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CARTA DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL  

A Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (SAL) tem por objetivo 
institucional a preservação da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias 
constitucionais. Anualmente são produzidos mais de 500 pareceres sobre os mais diversos 
temas jurídicos, que instruem a elaboração de novos textos normativos, a posição do governo 
no Congresso, bem como a sanção ou veto presidencial. 

Em função da abrangência e complexidade dos temas analisados, a SAL formalizou, 
em maio de 2007, um acordo de colaboração técnico-internacional (BRA/07/004) com o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que resultou na estruturação 
do Projeto Pensando o Direito.  

Em princípio os objetivos do Projeto Pensando o Direito eram a qualificação técnico-
jurídica do trabalho desenvolvido pela SAL na análise e elaboração de propostas legislativas e 
a aproximação e o fortalecimento do diálogo da Secretaria com a academia, mediante o 
estabelecimento de canais perenes de comunicação e colaboração mútua com inúmeras 
instituições de ensino públicas e privadas para a realização de pesquisas em diversas áreas 
temáticas. 

Todavia, o que inicialmente representou um esforço institucional para qualificar o 
trabalho da Secretaria, acabou se tornando um instrumento de modificação da visão sobre o 
papel da academia no processo democrático brasileiro.  

Tradicionalmente, a pesquisa jurídica no Brasil dedica-se ao estudo do direito positivo, 
declinando da análise do processo legislativo. Os artigos, pesquisas e livros publicados na 
área do direito costumam olhar para a lei como algo pronto, dado, desconsiderando o seu 
processo de formação. Essa cultura demonstra uma falta de reconhecimento do Parlamento 
como instância legítima para o debate jurídico e transfere para o momento no qual a norma é 
analisada pelo Judiciário todo o debate público sobre a formação legislativa. 

Desse modo, além de promover a execução de pesquisas nos mais variados temas, o 
principal papel hoje do Projeto Pensando o Direito é incentivar a academia a olhar para o 
processo legislativo, considerá-lo um objeto de estudo importante, de modo a produzir 
conhecimento que possa ser usado para influenciar as decisões do Congresso, democratizando 
por conseqüência o debate feito no parlamento brasileiro.  

Este caderno integra o conjunto de publicações da Série Projeto Pensando o Direito e 
apresenta a versão na íntegra da pesquisa Conflitos coletivos sobre a posse e a propriedade 
de bens imóveis, conduzida pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

Dessa forma, a SAL cumpre seu dever de compartilhar com a sociedade brasileira os 
resultados das pesquisas produzidas pelas instituições parceiras do Projeto Pensando o 
Direito. 

Pedro Vieira Abramovay 

Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça 

 

 

 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 
 

2 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

Para a realização de uma pesquisa sobre os conflitos  coletivos sobre a posse e a 
propriedade urbana e rural tivemos como premissa a necessidade da formação de um grupo de 
pesquisa composto por instituições que tivessem uma atuação e trajetória e conhecimento da 
temática dos conflitos fundiários. Com este intuito foi constituído o grupo de pesquisa 
formado pelas seguintes instituições e organizações: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo/Escritório Modelo “Dom Paulo Evaristo Arns”  da Faculdade de Direito, Centro pelo 
Direito à Moradia contra Despejos  - COHRE,  Pólis Instituto de Estudos Formação e 
Assessoria em Políticas Sociais e Terra de Direitos. 

No caso da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi fundamental a 
participação do Escritório Modelo “Dom Paulo Evaristo Arns”  da Faculdade de Direito que 
tem atuado em vários casos de conflitos coletivos sobre a posse e a propriedade urbana.A 
participação do  Centro pelo Direito à Moradia contra Despejos  - COHRE, através do 
Escritório Regional das América foi relevante pela experiência e qualificação no campo dos 
conflitos coletivos fundiários urbanos e rurais em diversas regiões do mundo, trazendo o 
conhecimento sobre os sistemas global e  interamericano dos direitos humanos  com base nos 
estudos já realizados sobre as normas, organismos e mecanismos de proteção internacional e 
regional do direito à moradia e nos casos que atua  nos países americanos. 

A participação do Pólis Instituto de Estudos Formação e Assessoria em Políticas 
Sociais, como instituição que tem desenvolvido estudos e pesquisas  sobre as políticas de 
desenvolvimento urbano , planejamento urbano, legislações urbanas,  trouxe uma contribuição 
qualificada para a análise das políticas públicas e das proposições legislativas relativas a 
temáticas dos conflitos coletivos de posse e propriedade urbana e rural 

A participação da organização  Terra de Direitos foi estratégica para o 
desenvolvimento da pesquisa nos Tribunais do Estado do Paraná.  devido os conhecimento  
qualificado sobre  os conflitos fundiários urbanos e rurais, em razão da sua atuação  em 
diversos casos no Poder Judiciário relacionados com a temática da pesquisa.  

A pesquisa foi realizada  no período de julho de 2008 a março de 2009, e destinou-se a 
verificar e analisar o estágio do tratamento do tema dos conflitos coletivos fundiários , a partir 
da perspectiva da incorporação e aplicabilidade das normas internacionais dos direitos 
humanos pelo Estado Brasileiro, de uma amostragem qualitativa da jurisprudência  dos  
Tribunais do Estado de São Paulo e Paraná, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e 4a 
Região,  dos estudos doutrinários, e das proposições da revisão da legislação pertinentes ao 
tema e das proposições de política nacional de prevenção aos conflitos fundiários. 

Agradecemos aos pesquisadores, advogados , juízes, promotores, defensores públicos, 
professores , técnicos, estudantes, lideranças sociais, equipe técnica da Secretaria de Assuntos 
Legislativos do Ministério da Justiça  que apoiaram e colaboraram com a  realização da 
pesquisa. 

 

São Paulo,  21 de setembro de 2009 

 

Nelson Saule Júnior, Daniela Libório e Arlete Inês Aurelli 
Coordenadores Acadêmicos 
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I - INTRODUÇÃO 

Para a realização da pesquisa sobre os conflitos  coletivos sobre a posse e a 

propriedade urbana e rural  foi formado um grupo de pesquisa com a finalidade de verificar e 

analisar o estágio do tratamento do tema dos conflitos coletivos fundiários , a partir da 

perspectiva da incorporação e aplicabilidade das normas internacionais dos direitos humanos 

pelo Estado Brasileiro, de uma amostragem qualitativa da jurisprudência  dos  Tribunais do 

Estado de São Paulo, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e 4a Região,  e do Tribunal 

de Justiça do Paraná,  dos estudos doutrinários no campo do direito constitucional, direito 

administrativo, direito urbanístico e ambiental, direito civil e direito processual civil, e das 

proposições da revisão da legislação pertinentes ao tema e das proposições de política 

nacional de prevenção aos conflitos fundiários. 

A pesquisa sobre os conflitos  coletivos sobre a posse e a propriedade urbana e rural 

foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo tendo como núcleo base o Escritório Modelo “Dom Paulo Evaristo Arns vinculado a 

Faculdade de Direito,  , do Pólis Instituto de Estudos Formação e Assessoria em Políticas 

Sociais,  do Centro pelo Direito à Moradia contra Despejos  - COHRE,  e da Terra de 

Direitos. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram estabelecidas responsabilidades específicas 

para estas instituições. O Centro pelo Direito à Moradia contra os Despejos – Cohre,  foi 

responsável pela análise das normas internacionais de proteção dos direitos humanos que  

devem ser aplicadas para a solução dos conflitos coletivos de posse e propriedade urbana e 

rural. 

A organização  Terra de Direitos, foi  responsável pela realização da pesquisa 

qualitativa sobre as decisões do Tribunal do Estado do Paraná . O Pólis Instituto de Estudos e 

Formação e Assessoria em Políticas Sociais foi responsável pelo levantamento e 

sistematização dos projetos de lei federal e das propostas de política públicas que tratam dos 

conflitos coletivos sobre a posse e a propriedade urbana e rural  

A Pontifícia Universidade Católica – PUC-SP, foi responsável pela coordenação 

científica da pesquisa, do levantamento e da sistematização da doutrina e da pesquisa 

qualitativa da jurisprudência nos Tribunais do Estado de São Paulo, do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região e da 4a Região.   
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 Na primeira fase da pesquisa no mês de agosto de 2008, foi elaborado o  Relatório 

Preliminar da  Pesquisa Conflitos Coletivos sobre a Posse e a Propriedade  Urbana e Rural 

contendo  uma revisão do plano de trabalho adequando o cronograma previsto inicialmente 

para a realização das atividades e produtos da pesquisa. 

O Relatório Preliminar contém os seguintes componentes: 

- o  roteiro de pesquisa utilizado para a   investigação qualitativa  dos conflitos 

coletivos sobre a posse e propriedade dos bens imóveis no Poder Judiciário; 

- a identificação dos  projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional ; 

-  o levantamento das referências bibliográficas para fins de análise doutrinária sobre o 

tema dos conflitos fundiários; 

 A  aplicação das normas internacionais de proteção de direitos humanos nos conflitos 

coletivos de posse e propriedade urbana e rural   no Brasil, tendo como principais tópicos 

destacados a proteção jurídica dos direitos a terra, a garantia do devido processo legal, a 

proteção contra a tortura e o abuso de autoridade.   

  A Primeira  Oficina da pesquisa  sobre os Conflitos Coletivos sobre a Posse e a 

Propriedade Urbana e Rural  foi realizada no dia 14 de outubro de 2008 no Escritório Modelo 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo . A oficina  teve como objetivo a 

apresentação e discussão dos Resultados Preliminares da Pesquisa sobre os marcos e normas 

Internacionais de direitos humanos , da jurisprudência, da doutrina e das proposições 

legislativas sobre os Conflitos Coletivos sobre a Posse e a Propriedade Urbana e Rural. 

 A Segunda Oficina da pesquisa foi realizada no dia 19 de dezembro de 2009, no 

Escritório Modelo da PUC, com o objetivo de apresentar e discutir os resultados da 

sistematização sobre os marcos e normas internacionais de direitos humanos , da 

jurisprudência, da doutrina e das proposições legislativas sobre os Conflitos Coletivos sobre a 

Posse e a Propriedade Urbana e Rural. 

O Relatório Intermediário da Pesquisa Conflitos Coletivos sobre a Posse e a 

Propriedade Urbana e Rural  contém o levantamento e a sistematização das pesquisas 

realizadas  pelo grupo de pesquisadores sobre os seguintes contéudos:  
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- as normas internacionais de proteção de direitos humanos que  devem ser 

consideradas para o tratamento dos conflitos coletivos de posse e propriedade urbana e rural, 

tendo como premissa a incorporação destas normas na ordem legal  do Estado brasileiro 

mediante o levantamento e análise da doutrina, legislação e jurisprudência internacional de 

direitos humanos sobre a proteção jurídica dos direitos a terra, a garantia do devido processo 

legal, a proteção contra a tortura e o abuso de autoridade; 

- a jurisprudência dos Tribunais  do Estado de São Paulo e do Paraná,do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região e da 4a Região  com base no roteiro  de pesquisa  aplicado 

contendo um conjunto de quesitos voltados a identificar nos casos concretos  o  tratamento  

para a resolução dos conflitos coletivos sobre a posse e a propriedade de bens imóveis; 

- a doutrina  sobre as normas constitucionais da política urbana e da reforma agrária, e 

da legislação infraconstitucional em especial o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Terra, o 

Código Civil e o Código de Processo Civil, visando identificar a produção doutrinária que 

resultem obstáculos para a solução dos conflitos fundiários urbanos e rurais , e  especialmente 

teses e posicionamentos doutrinários que sirvam de referência para buscar soluções adequadas 

para estes conflitos na esfera administrativa , legislativa e do Poder Judiciário; 

- o levantamento e sistematização dos projetos de lei em tramitação no Congresso 

Nacional e das políticas públicas voltadas à prevenção, mediação, e solução dos conflitos de 

posse e propriedade urbana e rural. 

Como documento conclusivo este  Relatório Final da Pesquisa contém os seguintes 

componentes: 

- a metodologia aplicada para o desenvolvimento dos resultados finais da pesquisa; 

 - análise , conclusões e  recomendações sobre a aplicabilidade das normas 

internacionais de direitos humanos sobre os conflitos coletivos de  posse e propriedade urbana  

e rural; 

- análise e  conclusões sobre a pesquisa qualitativa da jurisprudência sobre os conflitos 

coletivos de  posse e propriedade urbana  e rural; 

  - análise e  conclusões sobre a pesquisa doutrinária sobre os conflitos coletivos de  

posse e propriedade urbana  e rural; 
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 - análise e conclusões e recomendações sobre as proposições legislativas e de 

políticas públicas sobre os conflitos coletivos de  posse e propriedade urbana  e rural; 

- conclusões e recomendações para o tratamento dos conflitos coletivos de posse e 

propriedade urbana e rural no Brasil 

1.1 – Objeto do relatório final da pesquisa “Conflitos Coletivos sobre a posse e a 

propriedade urbana e rural” 

A pesquisa sobre os Conflitos Coletivos sobre a Posse e a Propriedade Urbana e Rural 

tem por  objeto identificar e analisar  como os órgãos jurisdicionais de nosso país lidam com 

as demandas coletivas pela posse e propriedade de bens imóveis, mediante  um estudo crítico 

de nossa jurisprudência, das correntes doutrinárias dominantes e das propostas legislativas 

acerca do tema. A partir deste diagnóstico será possível apresentar à Secretaria de Assuntos 

Legislativos uma análise das práticas legais e institucionais sobre a aplicação adequada ou não 

dos preceitos constitucionais da política urbana e da reforma agrária, se existe uma aplicação 

integrada destas normas com a legislação infraconstitucional civil, em especial o código de 

processo civil.  

Sobre as normas internacionais de direitos humanos o relatório final contém o estudo 

sobre a doutrina, legislação e jurisprudência internacional de direitos humanos sobre a 

proteção jurídica dos direitos a terra, a garantia do devido processo legal, a proteção contra a 

tortura e o abuso de autoridade. Estes temas possuem em comum o fato de referirem-se ao 

tema dos conflitos coletivos de posse e propriedade; a proteção legal destes direitos é central 

para a prevenção e solução dos conflitos. O objetivo da pesquisa é identificar o tratamento 

dispensado pelo direito internacional de direitos humanos a estes temas mediante a análise de 

bibliografia internacional relevante sobre o tema e dos tratados internacionais de direitos 

humanos ratificados pelo Brasil. O estudo aponta, também, as proteções e as garantias legais 

dispensadas aos indivíduos e grupos afetados por conflitos coletivos de posse e propriedade, a 

previstas na legislação internacional e na jurisprudência de direitos humanos.  

O Relatório final contém a análise e as conclusões sobre o tratamento do Poder 

Judiciário sobre os conflitos coletivos de posse e propriedade urbana e rural com base nos 

resultados da pesquisa qualitativa da  jurisprudência realizada nos Tribunais  do Estado de 

São Paulo e do Tribunal Regional Federal (3a e 4a Regiões). 
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Sobre a pesquisa doutrinária empreendida, o Relatório Final contém  um  

posicionamento sobre  os seguintes   conceitos jurídicos que estão intimamente ligados ao 

tratamento do conflitos coletivos de posse e propriedade:direito de propriedade e função 

social, função social da propriedade urbana, função social da propriedade rural, conceito de 

segurança/proteção a posse, direito a moradia, e devido processo legal. 

O Relatório Final sobre as proposições legislativas  relacionadas com os conflitos 

coletivos de posse e propriedade urbana e rural o Relatório  contém uma análise da Política 

Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos , e uma análise integrada 

das propostas de alteração da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e do Código 

Civil . A partir da análise das proposições legislativas foram elaboradas  as conclusões sobre a 

forma adequada da legislação processual tratar os casos de conflitos coletivos fundiários. 

 O relatório final da pesquisa  contém as  proposições para mudanças legislativas e 

institucionais para o estabelecimento de um tratamento adequado por parte do Estado 

Brasileiro para a solução dos conflitos coletivos fundiários, condizente com os princípios 

fundamentais da cidadania, da função social da propriedade, da justiça social e da paz, 

previstos na Constituição Federal e nos Tratados Internacionais de direitos humanos 

ratificados pelo Brasil.   

1.2 -  Da metodologia aplicada 

A pesquisa combinou na análise das normas internacionais de direitos humanos, da 

jurisprudência, da  doutrina , e das proposições legislativa e de políticas públicas  os métodos  

quantitativos e qualitativos, de acordo com a necessidade de compreensão das características 

centrais dos conflitos coletivos sobre a posse e a propriedade  urbana  e rural.  

A pesquisa realizou o estudo dos conflitos fundiários de posse e propriedade a partir 

de uma abordagem de direitos humanos, a qual relaciona a análise da legislação e dos 

princípios dos direitos humanos e da jurisprudência com suas causas, efeitos e soluções. Uma 

abordagem de direitos humanos reconhece explicitamente o quadro normativo internacional e 

nacional de direitos humanos, bem como os compromissos assumidos nas conferencias 

mundiais de direitos humanos. 
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A abordagem de direitos humanos permite a identificação dos deveres dos Estados na 

prevenção, proteção e remediação dos conflitos fundiários a partir das obrigações de direitos 

humanos assumidas pelo Brasil perante a comunidade internacional. Essas obrigações têm sua 

centralidade na ação responsável e transparente do Estado, na avaliação dos resultados 

obtidos, na eliminação da discriminação e das iniquidades e no fortalecimento da participação 

nos processos e estratégias de redução, prevenção e solução dos conflitos fundiários. 

Ademais, quando o tema dos conflitos fundiários e da proteção contra despejos forçados é 

analisado a partir das lentes dos direitos humanos, fica claro que os direitos à segurança da 

posse, à moradia e à terra são negados para mais pessoas que qualquer outro direito básico, 

talvez com a possível exceção do direito à água1. A necessidade de resolver estas questões 

considerando-as como violações de direitos humanos soma-se à urgência de uma solução 

global para a questão dos conflitos fundiários.  

 Ainda que a abordagem de direitos humanos não seja um método comumente aplicado 

ao estudo dos conflitos fundiários, várias análises têm se desenvolvido neste sentido2. Dessa 

forma, o principio da indivisibilidade dos direitos humanos pode, por exemplo, contribuir 

para uma melhor análise do complexo fenômeno social dos conflitos fundiários, ao considerar 

a ampla gama de direitos a eles relacionados na definição das estratégias para combatê-los. 

Portanto, é importante questionar por que os Estados não têm abraçado os instrumentos de 

direitos humanos para lidar com os conflitos fundiários e as violações de direitos daí 

decorrentes, mesmo que as obrigações resultantes dos tratados internacionais voluntariamente 

ratificados pelos países indiquem passos e medias concretas que deveriam ser adotadas com 

este objetivo. 

 A abordagem de direitos humanos dos conflitos fundiários aponta que as condições 

locais serão sempre determinantes para a identificação de suas causas e para a implementação 

de soluções relativas aos direitos aí implicados, demonstrando a relevância de um forte 

suporte político para assegurar que todos tenham direitos efetivos à terra, à moradia e à 

segurança da posse. 

Por fim a maior contribuição da abordagem de direitos humanos para os conflitos 

fundiários refere-se ao empoderamento dos indivíduos e grupos afetados, mediante o 

                                                 
1 UN HABITAT. Enhancing Urban Safety and Security: Global Report on Human Settlements, Nairobi, 2007, p. 263. 
2 UN Habitat, 2007, p.263. 
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reconhecimento e a efetivação dos direitos os quais dão suporte às obrigações legais dos 

outros.  

Como parte do método qualitativo a pesquisa se debruçou sobre a jurisprudência de 

tribunais que lidam frequentemente com a questão, quais sejam: o Tribunal do Estado de São 

Paulo, o Tribunal do Estado  do Paraná o Tribunal Regional Federal da 3ª Região e da 4a 

Região, e focar-se-á nas referências doutrinárias e legais utilizadas como fundamento destas 

decisões. Este trabalho permitiu a identificação  do comportamento e do entendimento 

jurídico pátrio majoritário quanto dissidente acerca das ações petitórias e possessórias que 

envolvem  os conflitos coletivos fundiários .  

Para esta investigação no Judiciário foi elaborado um roteiro de pesquisa composto 

por quesitos como ferramenta para avaliar as decisões e o as posições dos Tribunais Estaduais 

e Federais. 

Este método foi adequado para recolher uma amostragem  da dimensão e a extensão  

do posicionamento do Poder Judiciário em demandas que envolvem conflitos de posse e 

propriedade em áreas urbanas e rurais.  

Através do método qualitativo a pesquisa buscou responder à questão central da 

capacidade do Poder Judiciário na busca de resolução dos conflitos coletivos sobre a posse e a 

propriedade de bens imóveis, tendo sempre como pano de fundo os princípios fundamentais 

da cidadania, dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade, da justiça social e 

da paz, e os direitos fundamentais dos atingidos, com destaque para o direito à cidades e à 

moradia na cidade e o direito à reforma agrária no campo.   

1.3 - Da metodologia utilizada 

O subgrupo da jurisprudência utilizou duas etapas para a elaboração da investigação: a 

primeira com enfoque quantitativo, para coleta numérica de dados, e a segunda, qualitativo, 

para análise e cruzamento dos dados numéricos com o propósito de descobrir e aperfeiçoar as 

questões investigadas. 
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Então, como ponto de partida, os dados foram coletados com a aplicação de 

questionário e análise de 100% (cem por cento) dos acórdãos em que foram encontradas as 

palavras-chaves escolhidas.  

Para a elaboração do questionário, foram levantadas as questões importantes referentes 

ao tema por todos os subgrupos de trabalho. O questionário passou por alguns testes de 

aplicação para corrigir possíveis distorções de dados e foi sendo aprimorado até a sua 

aprovação final por todo o grupo de pesquisa antes da efetiva aplicação. 

A base da coleta foi acórdãos, com trânsito em julgado, proferidos em Apelação Cível 

e Agravos de Instrumento (para estes últimos apenas os relativos à questão liminar da posse) 

que versavam sobre conflitos fundiários coletivos, urbanos e rurais, no período compreendido 

entre 11.10.1988 até 02.10.2008, nos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Paraná e nos 

Tribunais Regionais Federais da 3ª e 4ª Regiões.  

Para a seleção das palavras-chaves buscou-se, inicialmente, utilizar como critério o 

tipo de ação (possessória, declaratória, demarcatória, usucapião coletivo, etc.), porém remetia 

a um universo de pesquisa inviável, dado o enorme número de incidências, que, por outro 

lado, não refletia o objeto da pesquisa. Assim, optou-se pela problemática que permeia os 

conflitos fundiários coletivos, a partir de algumas combinações de palavras, como segue:  

No âmbito rural: MST, “assentamento rural” + posse, “invasão rural” + posse, “terras 

devolutas”, “área rural” + INCRA, “assentamento rural” + INCRA. 

No âmbito urbano: “regularização fundiária”, “favela” + posse, “cortiço”, “sem-teto” 

+ moradia, “loteamento irregular” + posse, “loteamento clandestino” + posse, “conjunto 

habitacional” + posse. 

Outras palavras-chaves foram utilizadas, mas não apresentaram nenhum resultado 

referente ao tema pesquisado, quais sejam: “habitação por interesse social” + posse, “HIS” + 

posse, “conflito agrário”, “conflito rural”, “conflito fundiário”, FUNAI.  

Os resultados numéricos foram tabulados e as outras informações constantes nos 

questionários que não se exprimiam em números foram organizadas, inclusive uma tabela 

com a doutrina indicada nos acórdãos, para subsidiar a pesquisa doutrinária. 
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Inicialmente, tentou-se tabular os questionários de maneira manual. No entanto, isto se 

mostrou inviável pelo grande volume de papéis e pela alta probabilidade de erro humano. 

Assim, os questionários foram tabulados digitalmente em planilha no programa “excel” e para 

todas as questões foram atribuídas legendas exclusivas (únicas e diferentes entre si). A 

tabulação foi estruturada, primeiramente, por circunscrição jurisdicional (tribunais estaduais e 

tribunais federais) e, em seguida, subdividida em palavras chaves.       

A partir dos dados coletados e resultados estatísticos apresentados no enfoque 

quantitativo, foi possível extrair considerações qualitativas, mais aprofundadas, a partir do 

cruzamento dos dados, em busca da compreensão do fenômeno estudado em sua 

contextualização, propiciando o diagnóstico da problemática e recomendações para a 

coordenação geral da pesquisa.  

Com relação a pesquisa doutrinária foi necessária  a abordagem que apresentasse, do 

ponto de vista de nossa Carta Magna, o tratamento dado ao direito de propriedade bem como 

ao conjunto de direitos fundamentais que se colocam em discussão no momento em que se 

estabelece um conflito coletivo sobre a posse ou a propriedade de um bem imóvel. Tendo em 

vista que os direitos à vida, à alimentação, à moradia, à necessidade de cumprimento da 

função social da posse e da propriedade, se defrontam com a tradicional teoria de proteção 

destes institutos, tornou-se inarredável a necessidade de buscar os ensinamentos doutrinários 

acerca destes conceitos isoladamente, assim como da aplicabilidade ou eficácia dos direitos 

fundamentais. 

A análise doutrinária da temática afeta ao direito constitucional, e elementos do direito 

agrário, teve como base metodológica a compreensão do posicionamento dos diversos 

doutrinadores acerca dos seguintes eixos fundamentais:- Conflitos coletivos de posse e 

propriedade;- Direito de Propriedade e Função social da Posse e função social da posse;- 

Proteção à Posse;- Direito de Moradia;- Devido Processo Legal,  

A análise doutrinária empreendida  sobre as normas constitucionais da política urbana 

e da reforma agrária, e da legislação infraconstitucional em especial o Estatuto da Cidade, o 

Estatuto da Terra, o Código Civil e o Código de Processo Civil possibilitou a identificação  da 

produção doutrinária existente sobre os diversos aspectos jurídicos que geram impactos no 

tratamento dos conflitos fundiários coletivos 
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A partir desta análise foi possível  chegar as conclusões sobre  as teses e 

posicionamentos  doutrinários que sirvam de referência para buscar soluções adequadas para 

estes conflitos na esfera administrativa , legislativa e do Poder Judiciário. 

Sobre a pesquisa das proposições legislativas e das políticas públicas foram analisados 

os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que propunham alterações na redação 

dos seguintes artigos: 

• Constituição Federal – artigos 126, 129, 182, 183, 184, 185, 186; 

• Código de Processo Civil – artigos 82 e 920 a 931; 

• Código Civil – artigos 196 a 1224, 1228, 1231, 1275, 1276. 

Tais artigos foram pesquisados considerando a relação com o tema dos conflitos 

fundiários seja diretamente como, por exemplo, no caso dos artigos do Código de Processo 

Civil que dispõem sobre as ações de manutenção e reintegração de posse ou indiretamente 

como, por exemplo, o artigo do Código de Processo Civil que trata da competência do MP. 

Nesse sentido os artigos da Constituição Federal pesquisados foram aqueles que 

tratam especificamente da política urbana e agrária, bem como o artigo 126 que trata das 

varas especiais agrárias para dirimir conflitos fundiários e da inspeção judicial nos locais dos 

conflitos. 

Com relação ao Código Civil foram pesquisados o instituto da posse, os casos de 

perda da propriedade e os artigos que tratam do abandono. A pesquisa do abandono e dos 

casos de perda da propriedade foram pesquisados com o intuito de identificar a existência ou 

não de proposta que de inclusão do não cumprimento da função social da propriedade como 

um dos casos de perda da propriedade. 

A partir desta análise e dos resultados da sistematização dos demais componentes da 

pesquisa , foi possível definir o posicionamento  sobre a pertinência e eficácia de  cada 

proposição legislativa e da proposta da política nacional de prevenção aos conflitos 

fundiários, bem como formular as conclusões e as recomendações sobre as mudanças 

legislativas necessárias em especial no código de processo civil. 
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No dia 19  de dezembro de 2008 ( Anexo I)  foi realizada a segunda oficina da 

pesquisa que teve o objetivo de apresentar e discutir os resultados da sistematização sobre os 

marcos e normas internacionais de direitos humanos , da jurisprudência, da doutrina e das 

proposições legislativas sobre os Conflitos Coletivos sobre a Posse e a Propriedade Urbana e 

Rural, na qual foram colhidos subsídios e recomendações para o tratamento dos conflitos 

fundiários coletivos. 

A partir dos resultados da sistematização da pesquisa  sobre a aplicabilidade das 

normas internacionais de direitos humanos, da jurisprudência , da doutrina e das proposições 

legislativas e das políticas públicas sobre o tratamento dos conflitos coletivos sobre a posse e 

a propriedade urbana e rural  e da segunda oficina da pesquisa foram definidos os   marcos 

referenciais /conceitos base  para  ser promovida a análise, as conclusões e as recomendações 

finais da pesquisa, que são os seguintes: : conflitos coletivos fundiários, princípios da função 

social; direitos fundamentais , direito de propriedade,  direito à moradia e do acesso à terra, 

devido processo legal;   função social da propriedade; segurança/proteção à posse. 

Com base nestes marcos referenciais e nas análises sobre a aplicabilidade das normas 

internacionais de direitos humanos, da jurisprudência , da doutrina e das proposições 

legislativas e das políticas públicas foram elaboradas as conclusões e as recomendações para 

mudanças legislativas e institucionais para o estabelecimento de um tratamento adequado por 

parte do Estado Brasileiro para a solução dos conflitos coletivos fundiários, condizente com 

os princípios fundamentais da cidadania, da função social da propriedade, da justiça social e 

da paz, previstos na Constituição Federal e nos Tratados Internacionais de direitos humanos 

ratificados pelo Brasil.   



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 
 

17 

II - DESENVOLVIMENTO 

2.1 – Conflitos Coletivos de Posse e Propriedade e Direitos Humanos  

2.1.1 – Conflitos de posse e propriedade e despejos forçados: uma questão terminológica  

A falha dos Estados em reconhecer e assegurar direitos legais a terra e à moradia torna 

os pobres e os grupos vulneráveis mais propensos aos despejos forçados e aos conflitos 

fundiários. Em termos globais, os conflitos fundiários têm aumentado dramaticamente em 

freqüência, número, nível de violência e escala3. Dentre as causas dos conflitos fundiários 

estão as iniquidades históricas na distribuição e concentração de terras4, o aumento da 

escassez de terra produtiva disponível e, por conseguinte, de seu valor5, a discriminação de 

determinados setores e grupos populacionais no acesso aos direitos e aos meios para obtenção 

de terras6.  

As diferentes formas de exercício dos direitos sobre a terra pode resultar em situações 

de conflito complexas, especialmente nos casos em que a outorga de direitos formais sobre a 

terra não leva em conta os direitos consuetudinários existentes, resultando daí o conflito entre 

os direitos legalmente reconhecidos e os direitos de fato exercidos. As reivindicações opostas 

sobre o controle e a utilização da terra, o crescimento demográfico, a transformação dos 

fatores econômicos podem ser causas de conflitos fundiários. Quando as normas vigentes não 

se adaptam com a rapidez necessária às novas circunstâncias, há o aumento da possibilidade 

de produção de conflitos7.  

 

                                                 
3 Ver os recentes relatórios do Grupo de Especialistas contra Despejos Forçados do Programa de Assentamentos 
Humanos da ONU (AGFE/UN Habitat), UN Habitat. Forced Evictions - towards solutions? First Report of the Advisory 
Group on Forced Evictions to the Executive Director, 2005 e UN Habitat. Forced Evictions - towards solutions? First 
Report of the Advisory Group on Forced Evictions to the Executive Director, 2007. Ver em 
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=282 
4 Como o não cumprimento da função social da propriedade, a não efetivação de programas  
5 World Bank Policy Research Report in DEININGER, Klaus. Land Policies for Growth and Poverty Reduction, Oxford 
University Press, 2003, p. 157. 
6 Como é o caso histórico da exclusão das mulheres, relatados em DEERE, Diana Carmen e LEÓN, Magdalena. O 
Empoderamento da Mulher: Direitos à Terra e Direitos de Propriedade na América Latina, Ed. UFRGS, 2002, e o caso dos 
negros e índios, conforme ALFONSÍN, Jacques in Índios e Negros: exemplos de um direito popular de desobediência hoje 
refletidos nas ´invasões´de terras, Revista da AJURIS, Porto Alegre, 1990.  
7 FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura) (2003) ‘Tenencia de la Tierra y Desarrollo Rural’. 
Estudios sobre Tenencia de la Tierra n. 3. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. Roma, 2003. p. 18. http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4307S/Y4307S00.HTM#Contents  
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Estes conflitos se caracterizam de diversas formas, pela colisão entre direitos que 

operam sobre um mesmo espaço para o qual concorrem diferentes sujeitos8, pela colisão de 

interesses diferenciados incidentes sobre um mesmo espaço e o conflito de direitos9 contra 

esses interesses, pela ausência de regulação ou pela incapacidade do Estado de efetivar as 

transformações impostas ao estatuto do direito de propriedade10, etc.  

No Brasil, por exemplo, a problemática dos conflitos fundiários foi um tema de análise 

da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quando da realização de sua visita in loco: 

“existe no Brasil uma situação histórica de grave desigualdade na distribuição de terras e nas 

oportunidades econômicas nas áreas rurais. Apesar da capacidade constitucional do Estado e 

de Autoridades para resolver tal situação, esta se mantém. Embora a atual administração tenha 

iniciado programas para reduzir a gravidade do problema e facilitar o acesso à terra e crédito 

aos pequenos produtores, o alcance de tais medidas é reduzido e, especialmente o Norte e o 

Nordeste do país mantêm situações de pobreza e desigualdade generalizadas no gozo dos 

direitos básicos. Os atritos e as situações de tensão provocados pela desigualdade na 

distribuição de terras e de crédito, dão origem a confrontos que criam condições para que 

sejam cometidos excessos na repressão e violações de direitos humanos".11 

                                                 
8 A esse respeito, ver FISHER apud DURAND-LASSERVE 2002: “determinado recurso pode ser utilizado por 
múltiplos agentes, cada um com direitos particulares sobre o recurso. Os direitos sobre a terra envolvem um 
complexo arranjo de regras, freqüentemente referidas como um ‘feixe de direitos’. Alguns podem ter acesso à 
totalidade do ‘feixe de direitos’ com plenos poderes de uso e de transferência destes direitos. Outros podem ter 
direitos limitados no uso destes recursos (i.e, natureza do uso, tempo de uso, etc.)”. Muitas vezes alguns destes 
direitos entram em conflito com outros direitos, opondo princípios e liberdades presentes no sistema de propriedade 
estabelecido em determinado contexto social (UNGER, 1987 apud SINGER; 2000, p.10). O reconhecimento de um 
privilégio para o uso da terra baseado num interesse ou liberdade individual impõe uma vulnerabilidade correlativa 
no sujeito que sofre os efeitos danosos deste uso. Os direitos de livre uso de determinado bem pelo proprietário 
deve ser limitado pela segurança dos direitos dos que possuem ou façam jus a determinado título (SINGER; 2000, p. 
15). A análise destes conflitos deve levar em conta as normas relativas a igualdade, liberdade e dignidade humana.  
9 Além dos conflitos existentes entre direitos integrantes de um feixe pertencente a um mesmo sistema de 
propriedade – o sistema formal – há os que decorrem da oposição entre os direitos reconhecidos (formais) e os não 
reconhecidos ou protegidos por determinado sistema de propriedade em vigor.  Em outros casos os direitos sobre a 
terra podem ser extra-legais, ou seja, não contrários à lei mas não reconhecidos por ela. “Uma distinção geralmente 
feita é entre direitos positivos ou direitos formalmente reconhecidos, por um lado, e direitos consuetudinários ou 
‘direitos tradicionais’, por outro. Esta distinção está se tornando nebulosa em diversos países, particularmente na 
África, onde há o reconhecimento legal de direitos consuetudinários” (FAO, 2003, p. 3). Essa colisão opõe direitos 
de naturezas e valores distintos, e pode ser tanto atribuída ao que Boaventura de Souza Santos aponta como a 
“discrepância continuada entre a law-in-books e a law-in-action no domínio específico da política fundiária [que] acaba 
por produzir ... uma ambiguidade jurídica do estatuto da terra e a conseqüente impossibilidade de se fixar 
inequivocamente ... a titularidade da propriedade”. SANTOS, Boaventura de Souza. O Estado, o Direito e a Questão 
Urbana in FALCÃO, Joaquim de Arruda. Conflitos de Direito de Propriedade. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1984. p. 68. 
10 Ibid. p. 64. Conforme Boaventura de Souza Santos, as medidas legislativas que impõem transformações e 
limitações ao direito de propriedade, não interferem com a mesma intensidade nas diferentes formas de propriedade 
privada. Ele se refere ao “imobilismo da legislação fundiária em contraste com o dinamismo das soluções jurídicas, 
por vezes engenhosas, para acorrer, noutras áreas, à crescente socialização das forças produtivas”.  
11 Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatório sobre os Direitos Humanos no Brasil, 1997. para.C.45. 
Acesso em http://www.cidh.oas.org/countryrep/brazil-port/indice.htm  
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Daí a necessidade de procurar delimitar o seu alcance e sentido para identificar fatores 

contributivos e determinantes para a sua solução. O que aqui se pretende consiste em elucidar 

as considerações acerca da terminologia dos conflitos fundiários empregada pela legislação 

internacional de direitos humanos. 

2.1.2 –  Legislação internacional de direitos humanos e conflitos fundiários 

A legislação internacional de direitos humanos considerada para análise do tema dos 

conflitos coletivos de posse e propriedade (aqui denominados simplesmente ‘conflitos 

fundiários’) consiste dos Tratados e Convenções Internacionais de Direitos Humanos das 

Nações Unidas ratificados pelo Estado Brasileiro. No presente estudo referimo-nos 

especialmente àqueles instrumentos internacionais que dispõe sobre os direitos a terra ou 

direitos a eles relacionados, tais como o direito à moradia adequada, o direito à segurança da 

posse, o direito de garantias judiciais, o direito à privacidade do lar, o direito ao devido 

processo legal, o direito à propriedade, etc. Esses direitos estão precipuamente 

regulamentados no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP)12, Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC)13, Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDM)14, Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (CEDR)15, Convenção sobre 

os Direitos das Crianças (CDC)16, Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes17, Convenção Americana de Direitos Humanos 

(CADH)18, Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador)19. Mais 

especificamente, a análise centrou-se no PIDESC e na CADH pelo fato de serem os 

instrumentos que primordialmente tratam do tema aqui abordado, em nível internacional e 

regional respectivamente. 

 

                                                 
12 Ratificado em 24/01/1992, promulgado pelo Decreto n. 592/1992. 
13 Ratificado em 24/01/1992, promulgado pelo Decreto n. 591/1992. 
14 Ratificada em 01/02/1984, promulgada pelo Decreto n. 4.377/2002. 
15 Ratificada em 27/03/1968, promulgada pelo Decreto n. 65.810/1969. 
16 Ratificada em 24/09/1990, promulgada pelo Decreto n. 99.710/1990. 
17 Ratificada em 28/09/1989, promulgada pelo Decreto n. 40/1991. 
18 Ratificada em 25/09/1992, promulgada pelo Decreto n. 678/1992. 
19 Ratificado em 21/08/1996, promulgado pelo Decreto n. 3.321/1999. 
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Uma questão preliminar que consideramos relevante de ser abordada antes de 

delinearmos o conceito de conflitos fundiários em face dos instrumentos internacionais de 

direitos humanos, refere-se ao status do processo de incorporação destes instrumentos ao 

ordenamento jurídico brasileiro. Ainda que nossa pretensão não seja aprofundar o tema, é 

oportuno considerar o processo de recepção e constitucionalização dos tratados internacionais 

de direitos humanos no Brasil, sobretudo a partir da aprovação da Emenda Constitucional n. 

45/2004, para a proteção e eficácia dos direitos humanos. 

2.1.2.1 - Recepção dos tratados internacionais de direitos humanos no sistema jurídico 

brasileiro 

Em 2007 e 2008 o Projeto Pensando o Direito da Secretaria de Assuntos Legislativos 

do Ministério da Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

contratou o grupo de pesquisa da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ)20 e da Faculdade de Direito de Campos (FDC)21 para realizar pesquisa 

sobre a constitucionalização dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil frente à 

Emenda Constitucional N. 45/200422.  

Primeiramente deve ser observado que ao celebrar um tratado internacional de direitos 

humanos o Estado assume uma série de obrigações, posto que os direitos concebidos nos 

documentos internacionais alcançam pessoas e/ou grupos de pessoas. As obrigações 

internacionais de proteção têm amplo alcance e vinculam diretamente os poderes do Estado, 

além de comportarem o dever de se adequar o direito interno às normas internacionais. O 

descumprimento dessas obrigações leva à responsabilização internacional Estado, por atos ou 

omissões, seja do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário23.  

                                                 
20 Universidade Federal do Rio de Janeiro (2008) ‘A Emenda Constitucional N. 45/2004 e a Constitucionalização dos 
Tratados de Direitos Humanos no Brasil: Relatório Final do Projeto de Pesquisa apresentado ao Ministério da 
Justiça/PNUD, no Projeto “Pensando o Direito”, Referência PRODOC BRA/07/004. 
21 Faculdade de Direito de Campos (2007) ‘A Emenda Constitucional N. 45/2004 e a Constitucionalização dos 
Tratados de Direitos Humanos no Brasil: Relatório Final do Projeto de Pesquisa apresentado ao Ministério da 
Justiça/PNUD, no Projeto “Pensando o Direito”, Referência PRODOC BRA/07/004. 
22 No Brasil a ratificação dos tratados de direitos humanos é feita pelo Poder Executivo com o ad referendum do 
Congresso Nacional, conforme estabelece o Art. 84, VIII, combinado com o artigo 49, I, da Constituição Federal. A 
Emenda Constitucional n. 45/2004, que modificou o Art. 5º, § 3º da Constituição Federal atribui aos tratados 
internacionais de direitos humanos status de norma constitucional, desde que aprovados pelo mesmo procedimento 
adotado para as emendas à Constituição. 
23 BATISTA, Vanessa Oliveira. Da necessidade de interação das normas de direitos fundamentais com a normativa internacional no 
estado contemporâneo. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande 34, 02/11/2006 [Internet]. Disponível em 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1343 e TRINDADE, 
Antonio Augusto Cançado. A Proteção dos Direitos Humanos nos Planos Nacional e Internacional: perspectivas brasileiras. 
Brasília: Friedrich Naumann Stiftung, 1992. pg. 357 e A Incorporação das Normas Internacionais de Proteção dos Direitos 
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No entanto, a redação dada pela Emenda foi objeto de muitas críticas na doutrina 

brasileira, sendo que as pesquisas da UFRJ e FDC orientaram-se exatamente para a 

proposição de alternativas que contemplem os questionamentos levantados e garantam a 

proteção constitucional dos tratados sobre direitos humanos24. No que se refere aos tratados 

internacionais de direitos humanos internalizados antes da referida Emenda – e que abarcam 

os instrumentos que possuem relação com o tema da presente pesquisa, os conflitos fundiários 

– o problema colocado refere-se ao fato de eles terem sido promulgados por processo distinto 

do atualmente previsto pela Constituição e, portanto, se devem automaticamente ser 

considerados constitucionais precisam ser reapreciados pelo Poder Legislativo.  

A solução indicada pela UFRJ para este impasse buscou refúgio na experiência de 

outros países, principalmente da Argentina que, antes de estabelecer o procedimento de 

constitucionalização dos tratados, elenca quais dentre os já ratificados devem ter o mesmo 

tratamento. Assim, a UFRJ apresentou Proposta de Emenda Constitucional que segue esta 

técnica legislativa, estabelecendo que os tratados já ratificados, considerados stricto sensu25 

como tratados de direitos humanos, constem do texto do artigo 5º, para. 3º da Constituição.  

Já a conclusão da pesquisa realizada pela FDC aponta que “tecnicamente, os tratados 

internacionais de proteção dos direitos humanos ratificados pelo Brasil já têm status de norma 

constitucional, em virtude do disposto no § 2.º do art. 5.º da Constituição. Portanto, já se 

                                                                                                                                                         
Humanos no Direito Brasileiro. 2 ed. San José: IIDH/CICV/ACNUR/Comissão da União Européia/Governo da 
Suécia, 1996. 
24 Conforme demonstrado nas pesquisas da UFRJ e FDC, no direito brasileiro podem ser identificadas quatro 
vertentes de interpretação quanto ao status dos tratados internacionais de direitos humanos, após sua internalização: 
a) atribuição de natureza supraconstitucional aos tratados dessa matéria, seguindo antiga posição do Supremo Tribunal 
Federal que perdurou até a década de 1970, e que adotou a tese do primado do direito internacional sobre o direito 
interno infraconstitucional (Cf. STF, Apelações Cíveis n° 9.587, de 1951, Rel. Min. Orosimbo Nonato, e 7.872, de 
1943, Rel. Min. Philadelpho Azevedo); b) atribuição de hierarquia constitucional dos tratados internacionais de 
direitos humanos, com base na interpretação do parágrafo 2º do Art. 5º, que aduz que “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”; c) atribuição de caráter supralegal e infraconstitucional aos tratados e convenções 
sobre direitos humanos, defendida pelo Ministro do STF, Gilmar Ferreira Mendes; d) atribuição de caráter de lei 
ordinária a tratados internacionais, inclusive àqueles que protegem direitos humanos. Esse posicionamento é 
prevalecente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desde 1977 e perdurou mesmo após a Constituição de 
1988 (HC n° 72.131/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1.8.2003; ADI-MC n° 1.480/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 
18.5.2001. HC n° 81.139/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.8.2005; HC n° 79.870/SP, Rel. Min. Moreira Alves, 
DJ 20.10.2000; HC n° 77.053/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa; DJ 4.9.1998; RE n° 206.482/SP, Rel. Min. Maurício 
Corrêa, DJ 5.9.2003; RHC n° 80.035/SC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 17.8.2001). 
25 São considerados tratados estritamente de direitos humanos “os atos internacionais que reconhecem positivamente 
um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, buscam concretizar as exigências da 
dignidade, da liberdade, da igualdade, da fraternidade e da solidariedade em todos os níveis, protegendo a pessoa 
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exclui, desde logo, o entendimento de que os tratados de direitos humanos não aprovados pela 

maioria qualificada do § 3.º do art. 5.º equivaleriam hierarquicamente à lei ordinária federal, 

uma vez que os mesmos teriam sido aprovados apenas por maioria simples (nos termos do art. 

49, inc. I, da Constituição) e não pelo quorum que lhes impõe o referido parágrafo. O que se 

deve entender é que o quorum que tal parágrafo estabelece serve tão-somente para atribuir 

eficácia formal a esses tratados no nosso ordenamento jurídico interno, e não para atribuir-

lhes a índole e o nível materialmente constitucionais que eles já têm em virtude do § 2.º do 

art. 5.º da Carta de 1988”.26  

É certo que ambos as pesquisas demonstraram que não é ponto pacífico a existência de 

um bloco de constitucionalidade na doutrina ou jurisprudência brasileira27 em relação ao 

status dos tratados internacionais de direitos humanos ratificados antes da Emenda 

Constitucional n. 45/2004. Entretanto, no que concerne à aplicação destes tratados, não deve 

prosperar a tese de que só terão aplicabilidade imediata após a aprovação pelo quorum 

estabelecido no §3º do artigo 5º da Constituição. Isso porque o §1º do artigo 5º estabelece que 

“as normas de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, o que inclui tanto as 

normas expressas no texto constitucional quanto àquelas definidoras desses direitos e 

garantias decorrentes dos tratados internacionais, “sem estipular quais deveriam ser essas 

normas, se provenientes do direito interno ou do direito internacional, acentuando apenas que 

todas elas têm aplicação imediata, independentemente de serem ou não aprovadas por maioria 

simples ou qualificada”.28 

Neste sentido, podemos concluir que os tratados internacionais de direitos humanos 

que se relacionam ao tema do presente estudo – conflitos fundiários – já ratificados e 

promulgados pelo Estado Brasileiro, possuem plena eficácia frente à Constituição Federal.29  

                                                                                                                                                         
humana, independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional e carregado de um 
inequívoco caráter cosmopolita” UFRJ, p. 146. 
26 FDC, p.127. 
27 O Supremo Tribunal Federal manifestou-se ora pela constitucionalização automática, ora manteve o 
posicionamento de que os tratados ratificados antes da Emenda Constitucional n. 45/2004 teriam hierarquia 
infraconstitucional e, em outros momentos, reafirmou que estes deveriam ter natureza supralegal, conforme 
detalhado na nota 13. 
28 FDC, p. 128. 
29 Importante mencionar aqui a posição expressa pelo Relator Gilmar Mendes em relação a aplicabilidades dos 
tratados internacionais de direitos humanos: “Entendo que, desde a ratificação, pelo Brasil, sem qualquer reserva, do 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – 
Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do 
depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar 
específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. O status 
normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna 
inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação. 
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Passamos então à análise destes tratados internacionais quanto ao conceito de conflitos 

fundiários e seus efeitos legais em relação ao Estado Brasileiro. 

2.1.2.2 - Despejos forçados no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais  

A análise dos conflitos fundiários à luz da legislação internacional de direitos humanos 

considerou prioritariamente o PIDESC, por ser o instrumento que regulamenta o direito à 

moradia adequada e seus elementos constitutivos, dentre eles o direito à segurança da posse e 

o direito de ser protegido contra despejos forçados.  

No PIDESC a análise tem como foco o artigo 11(1), que reconhece o direito humano à 

moradia como parte do direito a um nível de vida adequado para si e sua família: 

“Os Estados Parte ao presente pacto reconhecem o direito de todos a um 
adequado nível de vida para si e sua família, incluindo alimentação 
adequada, vestuário e moradia, e a contínua melhora das condições de vida. 
Os Estados-Parte adotarão medidas apropriadas para assegurar a realização 
deste direito, reconhecendo para este efeito a importância essencial da 
cooperação internacional baseada no livre consentimento” 

Em 1991 e 1997, dois Comentários Gerais (CG)30 ao artigo 11(1) do PIDESC foram 

adotados pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas 

(CDESC), o CG n. 431 e o CG n. 732, respectivamente. O CG n. 4, que será mais 

detalhadamente analisado na seção relativa ao direito à segurança da posse, trata da 

aplicabilidade e interpretação do artigo 11(1) em relação aos demais direitos humanos, aos 

componentes do direito à moradia adequada e às obrigações centrais dos Estados. O CG n. 7 

aclara sobre as conseqüências da pratica de despejos forçados em relação às obrigações 

referidas no PIDESC, especialmente a de assegurar a todas as pessoas certo grau de segurança 

da posse que lhes garanta proteção contra despejos forçados33. 

O conceito de conflitos fundiários previsto pela legislação internacional de direitos 

humanos, ainda que não explicitamente referido ‘conflitos coletivos de posse e propriedade’, 

                                                                                                                                                         
Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei nº 911/1969, assim como em relação 
ao art. 652 do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002). Julgamento em 05/06/2007 da Segunda Turma do STF. 
HABEAS CORPUS nº 90.172-7 SÃO PAULO, Relator : MIN. GILMAR MENDES. 
30 Os CG não são leis mas interpretações de normas em particular, e são considerados pelo Comitê de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais como consistentes com a jurisprudência existente e os princípios gerais da legislação 
internacional de direitos humanos. 
31 UN doc. E/1992/23, anexo III. 
32 UN doc. E/C.12/1997/4 
33 CG n. 7, para. 1. 
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objeto central de análise desta pesquisa, refere-se a uma ampla gama de situações jurídicas 

incidentes em conflitos fundiários, disputados por meios judiciais ou arbitrários diversos, 

envolvendo indivíduos, grupos de indivíduos, comunidades e/ou povos34. Muitas destas 

situações são análogas às que ensejam os ‘conflitos coletivos de posse e propriedade’ objeto 

de analise da presente pesquisa, quais sejam os resultantes de disputas pela posse ou pela 

propriedade da terra urbana ou rural, judicializados por meio de ações petitórias, possessórias, 

demarcatórias, etc. A legislação internacional adotou a expressão ‘despejos forçados’ para 

designar todas as instâncias de ocorrência de deslocamentos forçados de pessoas ou grupos de 

seus locais de moradia. De acordo com o CG n. 7 (Art. 3)os despejos se definem como 

“a remoção permanente ou temporária de pessoas, famílias e/ou 
comunidades de suas moradias e/ou das terras que ocupam, contra a sua 
vontade e sem oferecer-lhes meios apropriados de proteção legal ou de 
outra índole nem permitir-lhes seu acesso a elas. Entretanto, a proibição de 
despejos forçados não se aplica àqueles efetuados legalmente e em acordo 
com as disposições dos Pactos Internacionais de Direitos Humanos”. 

Os seguintes elementos conformam o conceito de ‘despejo’ adotado pelo CESC: a) 

determinação por decisões, legislação ou políticas de Estado, ou pela falha dos Estados em 

intervir para evitar a efetivação de despejos por terceiros35; b) presença invariável de ‘força’ 

ou coesão36; c) planejamento prévio à implementação37; d) afetam tanto indivíduos quanto 

grupos38. 

Por essa razão, o conceito de despejos forçados previsto no CG n. 7 ao PIDESC é 

adotado neste estudo como referencial normativo internacional adequado e pertinente ao 

Estado Brasileiro, o qual orientou o grupo de pesquisa e serviu de parâmetro para o 

estabelecimento de premissas. 

A expansão do conceito promovida pelo Comentário Geral n. 7 ampliou a proteção a 

moradores contra despejos forçados39, no sentido de detalhar as obrigações dos governos, 

proprietários, e instituições em relação à prevenção de despejos forçados, as quais serão 

analisadas na seção seguinte.  

                                                 
34 COHRE. Forced Evictions and Human Rights – a manual for action, Sources 3 (1999), p. 7 
35 Ibid. p. 9 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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O termo ‘despejos forçados’ foi adotado pelo Comitê porque expressa tanto um senso 

de arbitrariedade quanto de ilegalidade na sua concepção. Os despejos forçados podem, sob 

certas circunstâncias e condições específicas, ser considerados justificáveis. Entretanto, um 

despejo somente pode ser considerado “legal” se for realizado de forma consistente com as 

provisões da legislação internacional de direitos humanos40. O CG n.7, para. 14, refere que:  

“Quando se considere que um despejo está justificado, este deve ser 
implementado em estrito cumprimento dos dispositivos pertinentes das 
normas internacionais de direitos humanos e respeitando os princípios 
gerais de razão e proporcionalidade. A este respeito, cabe recordar em 
particular o CG n. 16 do Comitê de Direitos Humanos relativa ao artigo 17 
do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que indica que a 
ingerência no domicilio de uma pessoa só pode ocorrer ‘nos casos previstos 
em lei’. O Comitê observou que em tais casos a lei deveria ‘estar conforme 
com as disposições, propósitos e objetivos do Pacto’. O Comitê também 
indicou que ‘a legislação pertinente deve especificar com detalhe as 
circunstâncias precisas em que se podem autorizar estas ingerências”. 

O próprio CG n. 7, no para. 11, esclarece sobre as possibilidades de justificativa de um 

despejo: 

“Mesmo que alguns despejos possam ser justificados, como por exemplo a 
falta de pagamento de aluguel ou os danos causados a uma propriedade 
alugada ou concedida, sem causa justificada, as autoridades competentes 
devem garantir que os despejos sejam implementados de maneira permitida 
por uma legislação compatível com o Pacto [Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais] e que as pessoas afetadas disponham de 
todos os recursos jurídicos apropriados” (grifos nossos). 

Na mesma esteira, a Resolução 2004/2841 reafirma que: 

“a prática de despejos forçados é [considerada] contrária as leis que estão 
em conformidade com os padrões internacionais de direitos humanos, e 
constituem uma grave violação de uma ampla gama de direitos humanos, 
em particular o direito à moradia adequada”. 

  Dessa forma, a interpretação do conceito de ‘despejo legal’ deve ser considerada da 

forma mais estreita possível. Daí se pode concluir que a implementação de um despejo, 

forçado ou não, somente poderá ser efetivado de uma maneira que não viole nenhum outro 

direito humano das pessoas afetadas. Neste aspecto, o CG n. 7 estabelece no para. 16 que  

“os despejos não podem resultar na constituição de indivíduos sem casa ou 
vulneráveis a violações de outros direitos humanos. No caso da pessoa 
afetada ser incapaz de prover por si mesma uma alternativa, o Estado deve 

                                                 
40 Oficina do Alto Comissionado das Nações Unidas. Forced Evictions and Human Rights. Fact-Sheet n. 25, Centre 
for Human Rights, Geneva, 1996. 
41 E-CN_4-RES-2004-28, da Comissão de Direitos Humanos da ONU, adotada em 18.4.2004. 
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adotar todas as medidas apropriadas, ao máximo de seus recursos 
disponíveis, para assegurar que uma moradia alternativa adequada, 
reassentamento ou acesso à terra produtiva estejam disponíveis”. 

 

O CG n. 7 também considera como despejo forçado aqueles que ocorrem em nome do 

‘desenvolvimento’, considerados como ‘inevitáveis’ ou ‘necessários’42. É o caso, por 

exemplo, da “expulsão branca”, que consiste nos despejos resultantes da ação excludente do 

mercado imobiliário, por meio de projetos de renovação urbana, aumento dos valores dos 

aluguéis, grandes empreendimentos imobiliários e de infra-estrutura, dentre outros. A falta de 

remédios legais, de adequadas opções de reassentamento ou de justa compensação para os 

despejos resultantes da ação do mercado resultam na formação de novos assentamentos 

informais precários, geralmente localizados em áreas impróprias para a moradia43. 

Os Estados devem, portanto, revisar suas legislações e políticas de modo a assegurar 

que sejam compatíveis com as obrigações resultantes do direito humano à moradia e de ser 

protegido contra despejos, bem como reformar ou emendar quaisquer legislações ou políticas 

inconsistentes com os requerimentos da CDESC em relação aos despejos.   

O CG n. 4, por sua vez, estabelece no para. 18 que a prática de despejos forçados 

constitui um grave violação aos direitos humanos: 

“as circunstâncias de despejos forçados são prima facie incompatíveis com 
os requerimentos do Pacto [Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais] e somente poderiam ser justificado nas mais excepcionais 
circunstâncias, e em conformidade com os princípios relevantes das normas 
internacionais de direitos humanos”. 

São consideradas circunstâncias excepcionais, por exemplo, o não pagamento 

deliberado de aluguel por quem possui condições financeiras para tal ou a ocupação violenta 

de um imóvel já habitado. Estas circunstâncias excepcionais devem ser precisamente 

definidas pelas legislações nacionais, distinguindo os casos de despejo de quem reside 

pacificamente em determinado lugar daqueles que afetam residentes que renegam suas 

obrigações legais ou contratuais em relação a determinado imóvel, sem motivio justificado44. 

Nos casos de ocupações de terras ou imóveis desocupados por pessoas ou grupos 

                                                 
42 CG n. 7, para 8. 
43 UN HABITAT, 2007, p.6. 
44 Oficina do Alto Comissionado das Nações Unidas. Forced Evictions and Human Rights. Fact-Sheet n. 25, Centre 
for Human Rights, Geneva, 1996. p. 8. 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 
 

27 

impossibilitadas de terem acesso legal a recursos habitacionais devido a não-disponibilidade 

de opções, deverá o Governo atentar para as suas obrigações relacionadas à efetivação do 

direito à moradia antes de efetivar o despejo45.  

Diversas Resoluções adotadas pela Comissão de Direitos Humanos, ou pela Sub-

Comissão de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos da ONU, reiteram a consideração 

dos despejos como violações de direitos humanos e reafirmam a necessidade do Estado 

proteger individuos e grupos contra esta prática: Resolução 1993/7746, Resolução 1998/947 e 

Resolução 1997/648. 

2.1.3 - Proteção legal internacional contra despejos forçados  

Como visto na seção anterior, a prática de despejos forçados é considerada pela 

legislação internacional “como uma prática que causa danos graves e desastrosos aos direitos 

civis, políticos, econômicos, sociais e culturais básicos a largas parcelas da população, tanto a 

indivíduos quanto a coletividades”.49  

A proteção contra os despejos forçados é uma das formas de prevenir o agravamento 

de conflitos de posse e propriedade resultantes da falta de acesso e segurança quanto aos 

direitos à terra e da falta de moradia adequada. “O acesso a terra e à segurança da posse são 

requisitos estratégicos para a provisão de moradia adequada para todos e para o 

desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos... É também uma maneira de 

quebrar o circulo vicioso da pobreza. Cada governo deve demonstrar o compromisso de 

prover um adequado suprimento de terra no contexto de políticas de uso da terra 

sustentáveis... Os governos, nos níveis apropriados, devem se empenhar para remover todos 

os obstáculos possíveis que possam dificultar o acesso equitativo a terra e assegurar direitos 

iguais ao homem e à mulher em relação à  terra à propriedade”50.  

 

                                                 
45 Ibid. p. 9. 
46 E.CN.4.RES.1993.77, da Comissão de Direitos Humanos da ONU, adotada em 10.3.1993. 
47 E.CN.4.Sub.2.RES.1998.9, da Sub-Comissão de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos da ONU (ex Sub-
Comissão de Prevenção da Discriminação e Proteção das Minorias, adotada em 20.8.1998 
48 E.CN.4.Sub.2.RES.1997.6, da da Sub-Comissão de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos da ONU (ex Sub-
Comissão de Prevenção da Discriminação e Proteção das Minorias, adotada em 22.8.1997. 
49 Estudo relative à restituição, compensação e reabilitação de vítimas de graves violações de direitos humanos e 
liberdades fundamentais. UM doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8 da Sub-Comissão de Promoção e Proteção dos Direitos 
Humanos da ONU (ex Sub-Comissão de Prevenção da Discriminação e Proteção das Minorias 
50 Agenda Habitat, para.75. Ver: http://www.unhabitat.org/downloads/docs/1176_6455_The_Habitat_Agenda.pdf  
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O CG n. 7 reconheceu que todas as pessoas devem possuir certo grau de segurança da 

posse que garanta a proteção legal contra despejos forçados e outras ameaças. A Resolução 

2004/28 (para. 2º), aprovada pela Comissão de Direitos Humanos que trata da proibição de 

despejos forçados, incisivamente urge os Governos  

“a adotar medidas imediatas, em todos os níveis, visando a eliminação da 
prática de despejos forçados, tais como revogar planos existentes de 
despejos e legislação autorizando os despejos forçados, bem como adotar e 
implementar legislação que assegure o direito à segurança da posse para 
todos os residentes” (grifos nossos). 

Em essência, as obrigações dos Estados em relação aos despejos forçados estão 

baseadas no PIDESC. O artigo 2(1) do PIDESC exige que os Estados utilizem ‘todos os 

meios apropriados’, inclusive a adoção de medidas legislativas, para promover os direitos 

protegidos. O próprio Estado deve abster-se de praticar despejos forçados  e assegurar que a 

lei seja aplicada contra seus agentes ou terceiros no caso de efetivarem despejos. De acordo 

com o para. 9º do CG n. 7, essa legislação deve compreender medidas que: 

“...a) brindem a máxima segurança possível da posse aos ocupantes de 
moradias e terras; b) se ajustem ao Pacto [Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais]; c) regulem estritamente todas as 
circunstâncias em que os despejos podem ser efetivados. Esta legislação 
deve ser aplicada a todos os agentes que atuam sob a autoridade do Estado 
ou que a ele respondem. Ademais, considerando a tendência crescente 
presente em alguns Estados, onde o governo reduz enormemente sua 
responsabilidade no setor habitacional, os Estados Partes devem velar para 
que as medidas legislativas ou de outro tipo sejam adequadas para prevenir 
e, se for o caso, castigar os despejos efetivados por entidades públicas ou 
privadas sem as devidas salvaguardas...”. 

A segurança da posse é condição considerada fundamental pelo CDES para assegurar 

proteção contra despejos forçados. O para. 8(a) do CG n. 4 estabelece que: 

“... Seja qual for o tipo de posse, todas as pessoas devem gozar de um certo 
grau de segurança da posse que lhes assegure uma proteção legal contra os 
despejos ou outras ameaças. Por conseguinte, os Estados Partes devem 
adotar medidas imediatas destinadas a conferir segurança legal da posse às 
pessoas e aos domicílios que na atualidade careçam de essa proteção, por 
meio de consultas verdadeiras às pessoas e grupos afetados”. 

 

A segurança da posse, cujas formas de proteção previstas pela legislação internacional 

de direitos humanos será analisada em maior detalhe no Capítulo II deste relatório, deve ser 

promovida e efetivada por meio de legislações nacionais e políticas publicas que reconheçam 

o direito das pessoas permanecerem nas áreas onde residem, com paz, segurança e proteção 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 
 

29 

contra despejos e desastres naturais, independentemente do tipo de posse exercido.51 De 

acordo com Durand-Lasserve, qualquer que seja o tipo de assentamento irregular quatro 

fatores contribuem para a proteção dos moradores contra despejos: o tempo de ocupação 

(assentamentos consolidados gozam de um maior nível de legitimidade que os novos); a 

dimensão do assentamento (assentamentos pequenos são mais vulneráveis do que os que 

comportam grande número de população); o nível de coesão comunidade (comunidades mais 

organizadas tendem a compreender e se mobilizar por seus direitos); e apoio que tais 

comunidades podem obter do terceiro setor, tais como de organizações não-governamentais 

(que contribuem para incrementar seus conhecimentos sobre direitos e para defendê-los em 

casos de violações ou ameaças)52. Esses fatores devem ser considerados quando da adoção de 

políticas públicas necessárias ao estabelecimento de um sistema de proteção efetiva, que 

inclui segurança da posse, a proteção de outros direitos humanos relacionados à moradia e à 

terra53 e o estabelecimento de garantias judiciais adequadas.54  

A plena proteção contra despejos forçados deve ser assegurada pelos governos 

mediante a efetiva participação, consulta e negociação com as pessoas ou grupos afetados55, e 

o Estados devem periodicamente informar ao CDESC sobre a situação dos despejos no país, 

indicando o numero de pessoas afetadas nos últimos 5 anos, a legislação proibindo despejos 

forçados e a legislação provedora de proteção à segurança da posse56.  

Em relação às garantias judiciais que devem ser asseguradas pelo Estado visando a 

proteção de grupos ou indivíduos contra despejos forçados, estas serão objeto de análise 

aprofundada no Capítulo III deste relatório. O CG n. 7, para. 16, aponta que “a adoção de 

medidas processuais de proteção apropriadas e o devido processo legal são aspectos 

essenciais de todos os direitos humanos, mas é especialmente pertinente no caso de despejos 

forçados, os quais invocam um grande numero de direitos reconhecidos em ambos os Pactos 

                                                 
51 Considerando que muitas áreas de terra, atualmente ocupadas pelos assentamentos informais, urbanos ou rurais, já 
são de propriedade do Estado ou de particulares, sendo necessário discutir as formas e os instrumentos para a 
redistribuição destas terras.  
52 Durand-Lasserve. ‘Holding Their Ground : Secure Land Tenure for the Urban Poor in Developing Countries’. 
London, GBR: Earthscan Publications, Limited, 2002. p 7. 
53 O Relator Especial das Nações Unidas para a Moradia Adequada, em seu relatório anual à Assembléia Geral 
(A/HRC/4/18, Fevereiro de 2007), elaborou os “Princípios Básicos e Diretrizes sobre Despejos e Deslocamentos 
resultantes de Projetos de Desenvolvimento” os quais indicam quais as obrigações dos Estados e as medidas que 
devem ser adotadas no caso de implantação destes projetos.  
54 GC n. 7, para. 10. 
55 Resolução 2004/28 da Comissão de Direitos Humanos, para. 3. 
56 CG n.7, para. 20. 
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Internacionais”57. O CDESC considera as seguintes medidas processuais de proteção a serem 

aplicadas pelos Estados na ocorrência dos despejos forçados: “a) dispor de todos os recursos 

jurídicos apropriados; b) adoção de medias para impedir toda forma de discriminação a que o 

despejo possa ensejar; c) discussão, com os afetados, sobre todas as demais possibilidades que 

permitam evitar ou minimizar a necessidade de recurso ao uso da força, antes da 

implementação de qualquer despejo; d) provisão da devida indenização/compensação no caso 

de privação de bens; e) observância de todas as garantias processuais (consulta às pessoas 

afetadas, notificação prévia, estabelecimento de um prazo razoável para o despejo, presença 

de funcionários do governo, identificação das pessoas que efetuam o despejo, não 

implementação do despejo durante mal tempo, e assistência jurídica para acessar remédios 

judiciais)”58.  

Em relação ao aspecto da compensação e restituição, relativas ao direito a um efetivo 

remédio,  podem ser efetivadas de diversas formas. O pagamento em espécie, apesar de ser a 

forma mais comum de compensação, geralmente é insuficiente para assegurar que a pessoa 

adquira a mesma quantidade/qualidade de terra ou moradia que possuía antes. A provisão de 

acomodação alternativa é a melhor forma de reduzir os efeitos adversos dos despejos; 

entretanto, os projetos de reassentamento devem ser previamente discutidos com as famílias 

afetadas para que respeitem padrões de habitabilidade e acessibilidade e não sejam 

implantados em locais distantes das ofertas de empregos, dos serviços públicos e da 

comunidade a que pertencia anteriormente. De acordo com o CG n. 7, para. 16, “...quando os 

afetados pelo despejo não disponham de recursos, o Estado Parte deverá adotar todas as 

medidas necessárias, na maior medida que permitam seus recursos para que se proporcione 

outra moradia, reassentamento ou acesso a terras produtivas, segundo proceda”. 

2.1.4 - Jurisprudência em matéria de despejos forçados 

Dentre os organismos de direitos humanos das Nações Unidas, o Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais tem sido o mecanismo internacional que mais se dedica à 

luta contra os despejos forçados59.  

                                                 
57 O Pacto Internacional de Direitos, Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos. 

58 CG n. 7, para. 16. 
59 COHRE. Forced Evictions and Human Rights – a manual for action, Sources 3 (1999), p. 16. 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 
 

31 

Já a Corte e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, embora não tenham 

considerado os despejos forçados em relação à Convenção Americana de Direitos Humanos 

de forma sistemática, têm sido permeáveis ao reconhecimento da relevância e autoridade de 

outros instrumentos internacionais de direitos humanos nestes casos, além daqueles 

reconhecidos na região60. “Há uma estrutura pré-existente no sistema Americano a qual pode 

dar suporte legal ao argumento de que os despejos forçados estão em contravenção às 

obrigações de direitos humanos de determinado país... primeiramente porque os despejos 

representam uma negação arbitrária do direito de propriedade, o que viola o artigo XXIII da 

Declaração Americana de Direitos Humanos e artigo 21 da CADH”.61 

   A jurisprudência e os casos aqui examinados demonstram como os despejos forçados 

vêm sendo considerados no bojo dos processos de litígio envolvendo direitos econômicos, 

sociais e culturais. 

2.1.4.1 - Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais   

O Comitê DESC tem formulado diversas recomendações a Estados particulares em 

relação à prevenção e proteção contra os despejos forçados, que podem servir de orientação a 

outros países sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos.  

No caso da República Dominicana (1990), o Comitê DESC inicialmente reconheceu a 

existência de despejos forçados no país, observando que “a informação que chegou aos 

membros do Comitê relativa à expulsão massiva de cerca de 15 mil familias no curso dos 

ultimos cinco anos, as condições deploráveis em que as familias são obrigadas a viver, e as 

condições em que as expulsões foram efetivadas são consideradas suficientemente sérias para 

considerar que as provisões do Art. 11 do PIDESC não foram respeitadas” (para. 249). Em 

1997, a República Dominicana reportou progresso na adoção de medidas legislativas e 

executivas para efetivar o direito à moradia e solucionar despejos forçados que afetam a 

população de baixa renda. Entretanto, o Comitê ressaltou a persistência de despejos sendo 

perpretados por proprietários privados e apontou a fata de medidas adotadas pelas  

autoridades. Recomendou ao país a necessidade de destinar mais recursos tanto para a 

construção quanto para a reabilitação e relocação das comunidades despejadas.  

                                                 
60 COHRE. Housing Rights in the Americas: Pursuing Housing Rights Claims within the Inter-American System of 
Human Rights – a Resource Guide for Practioners, 2001. p. 25. 
61 Ibid. 
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No caso da Nigéria (1998), o Comitê demandou que fossem “cessados os despejos 

massivos e arbitrários das pessoas de suas casas, e a adoção das medidas que forem 

necessárias para aliviar a dificuldade daqueles submetidos aos despejos arbitrários ou que 

sejam pobres para acederam a uma acomodação adequada. Em relação à aguda falta de 

moradia, o governo da Nigéria deve alocar recursos adequados e realizar esforços sustentáveis 

para combater esta séria situação” (para. 42).  

No caso do Brasil (2003)62, o Comitê observou que “pelo menos 42% das famílias 

vivem atualmente em condições inadequadas de moradia, sem abastecimento de água potável, 

sem dispositivos de coleta e retirada do lixo. Observou também que 50% da população das 

principais áreas urbanas vivem em assentamentos ilegais” (para. 33). O Comitê manifestou 

profunda preocupação com a falta de “proteção suficiente para as populações indígenas que 

continuam sendo vítimas de desocupação forçada de suas terras, e enfrentam ameaças à vida, 

incluindo as execuções... e que os direitos dos povos indígenas à posse da terra não são 

respeitados e que mineradoras, madeireiras e outros interesses comerciais têm tido permissão 

para expropriar impunemente parcelas significativas das terras que pertencem às populações 

indígenas” (para. 35). Ademais, o Comitê manifestou preocupação “com a desocupação 

forçada das comunidades de remanescentes de Quilombos de suas terras ancestrais, que são 

impunemente expropriadas por mineradoras e outros interesses comerciais” (para. 36). Assim, 

recomendou a adoção de medidas “para garantir as terras ancestrais às comunidades 

remanescentes de Quilombos e em caso de desocupação forçada de suas terras assegurar o 

cumprimento do que está previsto no Comentário Geral nº 7 do Comitê”. 

No caso de Honduras (2001)63, o Comitê manifestou sua preocupação com os casos de 

despejos forçados, em especial os camponeses e as populações indígenas e nas zonas onde se 

realizam atividades de exploração de mineração, sem o pagamento de uma indenização 

suficiente ou a adoção de medidas apropriadas para a relocalização dos indivíduos ou grupos 

afetados. 

No caso da Argentina (1999)64, o Comitê expressou sua preocupação com o alto grau 

de ocupações ilícitas de edifícios, sobretudo em Buenos Aires, e pelas circunstâncias em que 

                                                 
62 Comitê DESC. Observações finais ao Brasil (23/5/2003). Documento E/C.12/1/Add.87, para. 36 e 59. 
63 Comitê DESC. Observações finais a Honduras 21/05/01. Documento E/C.12/1/Add.57 para. 23. 
64 Comitê DESC. Observações finais a Argentina (8/12/1999). Documento UNE/C12/1/Add.38, para. 21 e 36. 
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se produzem os despejos. Em suas recomendações solicita que, em caráter prioritário, sejam 

revisados os procedimentos em vigor para o despejo de ocupações ilegais, para que as 

políticas, as leis e as práticas tomem devidamente em conta os seus CG n. 4 e n. 7. 

2.1.4.2 – Corte Interamericana de Direitos Humanos 

  A análise da jurisprudência da Corte aponta que o direito à moradia e a proteção 

contra despejos forçados têm sido considerados por analogia a outros direitos humanos civis e 

políticos. A Corte tem decidido que os despejos e deslocamento forçados, e a destruição de 

moradias constituem violações ao direito de propriedade65, ao direito de ficar livre de 

interferências na vida privada, família, moradia e correspondência66, ao direito de circulação e 

residência67, à segurança e à liberdade68, à integridade pessoal69, ao devido processo70 e à 

proteção judicial71, e ao direito à liberdade de expressão e informação72. 

Os despejos forçados enquanto violações de direitos humanos evidenciam a 

interdependência e a inter-relação existentes entre todos os direitos: a impossibilidade de 

comparecer à escola devido a um despejo viola o direito à educação da criança (Arts. 19 e 26 

da CADH e Arts 13 e 16 do Protocolo Adicional a Convenção Americana de Direitos 

Humanos em Matéria de Direitos  Econômicos, Sociais e Culturais “Protocolo de San 

Salvador”); quando a ameaça de despejo prejudica a saúde física e mental de uma pessoa, seu 

direito à saúde fica comprometido. Quando se separam violentamente a famílias e 

comunidades devido a um despejo, o direito à vida familiar estará sendo violado. Quando os 

despejos são implementados sem prévio aviso e por meio de violência, os direitos à vida 

privada e à segurança da moradia estarão sendo violados. Nos casos mais graves de despejos 

se pode invocar violação ao direito à vida.  

Em relação à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso 

Ituango Massacres vs. Colombia (2006) analisou o deslocamento forçado de 702 pessoas das 

comunidades de El Aro e La Granja resultante de atos omissivos, comissivos, aquiescência e 

colaboração de membros de organismos muncipais com paramilitares pertencentes à 

                                                 
65 Artigo XXIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e Art. 21 da Convenção Americana. 
66 Artigo 11(2) da CADH e Art. IX da Declaração Americana. 
67 Art. 22 da CADH. 
68 Art. 7 da CADH 
69 Art. 7 da CADH. 
70 Art. 8 da CADH. 
71 Art. 25 da CADH. 
72 Art. 13 da CADH. 
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Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), em conjunção com o massacre de vários membros 

destas comunidades. Na decisão proferida pela Corte, foi reconhecido que mulheres, crianças 

e adolescentes conformam os grupos mais vulneráveis e afetados pelo deslocamento e que 

este deslocamento causa uma crise de insegurança porque os grupos dispersados se tornam 

alvos de novos recrutamentos para os paramilitares, traficantes de drogas e guerrilhas (para. 

125(106)). Além disso, a Corte admitiu que o deslocamento não é limitado ao tempo, e que 

uma pessoa continuará na situação de deslocado até que possa retornar para a sua moradia ou 

terra em condições de segurança e quando as razões para o deslocamento tiverem cessado na 

área da qual foi expulsa. Os efeitos do despejo e da destruição das casas dos moradores das 

comunidades de El Aro e La Granja não se referem apenas às perdas materiais de suas posses, 

mas também das referências sociais dos habitantes. Dessa forma, a Corte observou que o 

deslocamento forçado impingido às vitimas desse caso não pode ser separado de outras 

violações de direitos humanos, tais como violações à liberdade de movimento e residência 

(Art. 22 da Convenção Americana de Direitos Humanos), ao direito à vida (Art. 4), direito a 

um tratamento humano (Art. 5), à liberdade pessoal (Art. 7), ao direito de propriedade (Art. 

21), e ao direito à privacidade (Art. 11(2)).  

No caso Massacre Plan de Sanchez vs. Guatemala (2004), sobre reparações, a Corte 

incluiu dentre os danos emergentes, a moradia de umas famílias que foram massacradas 

durante o conflito civil armado na Guatemala. A Corte considerou que as reparações não se 

esgotaram com a indenização dos danos materiais e imateriais (para. 93) e incluiu no 

conteúdo da reparação a obrigação de implementar um programa habitacional para os 

sobreviventes (para. 105). 

No caso Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicarágua (2001), a Corte 

concluiu que a Nicarágua havia violado o Art. 21 da CADH em prejuízo das comunidades 

indígenas, em conexão com os artigos 1.1 e 2, determinando-lhe que delimitasse, demarcasse 

e titulasse o território de propriedade da comunidade. A decisão da Corte reconheceu a 

validade da posse da terra baseada no costume indígena, ainda que à falta de um título, como 

fato gerador do reconhecimento do direito de propriedade sobre elas. No caso a Corte 

determinou que “(…) os membros da comunidade Awas Tigni têm o direito a que o Estado: a) 

delimite, demarque e titule o território de propriedade da Comunidade; e b) se abstenha de 

realizar, enquanto não se realizam a delimitação, demarcação e titulação, atos que possam 

levar a que os agentes do próprio Estado, ou terceiros que atuem com sua aquiescência ou sua 
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tolerância, afetem a existência, o valor, o uso e o gozo dos bens localizados na zona 

geográfica onde os membros da comunidade habitam e realizam suas atividades.  

 2.2 – Fortalecendo o Direito à Segurança na Posse 

O capitulo anterior focou na dimensão dos direitos humanos nos conflitos 

fundiários/despejos forçados e nas formas de proteção e prevenção prevalentes na legislação 

internacional de direitos humanos. Neste capítulo a questão da segurança da posse será 

analisada como a forma mais efetiva, justa e legalmente consistente de garantir a proteção de 

pessoas ou grupos contra os despejos forçados.  

A falha dos Estados em reconhecer e assegurar direitos legais a terra torna os pobres e 

os grupos vulneráveis mais propensos aos despejos forçados e aos conflitos fundiários. Em 

termos globais, os despejos forçados73 têm aumentado dramaticamente em freqüência, 

número, nível de violência e escala. A falta de reconhecimento legal do direito a terra pelos 

Estados agrava as condições de pobreza no meio rural e impulsiona a migração forçada de 

milhares de famílias para as áreas urbanas devido à insegurança na posse e a perda dos meios 

de subsistência. Nas cidades, os pobres rurais somam-se àquelas populações carentes que já 

vive nas periferias ou áreas ambientalmente impróprias e em condições precárias de moradia, 

saúde, saneamento. Por isso os direitos a terra têm sido identificados como um tema central 

para a redução da pobreza urbana e rural. As Metas de Desenvolvimento do Milênio 

estabelecidas em 2002 enfatiza os impactos da insegurança dos direitos sobre a terra sobre a 

pobreza e o papel da segurança na posse para a redução da pobreza. Documentos como a 

Declaração de Istambul sobre Assentamentos Humanos,74 a Agenda Habitat (1996),75 e as 

Diretrizes Voluntárias em Apoio à Realização Progressiva do Direito a uma Alimentação 

Adequada da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 

(FAO/2004)76 indicam que os Estados devem reconhecer os direitos a terra e prover o acesso 

equitativo e a segurança da posse a todas as pessoas incluindo as mulheres e os que vivem na 

pobreza.   

                                                 
73 O termo “despejo” é aqui empregado com sentido amplo, referindo-se à retirada forçada de pessoas, famílias ou 
grupos de determinada terra e/ou prédio fundamentada em ações judiciais possessórias, reivindicatórias, locatícias, 
dentre outras.  
74  Disponível em: http://www.unhabitat.org/downloads/docs/2072_61331_ist-dec.pdf.    
75  A Agenda Habitat é uma chamada global à ação em todos os níveis. Ela oferece, dentro de uma estrutura de 
metas, princípios e compromissos, uma versão positiva e sustentável dos assentamentos humanos – onde todos 
tenham uma moradia adequada, um ambiente sadio e seguro, serviços básicos, e escolhas livres e produtivas de 
emprego. A Agenda Habitat guiará todos os esforços para tornar esta visão uma realidade (Para. 21). Disponível em: 
http://www.unhabitat.org/declarations/habitat_agenda.htm   
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2.2.1 – Direitos a terra e segurança da posse 

Ainda que poucos instrumentos internacionais de direitos humanos se refiram 

expressamente ao direito a terra,77 a proteção legal dos direitos – o titulo e as condições – 

relativos à terra – direito ao acesso, ao gozo, uso e à ocupação, direito à permanência com 

segurança, direito de ser compensado ou reassentado, direito de ser restituído – deve ser 

assegurada a todas as pessoas que possuem terra e/ou moradia. A proteção legal destes 

direitos, do entitulamento ou entitulamentos78 existentes sobre a terra, é fundamental para 

assegurar o direito humano a um padrão adequado de vida. A segurança legal destes 

entitulamentos, sobretudo em beneficio da população pobre, é a garantia de proteção contra os 

despejos forçados e o abuso de direitos de propriedade, bem como mecanismo de efetivação 

de diversos direitos econômicos, sociais e culturais a eles relacionados.  

A adoção de uma abordagem de direitos humanos para a questão fundiária é 

fundamental para efetivar meios de resolver os problemas decorrentes da falta de acesso e 

segurança aos direitos concernentes a terra pelas comunidades que dela dependem para 

sobreviver.  

Os direitos a terra implicam uma medida de segurança atada a uma reivindicação que 

possa ser obrigatória79. Entretanto, nem sempre a informalidade no acesso a terra e o não 

reconhecimento formal destes direitos pelo Estado implicam numa ausência de segurança da 

posse sobre essa terra. A segurança pode advir tanto de acordos tácitos estabelecidos entre 

residentes com políticos do poder público local quanto da percepção positiva do morador ou 

da comunidade sobre a posse que exercem sobre a terra. “O reconhecimento pela própria 

comunidade e pela vizinhança é usualmente considerada mais importante que o 

reconhecimento pelas autoridades públicas para a garantia da segurança da posse”.80 Esses 

sistemas informais, entretanto, podem também ocasionar conflitos entre os titulares, em casos, 

                                                                                                                                                         
76  Disponível em: http://www.fao.org/righttofood/en/highlight_51596en.html. 
77  Referencias são feitas pela Convenção das Nações Unidas pela Eliminação de todas as formas de Discriminação 
contra a Mulher, pela Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para Povos Indígenas e 
Tribais, e a Declaração das Nações Unidas para os Direitos dos Povos Indígenas.  
78 O significado de entitlement (em inglês) se refere, aqui, ao utilizado por Amartya Sen no contexto da análise do 
desenvolvimento e da fome: “o entitlement de uma pessoa é representado pelo conjunto de pacotes alternativos de 
bens que podem ser adquiridos mediante o uso dos vários canais legais de aquisição facultados à pessoa... Uma 
pessoa passa fome quando seu entitlement não inclui, no conjunto [que é formado pelos pacotes alternativos de bens 
que ela pode adquirir], nenhum pacote de bens que contenha uma quantidade adequada de alimento” (Sen; 2002:54). 
Haveria a violação do direito de um indivíduo quando seu entitlement não inclui acesso a uma quantidade de terra 
necessária para sua moradia ou subsistência, ou quando a insegurança da posse desta terra deixa o deixa vulnerável 
aos despejos forçados. 
79 Agarwal apud Deere e Leon, 2002, p. 29 
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por exemplo, em que o arranjo prevalecente baseia-se no direito consuetudinário e há 

desentendimento entre as lideranças ou entre estas e o Estado, ou ainda quando há ações de 

grilagem no interior do assentamento perpetradas pelos próprios moradores.  

A abordagem tradicional com relação aos direitos a terra prevalecente em muitos 

países em desenvolvimento tem sido focalizada sobre os direitos individuais de propriedade. 

Entretanto, uma gama extensiva de opções legais pode ser considerada, desde a transferência 

entre indivíduos até alguma forma de arrendamento, controle de aluguel e ocupação coletiva. 

O Comentário Geral n. 4 do CDESC estabelece que  

“a posse pode adquirir uma diversidade de formas, incluindo a locação 
(pública e privada), moradia cooperativada, lease, ocupação pelo 
proprietário, moradia de emergência, e assentamentos informais, incluindo a 
ocupação de terras ou propriedades. Independentemente do tipo de posse, 
todas as pessoas devem possuir um certo grau de segurança  que garanta a 
proteção legal contra despejos forçados, perturbações, e outros tipos de 
ameaças. Os Estados devem conseqüentemente adotar medidas imediatas 
visando conferir segurança legal da posse da terra para aquelas pessoas e 
moradores atualmente carecendo de tal proteção, mediante consulta genuína 
com as pessoas e grupos afetados” (8a).81 

A segurança da posse é uma das questões mais importantes no que diz respeito ao 

direito a terra, e é talvez a questão central na análise do direito a terra e à moradia, uma vez 

que sem a segurança da posse, formal ou informal, o direito à moradia estará sob permanente 

ameaça, e o risco de despejo ou deslocamento forçado será sempre iminente. A segurança da 

posse, por se tratar de um elemento central do direito humano à moradia, deve ser assegurada 

a todos, com igualdade e sem discriminação.82 A Campanha das Nações Unidas pela 

Segurança da Posse estabelece que os direitos sobre a terra constituem-se de  

“um acordo entre um individuo ou grupo à propriedade da terra ou da 
moradia que é governado e regulado por um marco legal e administrativo. 
Este marco legal é considerado de forma a incluir tanto sistemas legais 
quanto sistemas consuetudinários. A segurança deriva do fato de que o 
direito ao acesso, ao uso da terra e à propriedade é subscrito por um 
conjunto de regras, e do fato que este é um direito justiciável. A posse pode 
ser afetada por uma variedade de formas, dependendo do arcabouço 
constitucional e legal, das normas sociais, dos valores culturais e, de alguma 
maneira, da preferência individual. Em resumo, uma pessoa ou família terá 
a segurança da posse quando estiver protegida contra a remoção 
involuntária de suas terras ou residências, exceto em circunstâncias 
excepcionais, e somente pelos meios de um conhecido e acordado 

                                                                                                                                                         
80 Durand-Lasserve, 2002, p.6. 
81 Comentário Geral n. 4 sobre o Direito à Moradia Adequada (Art. 11(1) do Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas (1991). HRI/GEN/1/Rev.7 

82 De acordo com o Artigo 2(2) do Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais (PIDESC).  
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procedimento legal, o qual deve ser objetivo, eqüitativamente aplicável, 
contestável e independente. Estas circunstâncias excepcionais devem incluir 
situações em que a segurança física da vida e da propriedade estiver 
ameaçada, ou quando as pessoas a serem despejadas tenham ocupado a 
propriedade mediante força ou intimidação”83  

O grau de segurança pode variar conforme o sistema legal prevalecente, a percepção 

do titular do direito e da comunidade ao redor, e o reconhecimento político pelo poder 

público, além de ser dependente de uma série de fator culturais, religiosos, históricos, etc. 

Essa diversidade de perspectivas demonstra que a abordagem dos direitos a terra a partir de 

uma perspectiva que somente considera a titulação individual da propriedade como forma de 

promover o acesso e garantir segurança da posse parece não ter as condições para alcançar 

bons resultados84. 

2.2.2 – Abordagem de direitos humanos à segurança da posse 

A segurança dos direitos a terra é uma das questões centrais no direito humano à 

moradia, sem a qual este direito estará em permanente ameaça e o risco de despejo ou 

deslocamento forçado será sempre eminente. Por constituir-se em um elemento central de um 

direito humano, deve ser assegurado com igualdade e sem discriminação, beneficiando a 

todos os indivíduos, famílias e grupos. “Os que não possuem segurança da posse correm o 

risco de que seus direitos a terra sejam ameaçados por reivindicações opostas, ou inclusive 

perdidos como conseqüência de uma ordem de despejo. Sem segurança dos direitos a terra os 

domicílios se vêem limitados em sua capacidade de garantir alimentos suficientes e de 

desfrutar meios de vida sustentáveis”.85 A ausência de segurança na posse experimentada por 

muitos moradores dos assentamentos informais resulta na impossibilidade de investimento na 

moradia e na justificativa para a não realização de investimentos públicos em serviços e infra-

estrutura básica. “A segurança dos direitos de posse, em suma, é o direito de todos os 

indivíduos ou grupos à efetiva proteção do Estado contra despejos forçados”.86  

                                                 
83 UNCHS. Implementing the Habitat Agenda: Adequate Shelter for All, Global Campaign for Secure Tenure, UNCHS, Nairobi, 
1999. 

84 (UN Habitat, 2007, p.115).Esta concepção, promovida pelo economista Hernando de Soto e outros, argumenta 
que títulos de propriedade privada individual assegurariam aos pobres garantias para a tomada de empréstimos com 
vistas à melhoria da moradia ou o estabelecimento de um pequeno negócio (VARLEY, 1998).  A formalização da 
propriedade resultaria na criação de capital, na transformação dos recursos em bens fungíveis que poderiam ser 
utilizados para gerar mais capital. Os críticos mais contumazes desta proposta argumentam que um dos resultados 
dos programas de titulação de terras com base em direitos de propriedade individual privada é a redução da segurança 
dos direitos sobre a terra, sobretudo porque os pobres ficam vulneráveis aos despejos forçados e a expulsões 
proporcionadas pelo mercado (BARNEJEE, 2002 e MITCHEL, 2006, citados por DURAND-LASSERVE, 
PAYNE e RAKODI, 2007, p. 4). 
85 FAO, 2003, para. 3.31. 
86 UN Habitat, 2007, p.118. 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 
 

39 

 

A abordagem da segurança dos direitos a terra como um direito humano contribui para a 

expansão da proteção dos direitos a ela relacionados – moradia, terra, recurso naturais – a 

todos os segmentos da população87. O reconhecimento de diferentes formas de posse como 

direitos a serem respeitados e protegidos diminui a distancia entre a necessidade e a 

possibilidade/capacidade da população pobre acessar terra e moradia adequada. Assim, o 

tratamento, cada vez maior, da segurança da posse como um direito humano, por um conjunto 

de normas e regulamentos internacionais, indica a necessidade de identificar os princípios, 

diretrizes e vínculos existentes entre segurança na posse e direitos humanos88.  A 

interpretação e a compreensão da segurança dos direitos a terra foram objeto de Comentários 

e Observações Gerais, resoluções e campanhas internacionais dos seguintes organismos: 

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU (CDESC), Programa das Nações 

Unidas para Assentamentos Humanos (UN Habitat), Assembléia Geral e Conferências 

Globais das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos. 

Dois componentes são fundamentais para garantir a segurança da posse: “a) razoável 

duração dos direitos apropriados para o uso ao qual a terra se destina e para necessidades 

sociais daquele que demanda o uso da terra; b) efetiva proteção legal contra despejos ou 

contra a restrição arbitrária de direitos sobre a terra, com garantias executáveis e remédios 

sociais e legais contra a perda destes direitos”89. Outro aspecto relevante é a possibilidade de 

transmissão de direitos sobre a terra para herdeiros e a possibilidade de arrendamento/aluguel 

temporário a outras pessoas ou a largo prazo mediante garantias razoáveis de recobro da terra.  

O estabelecimento de disposições institucionais fixas e claras, concernentes aos arranjos 

relativos ao acesso e à segurança dos direitos sobre a terra é necessário para estabelecer as 

bases para a reconciliação e solução de conflitos entre diferentes grupos. 

O CG n. 4 do CDESC estabelece a segurança da posse como um elemento central do 

direito humano à moradia adequada, artigo 8(a). No contexto da indivisibilidade e 

universalidade dos direitos humanos, a luta contra a discriminação é de suma importância 

para a realização do direito à segurança da posse como elemento central do direito à moradia 

adequada e dos direitos a terra. A realização deste direito em um ambiente livre de 

                                                 
87 Leckie, S.. Where it Matters Most: Making International Housing Rights Meaningful at the National Level, in Leckie S. (Ed) 
National Perspectives on Housing Rights. Nijhoff Punblishers, London, 2003, p. 36. 

88 UN Habitat; 2007, p.115. 
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discriminação terá um efeito direito em outros direitos correlatos, incluindo o direito ao 

desenvolvimento, o direito a uma padrão adequado de vida, o direito à liberdade de 

movimento e residência, o direito à proteção contra despejos forçados, o direito contra a 

ingerência arbitrária ou ilegal na privacidade, família ou moradia, e o direito à participação 

em assuntos públicos. 

Se a segurança da posse deve ser tratada como um direito é claro que um gama de 

direitos humanos existentes e compreendidos de forma integral, constituem a base legal e 

normativa para a existência deste direito. De acordo com UN Habitat, os direitos que 

fundamentalmente formam a base do direito à segurança da posse são90: 

a) o direito à moradia adequada, previsto na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948) e reafirmado em diversos instrumentos de direitos humanos, é claramente 

definido pelo artigo 11 do PIDESC como “... o direito de todos a um nível adequado de vida 

para si e para sua família, incluindo adequada alimentação, vestuário e moradia, e a 

contínua melhoria das condições de vida”. As obrigações do Estados relativas a esse direito 

incluem o dever de adotar medidas para conferir segurança na posse, prevenir a discriminação 

e assegurar a igualdade no acesso, posse e uso da terra e da moradia; assegurar moradia e terra 

a custos acessíveis, etc. O PIDESC, no artigo 2(1), estabelece a obrigação dos Estados de 

“adotar medidas... ao máximo de seus recursos disponíveis, com o objetivo de atingir 

progressivamente a plena realização dos direitos reconhecidos no Pacto, por todos os meios 

apropriados, incluindo particularmente a adoção de medidas legislativas”.  

b) o direito de ser protegido contra despejos forçados construído com base nos 

fundamentos legais do direito à moradia e outros direitos co-relacionados, constitui uma grave 

violação de direitos humanos. De acordo com a Resolução 2004/28 da Comissão de Direitos 

Humanos, “... a prática dos despejos forçados, que é contrária às leis que estão em 

conformidade com os padrões internacionais de direitos humanos constitui uma grave 

violação a uma ampla gama de direitos humanos, em particular o direito à moradia 

adequada”. A Resolução também estabelece obrigações aos Estados decorrentes da 

implementação deste direito: adotar medidas imediatas, em todos os níveis, para eliminar a 

prática dos despejos forçados, mediante a revogação dos planos existentes relativos a 

despejos, bem como qualquer legislação que possibilite essa prática, e mediante a adoção e 

                                                                                                                                                         
89 UN HABITAT and Global Land Tool Network. Secure Land Rights for AllI, 2003, p 7. 
90 UN Habitat,  2007, p. 263-264 
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implementação de legislação que assegure o direito à segurança da posse para todos os 

habitantes e proteja a todas as pessoas atualmente ameaçadas de despejo, e adotar todas as 

medidas necessárias para prover proteção integral contra despejos forçados, baseadas na 

efetiva participação, consulta e negociação com os grupos e pessoas afetadas.” 

c) o direito de não ser arbitrariamente privado de sua propriedade, previsto no artigo 

17 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, engloba o dever do Estado de adotar 

medidas necessárias para evitar a privação deste direito por outros indivíduos ou grupos. Essa 

proteção deve ocorrer por meio de legislação que proíba seja esse direito infringido por 

terceiros. Além disso, arranjos institucionais devem compor o sistema de proteção, mediante a 

provisão de salvaguardas legais, tais como o direito à indenização, ao reassentamento 

alternativo ou à restituição da propriedade injustamente perdida91. Estando o exercício deste 

direito vinculado ao exercício de um direito de subsistência, como o direito à alimentação ou 

à moradia, há três tipos de obrigações que devem ser cumpridas: o dever de evitar a privação, 

o dever de proteger contra a privação e o direito de ajudar aos que foram privados92. Por sua 

vez, a obrigação do Estado de adotar medidas para assegurar a todas as pessoas sob a sua 

jurisdição, oportunidades que as permitam obter a satisfação de suas necessidades previstas 

nos instrumentos de direitos humanos, as quais não podem ser asseguradas mediante esforços 

pessoais, constitui-se uma obrigação “de último recurso”. Isso significa que se trata de uma 

obrigação que somente deve ser realizada no caso em que ao indivíduo ou grupo lhes faltem 

as condições de obter um nível mínimo de gozo de tais necessidades93.  

d) o direito à privacidade e o respeito ao domicílio - o direito à privacidade é um dos 

componentes do direito humano à moradia adequada, previsto no CG n. 4, para. 7, enquanto 

que esse direito “não deve ser interpretado em um sentido estrito que o equipare, por 

exemplo, a um abrigo que resulte do mero fato de se possuir um telhado sobre a cabeça ou a 

uma mercadoria. [Esse direito] deve ser considerado como o direito de viver em segurança, 

paz e dignidade em algum lugar”. A violação do direito à privacidade e ao respeito ao 

domicilio pode implicar em violações ao direito à vida, segurança e liberdade pessoais, à 

integridade pessoal, ao devido processo, à proteção judicial, ao direito de movimento, 

liberdade de expressão e informação. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

(PIDCP) estabelece que “ninguém será sujeito a ingerência arbitrária ou ilegais em sua vida 

                                                 
91 UN Habitat, 2007, p. 265. 
92 HENRY Shue apud. BANNING, Theo R.G. van. The Human Right to Property, Intesentia, Oxford, 2002, p. 115. 
93 A. EIDE apud BANNING. Ibid., pg. 231. 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 
 

42 

privada, sua família, seu domicilio ou sua correspondência” (Art. 17(1)) e que “toda pessoa 

tem direito à proteção da lei contra essas ingerências ou ataques” (Art. 17(2)). Dispositivos 

similares são encontrados na Convenção dos Direitos da Criança (1990) (Art. 16) e na 

Convenção Internacional sobre o Estatuto dos Refugiados (1951).  

e) o direito à restituição de moradia e propriedade consiste no direito do indivíduo ou 

grupos de serem restituídos ou compensados em caso de despejo ou deslocamento forçado de 

suas moradias, propriedades ou terras. A restituição é considerada o principal remédio para os 

despejos e deslocamentos forçados, à frente do pagamento de compensação, por exemplo94. 

No contexto da legislação internacional de direitos humanos, o direito à restituição de 

moradia e propriedade é reconhecido como um elemento essencial do direito de retorno para 

refugiados e populações deslocadas devido a conflitos armados95. Os Princípios Pinheiro 

(2005)96 sobre restituição de moradia e propriedade amplia o conceito de ‘deslocamento 

forçado’ para além do conceito tradicional que o vincula às pessoas deslocadas de suas terras, 

moradias ou propriedades como resultado de um conflito armado. De acordo com o princípio 

1(1.2), a restituição de moradia e propriedade se aplica igualmente “... a todos os refugiados, 

pessoas deslocadas internamente e todos os demais em situação similar ... [que] foram 

arbitrariamente ou ilegalmente privado de suas antigas moradias, terras, propriedades ou 

lugares de residência habitual, independentemente da natureza das circunstâncias pelas 

quais o deslocamento originalmente ocorreu”. As provisões dos Princípios Pinheiro relativas 

à proteção contra despejos e deslocamentos forçados estão reguladas pelos princípios 5.1 a 

5.4, e englobam a obrigação dos Estados de incorporar proteções contra despejos na 

legislação nacional, de forma consistente com a legislação humanitária e de direitos humanos, 

a obrigação dos Estados de proibir despejos, demolições de moradias e destruição de áreas 

agriculturáveis, bem como o confisco arbitrário de terras como medida punitiva, dentre outras. 

Para que o retorno seja implementado de acordo com a legislação internacional, o Estado deve 

adotar medidas para auxiliar os deslocados e despejados a retornar para suas antigas casas e 

                                                 
94 A Corte Interamericana de Direitos Humanos analisou e decidiu sobre quarto casos envolvendo restituição de 
propriedade e direito à terra: Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community vs. Nicaragua; Moiwana Community vs. Surinam; 
Yakye Axa vs. Paraguay; e Sawhoyamaxa Indigenous Community vs. Paraguay. Em todos estes casos, as comunidades ou 
pessoas afetadas eram em grande número.  In all of these cases, the affected people or communities were large in 
number. Todas as vítimas envolvidas tinham sido forçadamente despejadas de suas terras ou moradia e negadas 
acesso ao direito a um remédio judicial efetivo. Estes casos lidam com o emergente direito de restituição de terras, 
em que foi assegurado às pessoas afetadas o direito de retornar e reclamar suas antigas casas e terras. 

95 LECKIE, Scott. “Housing and property issues for refugees and internally displaced persons in the context of 
return:  key considerations for UNHCR policy and practice”, in Refugee Survey Quarterly, vol. 19, No. 3, Geneva, 
UNHCR (2000). 
96 UN doc. E/CN.4/Sub.2/2005/17/Add.I 
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terras por meio da garantia de condições mínimas de segurança e a eliminação/cessação das 

causas do despejo ou deslocamento. 

 2.3 – Proteção Judicial e Devido Processo Legal aos Despejos Forçados na Legislação 

Internacional de Direitos Humanos 

A partir do estudo das normas internacionais de direitos humanos relacionadas à 

prevenção contra despejos forçados, é possível identificar o forte papel dado às garantias 

individuais à pessoa humana na proteção dos direitos humanos. A necessidade de um 

processo judicial isonômico, de leis que garantam o direito à defesa e ao contraditório, bem 

como aos recursos são apenas alguns exemplos de como a lei internacional recepciona o tema 

dos despejos forçados em seu ordenamento. Aparte de prever os despejos forçados como uma 

grave violência aos direitos humanos, a lei internacional promove uma série de medidas e de 

instrumentos que são colocados à disposição das pessoas e coletivos, a fim de garantirem o 

direito à moradia dos afetados por qualquer tipo de violação nesse sentido.         

Dentre essas garantias, estão as garantias legais e os mecanismos judiciais de 

prevenção e mediação de conflitos. Efetivamente, a legislação internacional não opta pela 

nomenclatura acima, porém, é possível identificar essa flagrante separação de momentos em 

que o legislador internacional além de estabelecer juridicamente o conceito na norma, tratou 

também de conferir algum tipo de exeqüibilidade a mesma quando criou mecanismos de 

cumprimento dessas mesmas normas. 

 A esse conjunto de garantias e mecanismos é atribuído o devido processo legal 

contemporâneo. Isto porque o sistema de garantias no plano internacional está em contínua 

evolução, a julgar pelo histórico, das medidas vigentes no passado. Ademais disso, a 

normativa internacional procura sempre estar atenta ao efetivo cumprimento dos seus ditames, 

procurando aperfeiçoar os mecanismos de implementação de suas diretrizes de direitos 

humanos. 

O estudo dos despejos forçados induz obrigatoriamente ao estudo dos efeitos que essas 

ações desencadeiam nas comunidades afetadas por essas medidas. Um dos efeitos importantes 

a serem analisados é o das violações à integridade física e moral da pessoa humana. Estes são 

os casos de tortura e tratamento degradante ao ser humano. Um conflito fundiário coletivo 

acarreta na utilização ao máximo do aparelho repressivo do Estado na esteira de cumprimento 

da ordem judicial dada, nos casos de despejos oficiais, por outro lado, há os casos de despejos 
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privados em que são utilizados grupos privados armados á margem da lei e sem qualquer tipo 

de compromisso com a legalidade ou o estado democrático de direito. Os usos desses 

aparatos, tanto privados quanto oficiais, representam violência moral e às vezes até físicas às 

vítimas dos despejos forçados, incorrendo em tratamento degradante e desumano, incorrendo 

em violação às normas internacionais de direitos humanos. 

Identificar os parâmetros e mecanismos que a lei internacional prevê e disponibiliza 

quando trabalha com o tema da tortura e do tratamento degradante à pessoa humana é 

fundamental para que se problematize as conseqüências dos despejos forçados nessa pesquisa.        

2.3.1 – O devido processo legal  

A primeira vez em que se falou em direitos humanos foi na Declaração Universal de 

Direitos Humanos de 1948. Nessa declaração, proclamada pela Organização das Nações 

Unidas, em 10 de dezembro de 1048, se fez referência a 30 artigos onde estavam 

estabelecidos todos os direitos humanos reconhecidos por todos os países que a formavam. 

No preâmbulo da declaração, se sustenta os fundamentos da declaração e se podem retirar 

alguns dos seus fundamentos como a dignidade humana e os direitos humanos fundamentais.  

 Com efeito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem uma base jurídica que 

antecede a própria declaração. Isto se torna claro quando se vêem as declarações mais 

importantes e que a antecederam quais sejam as declarações de Virginia, de 1776, nos Estados 

Unidos e a Declaração dos direitos do Homem e do Cidadão de 1789, na França. A declaração 

do Estado da Virginia nos Estados Unidos trata nos seus artigos sobre noções gerais de 

liberdade e igualdade entre os indivíduos, sobre a divisão de poderes e sobre o conceito de 

propriedade. Será o primeiro momento na história em que será trabalhado o conceito de 

garantia fundamental das liberdades individuais. Esta declaração está intimamente conectada 

com as leis proclamadas na Inglaterra tendo mesmo sentido e alcance. A primeira lei na 

Inglaterra nesta linha é a Magna Carta de 1255, onde se pontuou o tema da liberdade 

fundamental e da presunção da inocência. Outra lei importante será a “Petition of Rights”, de 

1628, onde estão pontuados, por sua vez, os direitos dos súditos em relação ao Soberano, 

assim como o “Habeas Corpus Act”, de 1679, que propõe que a privação da liberdade esteja 

fundamentada em regras fixas e imutáveis. Não obstante, as normas mais contundentes neste 

processo são o “Toleration Act” e o “Bill of Rights”, ambos de 1689. A norma “Toleration 

Act”  é a que popõe a liberdade de culto a todos com exceção dos católicos. Já o “Bill of 
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Rights” tem um forte conteúdo liberal e será o fundamento da Revolução Gloriosa, no ano de 

1689. Ela trata da limitação das prerrogativas reais, a independência política do parlamento 

em relação ao rei, e também das garantias individuais. É importante apontar que as 

declarações inglesas têm como fundamento o direito dos costumes e que as declarações 

americanas e francesas têm como fundamento o uso da razão e o direito natural.  

Por outro lado, todas estas declarações têm algo em comum, isto é, as garantias 

individuais e em especial o indivíduo como oposição ao estado opressor (figurando aí o 

caráter revolucionário da norma para a época), a propriedade privada, a segurança, a liberdade 

em caráter geral. Aqui se cristalizam as teses liberais de contratualistas como Jean Jaques 

Rousseau e John Locke no seu Tratado sobre o Governo, ou seja, o fundamento de um novo 

Estado, baseado num novo contrato social, está na garantia da liberdade individual e a defesa 

da propriedade. Ainda mais, na filosofia iluminista e no racionalismo teórico. 

Ademais disso, é importante chamar a atenção para o caráter abstrato e transcendental 

da Declaração do Estado da Virginia de 1776 (base da declaração dos direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789) que estão presentes em seus artigos, de acordo com o que se vê abaixo: 

“Artigo 1 - Todos os homens são por natureza igualmente livres e 
independentes...” 

O mesmo ocorre com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 na 

França que faz referências às qualidades dos direitos do homem: 

“...naturais, inalienáveis e sagrados, invioláveis e imprescritíveis”. E mais 
adiante: “O fim de toda associação política é a conservação dos direitos 
naturais e imprescritíveis do homem. Estes direitos são a liberdade, a 
propriedade, a segurança e a resistência a opressão.”  

 Com efeito, o devido processo legal teve um percurso semelhante ao da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Na qualidade de princípio basilar de defesa do cidadão no 

âmbito dos direitos civis e políticos, o devido processo legal também será influenciado pelo 

conteúdo histórico do direito internacional dos direitos humanos. Assim, o devido processo 

legal ou do inglês “due process of law” nasceu na Magna Carta de 1215 na Inglaterra e 

avançou para a Petition of  Rights em 1.628, para o Hábeas Corpus Act de 1.679, o Bill of 

Rights de 1.689 e o Act of Settlement de 1.701. Originalmente “due process of law” 

preceituava que: 
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“nenhum homem livre será detido ou preso ou tirado de sua terra ou posto, 
fora da lei ou exilado ou, de qualquer modo destruído, nem lhe imporemos 
nossa autoridade pela força ou enviaremos contra ele nossos agentes, senão 
pelo julgamento legal de seus pares ou pela lei da terra”. 

O devido processo legal está composto de garantias legais que vão se traduzir nas 

fundamentações jurídicas imprescindíveis para a persecução dos direitos civis mais básicos da 

pessoa humana. Serão com base nos preceitos de acesso à justiça, direito de petição e direito 

ao processo e recursos, enfim direito ao processo, que se passará a pensar a moderna relação 

cidadão e estado, no seio de uma relação monárquica então existente à época. O devido 

processo, portanto, preceitua tratamento isonômico dos sujeitos no processo e no tempo com 

um ritmo cronologicamente ditado para fins de se permitir o exercício do contraditório e da 

ampla defesa.  

O “Petition of  Rights” de 1628 faz referência de que o “due process of law” era 

entendido à época como uma limitação aos poderes do Rei e não sobre os atos do parlamento. 

Essa tensão existente em relação ao poder soberano e o cumprimento da lei é peça chave na 

discussão futura do constitucionalismo moderno.  

Não é possível conceber um sistema de garantias sem que houvesse a efetiva interface 

entre a norma jurídica internacional de direitos humanos e a jurisdição que aplica essa norma. 

Os despejos são, em sua maioria, efetivados com base em decisões judiciais fundamentadas 

em legislação nacional incompatível com os padrões internacionais de direitos humanos e que 

não asseguram as garantias legais e judiciais aos que são afetados por essas ordens de 

despejos97. Por isso, faz-se necessária a proteção jurídico-processual de famílias, grupos ou 

comunidades ameaçadas de despejo antes e durante o curso da ação judicial.  

Por outro lado, existe uma corrente jurisprudencial e doutrinária que reconhece a 

existência do devido processo legal substantivo e o devido processo legal processual. O 

substantivo fica relacionado ao dever de cumprimento do Princípio da Legalidade e da 

Anterioridade da lei e o processual vinculado especificamente aos preceitos legais processuais 

que informam o devido processo legal quanto aos seus procedimentos. Nelson Nery Junior, 

analisando a questão, deixou assentado o seguinte: 

 

                                                 
97 Tem-se como exemplos o Código de Processo Civil Brasileiro que permite a concessão de medidas liminares 
inaudita altera pars em ações possessórias, e a Constituição Federal, que possibilita a prisão do depositário infiel.  
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“A cláusula  “due process of law” não indica somente a tutela processual, 
como à primeira vista pode parecer ao intérprete menos avisado. Tem 
sentido genérico, como já vimos, e sua caracterização se dá de forma 
bipartida, pois há o “substantive due process” e o “procedural due process”, 
para indicar a incidência do princípio em seu aspecto substancial, vale dizer, 
atuando no que respeita ao direito material, e, de outro lado, a tutela 
daqueles direitos por meio do processo judicial ou administrativo.” 

2.3.1.1 - Garantias legais 

As garantias legais podem ser denominadas como sendo a fundamentação jurídica 

trazida pelo ordenamento internacional de direitos humanos. Essas garantias serão úteis na 

medida em que prevejam instrumentos jurídicos de proteção às pessoas tais como 

comunicação aos afetados pela medida de despejo; assistência jurídica aos afetados; direito ao 

exercício do contraditório; direito ao regular andamento do processo; direito à produção de 

provas; direito ao duplo grau de jurisdição. Essas garantias legais não só permitem a 

concretização do devido processo legal, como também garantem a utilização de remédios 

jurídicos provisionais para a busca de solução de conflitos, reparação dos danos causados por 

força das ilegalidades cometidas e ainda o direito à restituição de moradias e propriedades. 

A principal garantia legal internacional de direitos humanos quanto ao devido 

processo legal advém da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que no seu 

artigo 11 refere que: 

I) Todo o homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser 
presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de 
acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido 
asseguradas todas as garantias necessárias a sua defesa. 

II) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no 
momento, não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. 
Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento 
da prática, era aplicável ao ato delituoso. 

Em ato contínuo, é firmado o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos que no 

seu artigo 14 refere que: 

“Todas as pessoas são iguais perante os tribunais de justiça. Todas as 
pessoas têm direito a que a sua causa seja ouvida equitativa e publicamente 
por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido pela lei, 
que decidirá quer do bem fundado de qualquer acusação em matéria penal 
dirigida contra elas, quer das contestações sobre os seus direitos e 
obrigações de caráter civil. As audições à porta fechada podem ser 
determinadas durante a totalidade ou uma parte do processo, seja no 
interesse dos bons costumes, da ordem pública ou da segurança nacional 
numa sociedade democrática, seja quando o interesse da vida privada das 
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partes em causa o exija, seja ainda na medida em que o tribunal o considerar 
absolutamente necessário, quando, por motivo das circunstâncias 
particulares do caso, a publicidade prejudicasse os interesses da justiça; 
todavia qualquer sentença pronunciada em matéria penal ou civil será 
publicada, salvo se o interesse de menores exigir que se proceda de outra 
forma ou se o processo respeita a litígios matrimoniais ou à tutela de 
crianças.  

1. Qualquer pessoa acusada de infração penal é de direito presumida 
inocente até que a sua culpabilidade tenha sido legalmente estabelecida. 

2. Qualquer pessoa acusada de uma infração penal terá direito, em plena 
igualdade, pelo menos às seguintes garantias: 

 a) A ser prontamente informada, numa língua que ela compreenda, de 
modo detalhado, acerca da natureza e dos motivos da acusação apresentada 
contra ela; 

b) A dispor do tempo e das facilidades necessárias para a preparação da 
defesa e a comunicar com um advogado da sua escolha; 

c) A ser julgada sem demora excessiva; 

d) A estar presente no processo e a defender-se a si própria ou a ter a 
assistência de um defensor da sua escolha; se não tiver defensor, a ser 
informada do seu direito de ter um e, sempre que o interesse da justiça o 
exigir, a ser-lhe atribuído um defensor oficioso, a título gratuito no caso de 
não ter meios para remunerar; 

e) A interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e a obter a 
participação e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas 
condições das testemunhas de acusação; 

f) A fazer-se assistir gratuitamente de um intérprete, se não compreender ou 
não falar a língua utilizada no tribunal; 

g) A não ser forçada a testemunhar contra si própria ou a confessar-se 
culpada. 

3. No processo aplicável às pessoas jovens a lei penal terá em conta a sua 
idade e o interesse que apresenta a sua reabilitação. 

4. Qualquer pessoa declarada culpada de crime terá o direito de fazer 
examinar por uma jurisdição superior a declaração de culpabilidade e a 
sentença, em conformidade com a lei. 

5. Quando uma condenação penal definitiva é ulteriormente anulada ou 
quando é concedido o indulto, porque um fato novo ou recentemente 
revelado prova concludente que se produziu um erro judiciário, a pessoa 
que cumpriu uma pena em virtude dessa condenação será indenizada, em 
conformidade com a lei, a menos que se prove que a não revelação em 
tempo útil do fato desconhecido lhe é imputável no todo ou em parte. 
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6. Ninguém pode ser julgado ou punido novamente por motivo de uma 
infração da qual já foi absolvido ou pela qual já foi condenado por sentença 
definitiva, em conformidade com a lei e o processo penal de cada país”. 

  Em nível de normativa do sistema interamericano de direitos humanos, a Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem refere que: 

Artigo XVIII. Toda pessoa pode recorrer aos tribunais para fazer respeitar 
os seus direitos. Deve poder contar, outrossim, com processo simples e 
breve, mediante o qual a justiça a proteja contra atos de autoridade que 
violem, em seu prejuízo, qualquer dos direitos fundamentais consagrados 
constitucionalmente. 

 

Artigo XXIV. Toda pessoa tem o direito de apresentar petições respeitosas 
a qualquer autoridade competente, quer por motivo de interesse geral, quer 
de interesse particular, assim como o de obter uma solução rápida. 

Já no que se refere à Convenção Americana de Direitos Humanos, este estabelece as 

obrigações dos Estados frente às garantias individuais dos cidadãos em nível de devido 

processo legal. A Convenção, prevê o dever do Estado em garantir o direito de defesa e de 

contraditório pelo acusado, o acesso á uma Justiça imparcial,   

Artigo 8º - das Garantias Judiciais  

1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e 
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, 
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração 
de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de 
seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 
outra natureza. 

2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua 
inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o 
processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes 
garantias mínimas: 

a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou 
intérprete, caso não compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal; 

b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada;  

c) concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de 
sua defesa;  

d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por 
um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, 
com seu defensor;  

e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo 
Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não 
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se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido 
pela lei; 

f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de 
obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas 
que possam lançar luz sobre os fatos;  

g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se 
culpada; e  

h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior; 

A CADH prevê ainda no seu artigo 25 o item de proteção judicial, isto é, os direitos 

que toda a pessoa humana tem de recorrer aos tribunais nos casos de violação dos seus 

direitos fundamentais. Em nível de garantias legais, é importante fazer alusão também ao 

Estatuto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos98. Este estatuto faz alusão à 

possibilidade de medidas cautelares na Comissão. No seu artigo 25 estabelece que nos casos 

de gravidade e urgência a parte ou a própria comissão poderá adotar medidas cautelares para 

evitar danos pessoais irreparáveis. Além dessa atribuição, a Comissão Interamericana poderá 

ainda preparar relatórios e estudos que serão encaminhados para a Assembléia Geral da 

Organização dos Estados Americanos sobre a situação dos direitos humanos no Hemisfério 

com recomendações aos Estados (artigo 56 do Estatuto da Comissão).  

O devido processo legal representa um instituto do direito internacional que embasa 

todo o sistema de garantias legais e judiciais contidas no seu ordenamento. Seu poder de 

inserção no marco internacional é tão grande que a sua derrogação é prevista somente pelo 

PIDCP, recepcionados pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, nos casos de 

cumprimentos de algumas condições, dentre essas:  

- Condição da ameaça excepcional: esta condição prevê que um Estado Parte apenas 

pode recorrer a derrogações “em caso de guerra, de perigo público, ou de outra emergência 

que ameace a independência ou segurança do Estado Parte” (artigo 27.º, n.º 1).  

- Condição da inderrogabilidade de certas obrigações: esta condição prevê que alista 

enumerada de direitos jamais poderá ser derrogada em circunstância alguma, tais como artigo 

3.º (direito à personalidade jurídica); artigo 4.º (direito à vida); artigo 5.º (direito a um 

tratamento humano); artigo 6.º (proibição da escravatura); artigo 9.º (proibição da 

retroatividade da lei penal); artigo 12.º (liberdade de consciência e de religião); artigo 17.º 

                                                 
98 Aprovado pela resolução AG/RES. 447 (IX-O/79), adotada pela Assembléia Geral da OEA, em seu Nono 
Período Ordinário de Sessões, realizado em La Paz, Bolívia, em outubro de 1.979. 
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(direitos da família); artigo 18.º (direito a um nome); artigo 19.º (direitos da criança); artigo 

20.º (direito à nacionalidade); artigo 23.º (direito de participar na direção dos assuntos 

públicos); e as “garantias judiciais indispensáveis para a proteção de tais direitos”. 

 - Condição da necessidade absoluta: um Estado Parte só poderá adotar medidas que 

suspendam as obrigações contraídas em virtude da Convenção “na medida e pelo tempo 

estritamente limitados às exigências da situação” (artigo 27.º, n.º 1);  

- Condição da compatibilidade com as outras obrigações jurídicas internacionais: as 

medidas de derrogação tomadas por um Estado Parte não podem ser “incompatíveis com as 

demais obrigações que lhe impõe o Direito Internacional”, tais como as obrigações assumidas 

em virtude de outros tratados internacionais ou do direito internacional costumeiro (artigo 

27.º, n.º 1); 

- Condição da não discriminação: as medidas de derrogação não podem encerrar 

“discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem 

social” (artigo 27.º, n.º 1);  

- Condição da notificação internacional: para que se possa valer do direito de 

derrogação previsto no artigo 27.º, n.º 1, o Estado Parte deverá também cumprir os requisitos 

estipulados no artigo 27.º, n.º 3, segundo o qual “deverá informar imediatamente os outros 

Estados Partes na presente Convenção, por 72*Direitos Humanos na Administração da 

Justiça.  

Conforme Sergio Garcia Ramirez99, juiz da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, esta Corte tem avançado na conceituação sobre o devido processo legal. 

Comprende o autor que: 

“Conceptualmente el debido proceso – manifiesta la Corte – constituye un 
límite a la actividad estatal y se refiere al conjunto de requisitos que deben 
observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén 
en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier 
acto del Estado que pueda afectarlos. Es útil observar el carácter altamente 
protector de este régimen, puesto que incluye tanto las garantías mínimas 
previstas ene l artículo 8, CADH como las otras adicionales que pudieran 
resultar necesarias para adecuada integración del concepto de debido 
proceso. Se requiere, en suma, que un justiciable pueda hacer valer sus 

                                                 
99 RAMIREZ, Sergio Garcia: El Debido Proceso. Concepto General y Regulación en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Texto apresentado no XII Encuentro de Presidentes y Magistrados de los Tribunales 
Constitucionales y Salas Constitucionales de América Latina, 2005 
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derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de 
igualdad procesales con otro justiciable.”  

2.3.1.2 – “Patriot Act” 100 

A título de reflexão para a pesquisa, é ilustrativo trazer a baila um exemplo 

contemporâneo de medida de privação de liberdade no contexto da chamada luta contra o 

terrorismo. Em 13 de novembro de 2001 o Presidente dos Estados Unidos emitiu uma Ordem 

Executiva denominada: “Detenção, Tratamento e Ajuizamento de Certos Estrangeiros na 

Guerra contra o Terrorismo”. Essa Ordem Executiva nada dispõe sobre o direito do acusado a 

comunicar-se livremente com seus advogados (direito de defesa), nem proteção contra 

confissões forçadas, nem tampouco sobre a publicidade dos julgamentos. Ademais disso, 

exclui totalmente a aplicação dos princípios gerais de direito em matéria probatória, assim 

como qualquer tipo de recurso para os tribunais norte-americanos ou internacionais, somente 

o Presidente dos Estados Unidos e o Secretário de Defesa podem revisar as decisões das 

comissões militares que podem inclusive impor pena de morte.      

Essas comissões militares não integram o Poder Judicial independente e sim o Poder 

Executivo. Assim, é atribuído às forças armadas o dever de “administrar a justiça” e de dizer 

o direito. Em 12 de março de 2002 a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em sede 

de medida cautelar, determinou que os Estados Unidos informassem o estatuto jurídico dos 

detidos em Guantánamo, a fim de que fosse possível a verificação de qual ordenamento 

jurídico fosse aplicável no presente caso. Se a III Convenção de Genebra de 1949 em caso de 

combatente, se a IV Convenção de Genebra de 1949 se não combatente. Em sua resposta o 

governo estadunidense questionou a competência da Comissão em ingressar com a medida. 

Esse exemplo é bastante elucidativo da fragilidade de um sistema jurídico que não 

oferece as prerrogativas do devido processo legal. No presente caso, os detidos não tinham 

nem ao menos o direito à informação, muito menos acesso à justiça.  

Mais ainda porque em 2002 foi aprovada na Organização dos Estados Americanos – 

OEA a Convenção Interamericana contra o Terrorismo por meio da Resolução nº 1906/2002 

da Assembléia Geral da OEA. Esta Resolução ao mesmo tempo em que impede que as 

pessoas que sejam suspeita de terrorismo sejam beneficiadas com a condição de refugiado, 

asilado ou delito político, inscreve o respeito aos direitos humanos na mesma Resolução, 

                                                 
100 Ver A.A. Cançado Trindade. A Humanização do Direito Internacional. DelRey, Belo Horizonte, 2006. 
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garantindo o devido processo legal das pessoas ainda investigadas, o que configura uma grave 

contradição do direito internacional manifestada no mesmo ato administrativo.   

2.3.2 – Despejos Forçados e Devido Processo Legal 

Os despejos forçados já foram analisados desde o ponto de vista dos direitos humanos 

internacionais no Capítulo I. A análise, nestas próximas seções, terá como foco as obrigações 

do Estado relativas às garantias judiciais e ao devido processo legal.   

A Subcomissão de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos, por meio da 

Resolução 1991/12 instituiu diretrizes para definir as responsabilidades jurídicas para aqueles 

que efetuam o despejo e se estabelece que os despejos forçados possam ser realizados, 

sancionados, solicitados, propostos, iniciados ou tolerados por diversas entidades, entre elas, 

mas não exclusivamente, as autoridades da ocupação, os governos nacionais, os governos 

locais, as empresas urbanizadoras, os planejadores, os proprietários de moradias, os 

especuladores imobiliários e as instituições financeiras e os organismos de ajuda bilaterais e 

internacionais. Diversas Resoluções adotadas pela Comissão de Direitos Humanos, ou pela 

Sub-Comissão de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos da ONU, reiteram a 

consideração dos despejos como violações de direitos humanos e reafirmam a necessidade do 

Estado proteger individuos e grupos contra esta prática: Resolução 1993/77, Resolução 

1998/9 e Resolução 1997/6101. 

O CG n. 4 do CDESC estabelece que isto implica em garantir uma proteção legal 

contra os despejos. No mesmo texto se afirma que devem existir recursos de apelação jurídica 

destinadas a evitar despejos ou demolições planejados mediante a emissão de mandatos dos 

tribunais e procedimentos jurídicos para obter indenização depois de um despejo ilegal.   

Nesta mesma linha, o PIDCP, artigo art. 17 estabelece que “ninguém será objeto de 

ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, sua família, seu domicílio ou sua 

correspondência” e que “toda pessoa tem direito a proteção da lei contra essas ingerências 

ou esses ataques”.  

Para ser legal, o despejo deve ser conduzido com base em legislação compatível com 

as normas internacionais de direitos humanos. O CDESC estabeleceu as regras específicas em 

matéria de despejos forçados na Observação Geral n. 7, para. 16. Assim, frente a um despejo 

temos os seguintes direitos: 
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“a) dispor de uma autêntica oportunidade processual para que se consultem 
as pessoas afetadas; b) dispor de um prazo suficiente e razoável de 
notificação a todas as pessoas afetadas com atenção à data prevista para o 
despejo; c) que facilite a todos os interessados, num prazo razoável, 
informação relativa aos despejos previstos e, nesse caso, aos fins a que se 
destinam as terras ou moradias; d) contar com a presença de funcionários do 
governo ou seus representantes no despejo, especialmente quando este afete 
a grupos ou pessoas; e) identificação exata de todas as pessoas que efetuem 
o despejo; f) que o despejo não se produza quando haja muito mal tempo ou 
de noite, salvo que as pessoas afetadas o permitam expressamente;g) que 
seja oferecido recursos jurídicos aos afetados; h) que seja oferecida 
assistência jurídica, sempre que seja possível, a quem necessite pedir 
reparação aos tribunais”. 

  Neste sentido, é importante fazer alusão as obrigações dos Estados em relação aos 

despejos forçados. Estas se fundam nos artigos 11, § 1º do PIDESC e o art. 26 da CADH que 

devem ser interpretados junto com as outras disposições que antes fizemos referência segundo 

caso acaso. O CDESC tem sustentado que “dada a natureza da prática dos despejos forçados, 

a referência no § 1º do artigo 2º do PIDESC ao logro progressivo de tais direitos baseando-se 

nos recursos disponíveis raras vezes será pertinente. O próprio Estado deverá abster-se de 

efetuar despejos forçados e garantir que se aplique a lei aos seus agentes ou a terceiros que 

efetuem despejos forçados”. Assim mesmo, assinala que “a obrigação do estado de garantir 

o respeito desse direito não está condicionada por considerações relativas aos recursos de 

que disponha”.  

2.3.2.1 - Mecanismos judiciais 

Os mecanismos judiciais vão ser os instrumentos jurisdicionais disponíveis no direito 

internacional para a proteção de proteção e defesa contra despejos forçados. Obviamente que 

não adiantaria a existência de um arcabouço jurídico internacional que fundamente os direitos 

humanos sem que houvesse em paralelo um órgão prestador dessa jurisdição e que dissesse o 

direito. 

Por isso, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos assegura o direito a 

garantias judiciais, no Artigo 8, estabelece que: 

“toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de 
um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e 
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 
acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus 
direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 
outra natureza” 

                                                                                                                                                         
101 Cf. notas 44 a 46, supra. 
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Já a Convenção Americana sobre direitos humanos Pacto de São José da Costa Rica – 

1969 prevê que: 

2. Os Estados Partes comprometem-se 

a) a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do 

Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso;   

b)a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e  

c)a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda 

decisão em que se tenha considerado procedente o recurso. 

O Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos dispõe que: 

Artigo 1º - natureza e regime jurídico 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma instituição judiciária 
autônoma cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos. A Corte exerce suas funções em 
conformidade com as disposições da citada Convenção e deste Estatuto.   

Artigo 2º - Competência e Funções  

A corte exerce função jurisdicional e consultiva. 

§1. Sua função jurisdicional se rege pelas disposições dos "artigos 61, 62 e 
63" da Convenção. 
§2. Sua função consultiva se rege pelas disposições do "artigo 64" da 
Convenção. 

2.3.2.2 – Mediação e prevenção de conflitos  

O devido processo legal alimenta-se não somente dos ditames da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos. No âmbito do sistema interamericano existe também a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos que não tem caráter jurisdicional, mas sim consultivo e 

deliberativo em sede de recomendações aos Estados. Em nível mundial é possível contar com 

outras estruturas que podem atuar na mediação e prevenção de conflitos como o Conselho de 

Direitos Humanos dentro do sistema global das Nações Unidas e ainda os Procedimentos 

Especiais que englobam as Relatorias Especiais, além de mecanismos não governamentais de 

alcance mundial, citando nesse caso o Advisory Group on Forced Evictions (AGFE)102, o 

                                                 
102 O Grupo de Especialistas das Nações Unidas sobre Despejos Forçados é constituído por 15 especialistas internacionais que 
assessoram a Diretora Executiva do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (UN Habitat) 
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Centro pelo Direito à Moradia contra Despejos (COHRE),103 a Coalisão Internacional pelo 

Habitat (HIC),104 a Aliança Internacional de Habitantes (AIH)105 e o Slum Dwellers 

International (SDI).106 

O Estatuto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos estabelece no seu artigo 

1º que: 

1. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão da 
Organização dos Estados Americanos criado para promover a observância e 
a defesa dos direitos humanos e para servir como órgão consultivo da 
Organização nesta matéria. 

2.Para os fins deste Estatuto, entende-se por direitos humanos: 

a) os direitos definidos na Convenção Americana de Direitos Humanos com 
relação aos Estados Partes da mesma; 

b) os direitos consagrados na Declaração Americana de Direitos e Deveres 
do Homem, com relação aos demais Estados membros. 

Já o artigo 18 estabelece as atribuições da Comissão: 

A Comissão tem as seguintes atribuições com relação aos Estados membros 
da Organização: 

a) estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América; 

b) formular recomendações aos Governos dos Estados no sentido de que 
adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos, no âmbito de 
sua legislação, de seus preceitos constitucionais e de seus compromissos 
internacionais, bem como disposições apropriadas para promover o respeito 
a esses direitos; 

c) preparar os estudos ou relatórios que considerar convenientes para o 
desempenho de suas funções; 
 

d) solicitar aos Governos dos Estados que lhe proporcionem informações 
sobre as medidas que dotarem em matéria de direitos humanos; 

e) atender às consultas que, por meio da Secretaria Geral da Organização, 
lhe formularem os Estados membros sobre questões relacionadas com os 
direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar assessoramento 
que eles lhe solicitarem;  

                                                                                                                                                         
em temas relativos à prevenção, mediação e solução de despejos forçados. Maiores informações: 
http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=282&cid=3480  

103 www.cohre.org  
104 http://www.hic-net.org/ 
105 http://por.habitants.org/  
106 http://www.sdinet.co.za/  
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f)apresentar um relatório anual à Assembléia Geral da Organização no qual 
se levará na devida conta o regime jurídico aplicável aos Estados Partes da 
Convenção Americana de Direitos Humanos e aos Estados que não o são; 

g) fazer observações in loco em um Estado, com a anuência ou a convite do 
Governo respectivo; 

h) apresentar ao Secretário - Geral o orçamento - programa da Comissão, 
para que o submeta à Assembléia Geral. 

Importante levar em consideração também o que dispõe o Regulamento da Comissão 

Interamericana de 2000107, que prevê a possibilidade de qualquer pessoa, grupo de pessoas ou 

entidade não-governamental apresentar petições à Comissão, nos termos do artigo 23 do seu 

regulamento. 

 Os organismos integrantes do sistema internacional de direitos humanos também 

podem cumprir um papel de prevenção de conflitos mediante a proposição de recomendações 

aos Estados sobre o cumprimento de obrigações internacionais de direitos humanos: os 

organismos baseados na Carta das Nações Unidas, os organismos criados pelos tratados 

internacionais de direitos humanos e os especialistas independentes. Os órgãos baseados na 

Carta das Nações Unidas são o Conselho de Direitos Humanos, a Revisão Periódica Universal 

e os Procedimentos Especiais da Comissão de Direitos Humanos. 

O Conselho de Direitos Humanos é o órgão criado pelos Estados-Membros da ONU 

com o objetivo de reforçar a promoção e a proteção dos direitos humanos em todo o planeta. 

Substitui a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. O Conselho possui um 

procedimento de denuncia pelo qual indivíduos ou grupos podem oferecer denuncias sobre 

graves violações de direitos humanos.108 Estas denuncias são analisadas por grupos de 

especialistas indicados por países integrantes do Conselho. A Revisão Periódica Universal, 

dirigida pelos Estados Partes sob os auspícios do Conselho, consiste na avaliação e 

monitoramento da situação dos direitos humano nos 192 países membros das Nações Unidas. 

Os procedimentos especiais referem-se aos mecanismos estabelecidos pela Comissão de 

Direitos Humanos e que foram assumidos pelo Conselho de Direitos Humanos para analisar a 

situação especifica de países ou questões temáticas relativas aos direitos humanos. 

Atualmente há 30 Relatores Especiais e especialistas independentes com mandatos temáticos 

e 8 com mandatos relativos a países específicos. 

                                                 
107 Aprovado pela Comissão na sua 109a sessão, 4 a 8 de Setembro de 2000 em vigor a partir de 1°. maio 2001. 
108 O procedimento de denuncia foi instituído pela Resolução 5/1 do Conselho de Direitos Humanos. 
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Os órgãos criados em virtude dos tratados de direitos humanos que supervisionam a 

aplicação dos principais tratados – Comitê de Direitos Humanos, Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, o Comitê pela Eliminação da Discriminação Racial, o 

Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, o Comitê contra a Tortura, o 

Comitê dos Direitos da Criança, o Comitê para a Proteção dos Direitos dos Trabalhadores 

Migrantes e de seus Familiares, Comitê para os Direitos das Pessoas com Deficiências – 

recebem relatórios sistemáticos dos Estados sobre o cumprimento dos direitos humanos e 

publicam Comentários (ou Observações) Gerais relativos à interpretação do conteúdo das 

provisões de direitos humanos. Os Comitê de Direitos Humanos, o Comitê pela Eliminação 

da Discriminação Racial, o Comitê pela Eliminação da Discriminação contra a Mulher e o 

Comitê contra a Tortura podem, sob certas condições, receber petições de indivíduos 

reclamando o cumprimento de seus direitos no âmbito dos tratados que foram violados.  

A jurisprudência sobre devido processo legal e proteção judicial da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos tem vários precedentes relacionados a esse tema. São 

exemplos de decisões nesse sentido: 

a) Corte Interamericana de Direitos Humanos - Caso das Comunidades Indígenas Yakye Axa 

v. Paraguai (2005)  

“O Estado violou os direitos a um julgamento justo e à proteção judicial previstos nos 

artigos 8 e 25, respectivamente, da Convenção Americana de Direitos Humanos, em 

combinação com o artigo 1(1) e 2 da mesma Convenção, em detrimento dos membros da 

Comunidade Indígena Yakye Axa, com base nos termos do parágrafo 55 a 119 do 

Julgamento”. 

b) Corte Interamericana de Direitos Humanos - Caso Salvador Chiriboga v. Equador (2008) 

“O Estado violou o direito à propriedade privada consagrado no artigo 21(2) da Convenção 

Americana de Direitos Humanos em relação aos direitos e garantias de proteção judicial 

consagrados nos artigos 8.1. e 25.1 da Convenção Americana, tudo em relação com o artigo 

1.1 deste instrumento, em prejuízo de Maria Salvador Chiriboga, em conformidade com os 

parágrafos 48 a 118 da presente Sentença”. 
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c) Corte Interamericana de Direitos Humanos - Caso Massacre Plan de Sánchez v. Guatemala 

(2004) 

“Para constatar, em acordo com os termos da responsabilidade internacional aceita pelo 

Estado, que [o Estado] violou os direitos previstos nos artigos 5(1) e 5(2) (direito a um 

tratamento humano); 8(1) (direito a um julgamento justo); 11 (direito à privacidade); 12(2) e 

12(3) (liberdade de consciência e religião); 13(2) e 13(5) (liberdade de pensamento e 

expressão); 16(1) (liberdade de associação), 21(1) e 21(2) (direito de propriedade), 24 

(direito à proteção com igualdade) e 25 (direito à proteção judicial) da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, além de não cumprir com a obrigação de respeitar direitos 

previsto no artigo 1(1) desta Convenção, conforme parágrafos 47 e 48 do presente 

julgamento.” 

2.3.3 – Crime de tortura, abuso de autoridade e despejos forçados 

O crime de tortura e abuso de autoridade serão analisados em relação ao tema do 

devido processo legal por uma razão estratégica. Muitos casos de despejos forçados são 

recebidos tanto pela Comissão quanto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para 

julgamento tendo em vista a alegação de violação ao devido processo legal, à integridade 

física, e ao tratamento degradante das vítimas de despejos, bem como o direito à vida.    

Isto porque o abuso de autoridade, que acompanha com o crime de tortura, está 

presente em inúmeros atos de cumprimento judicial e extrajudicial dos despejos. Existem 

situações em que a integridade física e moral dos afetados, além da vida, estão sob perigo 

eminente. Isto se deve à natureza conflitiva dessas ordens de despejo, sem que seja dado 

direito à manifestação da parte afetada, nem tampouco se trabalhe qualquer tipo de resolução 

do conflito sem que seja necessário o uso da força. Os despejos forçados, portanto, devem 

obrigatoriamente serem analisados desde o prisma da mais ampla codificação internacional de 

direitos humanos, isto porque as instâncias judiciárias interamericanas não recepcionaram, até 

o momento, casos de despejos fundamentados em violações aos direitos econômicos, sociais e 

culturais, dentre eles o direito à moradia (Art. 26 da Convenção Americana)109. Compreender 

                                                 
109 De acordo com CAVALLARO e SCHAFFER, isso se deve ao fato da Convenção Americana de Direitos 
Humanos “ter falhado em prover os direitos econômicos, sociais e culturais com o mesmo grau de especificidade 
que foi previsto na Declaração Americana de 1948. De fato, o tópico inteiro dos direitos econômicos, sociais e 
culturais na Convenção Americana foi reduzido ao artigo 26. ... Apesar desta provisão mencionar direitos 
econômicos, sociais e culturais, ele tem provado ser ineficaz para sustentar demandas individuais. De fato, o artigo 
26 falha ao não estabelecer direitos específicos ou obrigações concretas”. Cavallaro, J., and Schaffer, E., Less as More: 
Rethinking Supranational Litigation of Economic and Social Rights in the Americas, 56 Hastings Law Journal (2005), pp. 217-
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a codificação internacional dos direitos humanos não estaticamente e sim desde o método 

relacional é fundamental para que a pesquisa dê conta da diversidade fática e jurídica que 

compõe os conflitos fundiários de posse e propriedade.     

Por isso, é importante identificar os limites que o aparato repressivo do Estado 

(policias militares e civis) possui nos atos de despejos, reintegrações de posse e cumprimento 

de outras ordens de desocupação e que determinam a realização de despejos. Tais atos devem 

levar em conta os Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos 

Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, Plano de Ação de Milão 130 Assembléia 

Geral da ONU, Resolução 40/32 de 1985; a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos 

ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes adotada pela Resolução 39/46, da Assembléia 

Geral das Nações Unidas, em 1984,110 dentre outros. A tortura e os maus tratos ao indivíduo 

foi um dos primeiros crimes a ser considerado em âmbito internacional, logo após o 

genocídio. As Nações Unidas, em 1984, propõe a Convenção contra Tortura e Maus Tratos ao 

Homem, que desde logo é ratificada por 124 países, tal sua relevância para os destinos da 

humanidade. Essa Convenção define tortura como:  

"qualquer ato pelo qual dores e sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são 
infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma 
terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou 
uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido; de 
intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo 
baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou 
sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no 
exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com seu 
consentimento ou aquiescência."  

Além de tipificar como crimes os tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes 

(redutores daquele status dignitatis), a Convenção dispõe sobre um sistema de monitoramento 

internacional e mecanismos de denuncias de violações de seu texto e sobre outras garantias, 

inclusive indenizações às vitimas de degradação humana. Essa norma jurídica internacional 

determina que nenhuma circunstância, ainda que excepcional (guerra, revoluções, guerrilhas, 

grave ameaças), pode ser invocada como justificativa para seu descumprimento. 

O Brasil ratificou esse Tratado em 28/09/1989 e ratificou também a Convenção 

Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (1985);111 logo ambas são parte de nosso 

                                                                                                                                                         
281.  
110 Ratificada pelo Brasil em 24.09.1990 e promulgada pelo Decreto n. 40/1991. 
111 Ratificada pelo Brasil em 20.7.1989, promulgada pelo Decreto n. 98.386/89. 
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direito interno. Entretanto, somente em abril de 1997 é que foi aprovada a Lei nº 9. 455/97112 

que define tortura e maus tratos como crime, ou seja, tipo criminal autônomo e especifico. 

Muito embora a Constituição Federal de 1988 já tenha considerado essas violências como 

crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, respondendo por elas todos aqueles 

que podiam evitá-la e não o fizeram (artigo 5º, XLIII, CF/88). 

A primeira norma internacional a fazer referência sobre tortura foi a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos que no seu artigo 5º prevê que:  

“Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, 
desumano ou degradante”. 

Logo após, o PIDCP institui no artigo 7.º que: 

“Ninguém será submetido à tortura nem a pena ou a tratamentos cruéis, 
inumanos ou degradantes. Em particular, é interdito submeter uma pessoa a 
uma experiência médica ou científica sem o seu livre consentimento.” 

  A Convenção contra a Tortura da ONU cria o Comitê contra a Tortura, órgão criado 

em virtude de seu artigo 17, tendo por objetivo de controlar e monitorar a aplicação, pelos 

Estados Partes, das disposições desta Convenção. Nos termos do artigo 19 da Convenção, os 

Estados Partes devem apresentar relatórios ao Comitê onde enunciam as medidas adotadas 

para tornar efetivas as disposições deste tratado. Os relatórios são analisados pelo Comitê e 

discutidos entre este e representantes do Estado Parte em causa, após o que o Comitê emite as 

suas observações finais sobre cada relatório: salientando os aspectos positivos bem como os 

problemas detectados, para os quais recomenda as soluções que lhe pareçam adequadas.  

 O Comitê dispõe também de competência para instaurar inquéritos em caso de 

suspeita bem fundamentada da prática sistemática da tortura no território de um Estado Parte 

(artigo 20) e para analisar queixas apresentadas por Estados Partes ou particulares contra um 

Estado que tenha reconhecido a competência do Comitê para tal efeito (artigos 21.º e 22.º da 

Convenção).     

Por sua vez, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, no seu artigo 

5º prevê que:   

                                                 
112 A Lei 9.455/97 determina como crime de tortura: “I) constranger alguém com emprego de violência ou grave 
ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter informações, declaração ou confissão da 
vitima ou de terceira pessoa; b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; c) em razão de discriminação 
racial ou religiosa; II) Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave 
ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 
preventivo” (artigo1º).  
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“Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra os ataques abusivos à sua 
honra, à sua reputação e à sua vida particular e familiar.”  

E a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura estabelece no seu artigo 

2º o conceito de tortura, como sendo:  

“Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por tortura todo ato pelo 
qual são infligidos intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos 
físicos ou mentais, com fins de investigação criminal, como meio de 
intimidação, como castigo pessoal, como medida preventiva, como pena ou 
qualquer outro fim. Entender-se-á também como tortura a aplicação, sobre 
uma pessoa, de métodos tendentes a anular a personalidade da vítima, ou a 
diminuir sua capacidade física ou mental, embora não causem dor física ou 
angústia psíquica. Não estarão compreendidas no conceito de tortura as 
penas ou sofrimentos físicos ou mentais que sejam unicamente 
conseqüência de medidas legais ou inerentes a elas, contanto que não 
incluam a realização dos atos ou a aplicação dos métodos a que se refere 
este artigo.” 

A legislação internacional disciplinou com acuidade os casos de tortura e de 

tratamento degradante à pessoa humana. Com efeito, nos casos de conflitos fundiários 

existem situações em que o clamor pela defesa de comunidades inteiras afetadas por um 

despejo forçado acaba sendo o direito à integridade física e moral, além do direito à vida, bens 

jurídicos que são tutelados pelo direito internacional através de convenções e resoluções. Por 

um lado, o direito à moradia e os despejos forçados não são recepcionados pela Convenção 

Americana de Direitos Humanos, por outro, não é só o devido processo legal que é passível 

de violação nos casos de despejos forçados, visto que são verificados casos paradigmáticos de 

violação à integridade física e moral dos afetados, além do direito á vida.    

Em nível de jurisprudência, é importante considerar os julgados da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. Someranzi113 cita alguns casos paradigmas, conforme 

segue: “um passo importante foi dado na sentença proferida no caso Bamaca Velásquez vs. 

Guatemala a CIDH reconhece que a tortura também pode ser psicológica, e não apenas física. 

Nesse caso, afirmou-se que: 

“quando os familiares têm o conhecimento de que pessoa está sendo 
torturada, padecem de ‘um sofrimento que é, inclusive, maior que o real da 
tortura física’, por se tratar de tortura psicológica de duração prolongada. A 
possibilidade que o detento seja submetido a torturas é ‘um sofrimento 
insuportável para as pessoas que têm conhecimento, e ainda que pode 

                                                                                                                                                         
 
113 SOMERANZI, Isteissi Aires Garcia. Proibição da Prática de Tortura na Corte Interamericana de Direitos 
Humanos in  Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.5, n.5, jan./jun.2007, p. 127. 
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resultar menos doloroso o pressupor que a pessoa tenha sido morta, ela 
constitui um pensamento inaceitável, pois ‘ao pensar-lo como morto [lhe 
estarão] matando’, então voltam a considerar que o detento se encontra com 
vida, o qual implica que está sendo torturado, e isto gera um ‘círculo vicioso 
de pensamentos torturantes’”. 

A Convenção avança ao prever, no artigo 3º os responsáveis pelo delito de tortura 

como sendo: “a) Os empregados ou funcionários públicos que, atuando nesse caráter, 

ordenem sua execução ou instiguem ou induzam a ela, cometam-no diretamente ou, podendo 

impedi-lo, não o façam. b) As pessoas que, por instigação dos funcionários ou empregados 

públicos a que se refere à alínea a, ordenem sua execução, instiguem ou induzam a ela, 

cometam-no diretamente ou nele sejam cúmplices”. 

A Convenção prevê ainda obrigações do Estado para prevenção e punição do crime de 

tortura. O artigo 6º refere que os estados: “assegurar-se-ão de que todos os atos de tortura e 

as tentativas de praticar atos dessa natureza sejam considerados delitos em seu Direito 

Penal, estabelecendo penas severas para sua punição, que levem em conta sua gravidade. Os 

Estados Partes obrigam-se também a tomar medidas efetivas para prevenir e punir outros 

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, no âmbito de sua jurisdição”.  

Um item relevante da Convenção prevê o treinamento da polícia e de funcionários 

públicos responsáveis pela custódia de terceiros (artigo 7º), a fim de que se previna a tortura e 

o tratamento degradante e ainda o artigo 9º que prevê o dever dos Estados estabelecerem 

compensação ás vítimas de tortura. Ainda que não haja precedente jurisprudencial da Corte 

Interamericana que venha a determinar a compensação indenizatória das vítimas de despejos 

forçados em função da perda da sua propriedade ou da sua moradia, a Convenção Americana 

é bem específica quanto aos tratamentos cruéis e degradantes e à tortura, práticas comuns nos 

despejos forçados.  

O combate ao crime de tortura e ao tratamento degradante requer a adoção de medidas 

na regulamentação da utilização de armas de fogos por funcionários públicos. O Plano de 

Ação de Milão 130, adotado por consenso pelo Sétimo Congresso das Nações Unidas para a 

Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinqüentes, e aprovado pela Assembléia Geral na 

sua Resolução 40/32 de 1985, foi estabelecido um conjunto de princípios que norteiam o uso 

de armas de fogo, os Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos 

Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei. Essa resolução poderia ser considerada 
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para balizar o uso de armas e da força em ações de desocupação forçada, especialmente nos 

casos em que grande número de pessoas está envolvido.  

Com base nestes Princípios, os Estados se comprometem a adotarem uma série de 

medidas que venham a evitar os danos causados pelo uso de armas de fogo pelos funcionários 

públicos e policiais contra os cidadãos, principalmente em casos de intervenção em conflitos. 

Estes princípios visam evitar mortes e lesões corporais pelo uso de armas de fogo. Estes 

princípios estabelecem que os Governos deverão proceder:  

“...3. O desenvolvimento e utilização de armas neutralizadoras não letais 
deveria ser objeto de uma avaliação cuidadosa a fim de reduzir ao mínimo 
os riscos com relação a terceiros, e a utilização dessas armas deveria ser 
submetida a um controle estrito.” 

4. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, no exercício das suas 
funções, devem, na medida do possível, recorrer a meios não violentos 
antes de utilizarem a força ou armas de fogo. Só poderão recorrer à força ou 
a armas de fogo se outros meios se mostrarem ineficazes ou não permitirem 
alcançar o resultado desejado.” 

5. Sempre que o uso legítimo da força ou de armas de fogo seja 
indispensável, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem: 

a) Utilizá-las com moderação e a sua ação deve ser proporcional à 
gravidade da infração e ao objetivo legítimo a alcançar;  

b) Esforçar-se por reduzirem ao mínimo os danos e lesões e respeitarem e 
preservarem a vida humana; 

c) Assegurar a prestação de assistência e socorros médicos às pessoas 
feridas ou afetadas, tão rapidamente quanto possível. 

d) Assegurar a comunicação da ocorrência à família ou pessoas próximas da 
pessoa ferida ou afetada tão rapidamente quanto possível.” 

A Resolução 40/32 de 1985 da Assembléia Geral das Nações Unidas, estabelece 

alguns princípios que são importantes de tomar nota a fim de se evitar o abuso de autoridade e 

o crime de tortura, devendo sua aplicação ser estendida também para os despejos forçados. 

Veja-se que a Resolução trabalha com os seguintes princípios: recorrer a meios não violentos, 

prestação de socorro e assistência às vítimas, evitar danos e redução de danos, respeito e 

preservação à vida humana.  O abuso de autoridade pelos funcionários e agentes públicos 

caracterizam-se pelo desempenho desmedido das funções relacionadas à aplicação da lei. Tais 

abusos ocorrem também quando dos cumprimentos das ordens judiciais de despejo por 

funcionários públicos civis e militares que atuam em muitos casos com o uso excessivo da 

força, desprezando o treinamento recebido e infringindo aos afetados tratamento desumano e 
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degradante que podem vir a causar a estes danos à sua integridade física e moral como 

também á vida.   

2.4 – Obrigações do Estado 

De acordo com o até agora exposto, a legislação internacional de direitos humanos, os 

Estados devem proteger os indivíduos e os grupos contra despejos e deslocamentos forçados 

e respeitar o direito à moradia adequada, mediante o cumprimento de obrigações positivas e 

negativas decorrentes dos instrumentos internacionais de direitos humanos. Além disso, 

devem adotar medidas positivas para efetivar os direitos à terra e à segurança da posse 

mediante políticas e programas públicos de moradia, acesso à terra e regularização fundiária. 

As obrigações dos Estados de abster-se de efetivar e de garantir a proteção contra 

despejos forçados advêm de uma série de instrumentos internacionais de direitos humanos. 

Dentre eles a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (Art. 11, para.1), a Convenção dos Direitos da Criança (Art. 

27, para.3), as provisões relativas a não-discriminação constantes do Art. 14, para. 2(h) da 

Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, e o Art. 

5(e) da Convenção Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. 

  A Agenda Habitat (1996)114, por sua vez, estabeleceu que todos os países signatários 

se responsabilizam por proteger todos os grupos e indivíduos contra despejos arbitrários, 

assegurando-lhes proteção e remedição legal levando em consideração os direitos humanos 

(Para. 40(b)(d)). Quando o despejo for inevitável, os Estados se comprometem a providencias 

soluções alternativas e adequadas. Além do Habitat II, outras Conferências Mundiais 

adotaram resoluções e programas dirigidos a evitar, monitorar, compensar e solucionar 

despejos forçados: (a) o Programa de Ação de Copenhagen da Conferência Mundial de 

Desenvolvimento Social, 1995; (b) Conferência de Viena sobre Direitos Humanos, 1993; (c) 

Agenda 21 da Conferência Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1992; (d) 

Resolução Geral 43/181 da Estratégia Global das Nações Unidas para o Abrigo, 2000; e (e) 

Declaração de Vancouver sobre Assentamentos Humanos, 1976.  

                                                 
114 A Agenda Habitat é uma chamada global à ação em todos os níveis. Ela oferece, dentro de uma estrutura de 
metas, princípios e compromissos, uma versão positiva e sustentável dos assentamentos humanos – onde todos 
tenham uma moradia adequada, um ambiente sadio e seguro, serviços básicos, e escolhas livres e produtivas de 
emprego. A Agenda Habitat guiará todos os esforços para tornar esta visão uma realidade (Para. 21). 
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Os Estados signatários da Agenda Habitat se comprometeram com seus princípios e 

metas, dentre eles o de “... melhorar as condições de vida e trabalho em uma base equitativa 

e sustentável de forma que todos tenham uma moradia adequada saudável, segura, acessível 

e que inclua os serviços básicos, infra-estrutura e facilidades, e que possam desfrutar a 

moradia e a segurança da posse sem discriminação. Esse objetivo deve ser implementado e 

promovido de maneira plenamente consistente com os padrões de direitos humanos” (para. 

39). Além disso, os Estados concordaram em “prover segurança dos direitos a terra e acesso 

equitativo a todas as pessoas, incluindo as mulheres e aqueles vivendo na pobreza, bem como 

adotar as medidas legislativas e as reformas necessárias para assegurar às mulheres amplo e 

igual acesso a recursos econômicos, incluindo os direitos de herança e a propriedade da terra, 

credito, recursos naturais e tecnologias apropriadas” (para. 40b) 

Ainda que não existam instrumentos ou mecanismos globais de monitoramento da 

segurança da posse115, todos os 156 países que ratificaram o PIDESC devem, a cada cinco 

anos, reportar sobre os progressos obtidos em relação à efetivação dos direitos constantes do 

Pacto. Dentre as questões mais proeminentes que os Estados devem prover informações, 

estão: a) número de indivíduos e famílias sem-teto; b) número de indivíduos e famílias em 

situação inadequada de moradia e sem acesso a serviços básicos tais como água, gás, energia 

elétrica, saneamento; c) número de indivíduos e famílias vivendo em locais super adensados, 

estruturalmente inseguros ou sob outras condições que afetem sua saúde ou sua segurança; d) 

número de indivíduos e famílias vivendo nos assentamentos informais; e) número de 

indivíduos e famílias despejados nos últimos cinco anos e numero de pessoas que necessitam 

de proteção legal contra despejos arbitrários; f) número de pessoas cujos custos de moradia 

estão acima de qualquer limite de capacidade de pagamento, de acordo com sua renda mensal 

ou capacidade de pagamento; g) número de indivíduos e famílias em lista de espera para obter 

uma moradia ou acomodação adequadas, tempo de espera na lista e medidas adotadas pelo 

país para atender a essas pessoas; h) número de pessoas em diferentes residindo em diferentes 

tipos de habitação: publica, privada própria, aluguel, privada ou publica ocupada, 

assentamento informal, cortiço, etc. Os Estados também devem prover informações relativas à 

legislação e às políticas existentes para efetivar o direito à moradia116. 

Além disso, os Estados devem adotar medidas legislativas contra os despejos, com o 

objetivo de criar um sistema de proteção eficaz e mecanismos de mediação e solução de 

                                                 
115 UN Habitat, 2007, p. 119. 
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conflitos, judiciais e/ou administrativos. Essa legislação de proteção deve compreender 

medidas que “a) provejam a máxima segurança da posse aos ocupantes de moradias e 

terras; b) se ajustem ao PIDESC; e c) regulem estritamente as circunstâncias em que os 

despejos possam ser efetivados” (CG n. 7, para. 9). Essas medidas devem ser aplicadas a 

todos os agentes que atuem sob a autoridade do Estado ou que a ele respondam. Ademais, são 

obrigações dos Estados decorrentes das normas internacionais de direitos humanos: 

a) A adoção de medidas legislativas e administrativas para evitar que os projetos de 

desenvolvimento financiados por organismos internacionais, como o Banco Mundial, 

resultem no deslocamento em grande escala de seres humanos e proteger as pessoas afetadas. 

As instituições financeiras, as organizações internacionais e as corporações transnacionais 

também devem respeitar os direitos humanos, incluindo a proibição de despejos forçados, nas 

suas respectivas esferas de influência; 117 

b) A realização de consultas com os indivíduos ou grupos afetados, previamente à 

ocorrência do despejo, para discutir as medidas a serem adotadas para solucionar os impactos 

negativos daí decorrentes, bem como as formas de compensação a serem adotadas; 

  c) A adoção de medidas para evitar ou ao menos minimizar o uso da força;118 

d) A proteção do direito à moradia e à segurança da posse, assim como a proteção 

contra despejos forçados devem ser garantidas sem qualquer tipo de discriminação baseada 

em raça, cor, sexo, idioma, religião ou crença, opinião política, nacionalidade, origem étnica 

ou social, idade, deficiência, propriedade, nascimento ou outro status119. 

e) Garantir o direito ao reassentamento, incluindo alternativas de moradia e/ou a terra 

de melhor ou igual qualidade, que atendam aos critérios de habitabilidade e acesso aos 

serviços essenciais básicos120; 

f) Adoção de medidas legislativas para estabelecer as circunstâncias excepcionais em 

que os despejos possam ser implementados, nos termos do CG n. 7 do CDESC. Essas 

                                                                                                                                                         
116 UN doc. E/C.12/1990/8, p. 88-110 
117 Comitê DESC. Comentário Geral nº 2. E/1990/23, anexo III, par. 6 e 8(d) e OHCHR (2007), par. 71 a 73. 
118 Comitê DESC. Comentário Geral nº 7. párr. 13. 
119 UN doc. A/HRC/4/18. Conselho de Direitos Humanos. “Basic Principles and Guidelines on Development-
Based Evictions and Displacements”, 2007, para. 14.  
120 UN doc. A/HRC/4/18., para. 38. 
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medidas de proteção devem ser aplicáveis a todas as pessoas afetadas independentemente do 

título de moradia ou propriedade que possuam121; 

g) Adoção de medidas legislativas proibindo a execução de despejos que não estejam 

em conformidade com a legislação internacional de direitos humanos122; 

h) Adoção de medidas para conferir segurança legal da posse aos indivíduos ou grupos 

que atualmente carecem dessa proteção123; 

i) Priorização de estratégias de desenvolvimento que minimizem os deslocamentos, 

mediante a realização de estudos prévios de impactos resultantes de despejos, os quais devem 

também apontar alternativas para minimizar os danos. Estes estudos devem levar em 

consideração os diferentes impactos em mulheres, crianças, idosos e setores marginalizados 

da sociedade124. 

j) Garantia de acesso a efetivos e apropriados remédios legais, tais como audiências, 

assessoria jurídica, retorno, restituição, reassentamento, reabilitação e compensação, de 

acordo com os Princípios e Diretrizes Básicas para o Direito a Remédio e Reparação 

aplicáveis às Vitimas de Graves Violações de Leis Internacionais de Direitos Humanos ou 

Sérias Violações à Legislação Internacional Humanitária125. 

l) Provisão de justa compensação para qualquer perda de bens pessoais ou reais, 

incluindo direitos e rendas sobre propriedades. A compensação deve ser apropriada e 

proporcional aos danos e à gravidade da violação. Compensações em espécie não devem 

substituir a compensação real em forma de terra ou recursos territoriais. Nos casos em que a 

moradia ou a terra também provêem meios de subsistência, as perdas relacionadas a 

efetivação destes meios também devem ser compensadas; 

Finalmente, os Estados devem empreender esforços para alcançar medidas preventivas 

e negociadas de solução dos despejos, mediante consulta à população afetada, por meio do 

estabelecimento de instrumentos e mecanismos administrativos e judiciais de mediação de 

conflitos. Esses mecanismos podem constituir-se de ombudsman, ouvidores, comissões 

intergovernamentais, varas judiciais especializadas, etc. O Grupo de Especialistas contra 

                                                 
121 Ibid. para. 21. 
122 Ibid. para.22. 
123 Ibid. para. 25. 
124 Ibid. para. 32. 
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Despejos Forçados do Programa de Assentamentos Humanos da ONU (AGFE/UN Habitat), 

por exemplo, tem como objetivo de monitorar e identificar e, se assim requerido, de promover 

alternativas para os despejos ilegais.126 O Fórum Mundial Urbano (2002) recomendou que 

esse grupo fosse estabelecido para “promover mecanismos de unificação dos sistemas de 

monitoramento de despejos junto a redes de instituições e indivíduos com experiência na 

promoção de alternativas negociadas”. 127 

Nestes processos de mediação e negociação é fundamental a análise das conseqüências 

e dos impactos dos despejos sobre a população afetada e a comunidade do entorno, como 

forma de auxiliar no desenho das soluções alternativas. Essas análises, a serem feitas por meio 

de um estudo de impacto do despejo pode auxiliar a mudar a percepção dos atores envolvidos 

em relação às políticas e abordagem que podem ser adotadas para prevenir, remediar ou 

minimizar os efeitos dos despejos. O estudo de impacto do despejo pode ser um instrumento 

para melhorar o acesso à informação, pela população afetada, sobre formas de resistir ao 

despejo e alternativas de solução, bem como consistir em uma medida (de preferência 

compulsória) a ser adotada em qualquer processo prévio de tomada de decisão sobre a 

efetivação um despejo, de forma a prover os atores envolvidos de informações completas 

sobre os impactos sociais e os custos financeiros implicados.  

 

                                                                                                                                                         
125 Ibid. para. 59. 
126 De acordo com a Resolução19/5 de 2003, aprovada pelo Conselho de Governo do UN Habitat (Art. 7). 
127 UN-HABITAT (2003), Relatório da Primeira Sessão do Fórum Mundial Urbano, Anexo I. Diálogos Globais 
sobre a Campanha pela Segurança da Posse (2 Maio 2002). http://www.unhabitat.org   
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3 – Da jurisprudência sobre os conflitos coletivos sobre a posse e a propriedade urbana e 

rural  

3.1 - O Foco da Pesquisa 

A pesquisa abrangeu vinte anos de decisões dos tribunais analisados, a contar da 

promulgação da Constituição Federal, em 05 de outubro de 1.988. Com a pesquisa focada na 

questão dos conflitos fundiários, exclui-se decisão cuja temática central, mesmo se referindo 

às questões fundiárias não as tinham como foco de problema. O que interessa, para esta 

pesquisa, é a instabilidade que existe na regularização das áreas do país, o que nos fez ampliar 

o rol terminológico usado de forma a alcançar o universo pretendido.  

3.2 - Das terminologias e conceitos usados nas decisões judiciais: 

A questão terminológica evidenciou-se problemática logo no início da pesquisa, 

quando do acesso às primeiras decisões que mostraram uma ampla gama de vocábulos usados 

para o mesmo sentido. Assim, a investigação de palavras-chaves adequadas no início do 

trabalho mostrou-se uma tarefa incipiente ao nos depararmos com a falta de uniformização de 

conceitos que, nos fatos e história do país, tem-se mostrados corriqueiros.  A doutrina que 

embasa as decisões pesquisadas não inclui parte significativa destes vocábulos em suas 

análises científicas. Fica claro que a ciência jurídica, tanto quanto as fontes primárias do 

Direito, não tem construído um arcabouço conceitual de porte na matéria. Os operadores do 

Direito, juízes, promotores, advogados e demais profissionais da área jurídica, acabam por ter 

que utilizar institutos inadequados para as demandas, mesmo sabendo que o são, por falta de 

opção. Exemplo disso é a dificuldade em caracterizar demandas coletivas e reconhecê-las 

como tal.  

Na questão fundiária tal problemática é recorrente ao se verificar que, por exemplo, 

das 21 decisões encontradas para as palavras-chave “favela+posse”, em 17 os réus são 

pessoas físicas, individualmente consideradas, em alguns casos inclusive em situação de 

litisconsórcio passivo facultativo. Em apenas uma das decisões, no pólo passivo encontra-se 

uma associação, provavelmente por estar juridicamente reconhecida.  
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3.3 - Análise geral dos dados obtidos para a área urbana 

Em linhas gerais, pode-se dizer que as decisões judiciais pesquisadas têm o seguinte 

perfil: 

TJ/SP: URBANO -São ações possessórias (75%) em que os autores são 

principalmente pessoas físicas (38%), seguido pelo Ministério Público Estadual (16%). No 

pólo passivo estão, novamente, as pessoas físicas (64%), em maior proporção do que figuram 

no pólo ativo. Pedem reintegração de posse (53%) em imóvel privado (63%). Os litígios 

envolvendo imóveis públicos somam 37% (COHAB – 42%; Município – 38%; CDHU – 

12%; Estado – 4%). Houve procedência, total ou parcial do pedido, em 71% dos casos com 

decisões baseadas em regularidade do título possessório ( 27%), esbulho possessório (20% ) e 

comprovação de posse anterior do imóvel ( 17% ), entretanto, não fica evidenciado o 

princípio fundante da decisão em 46% dos casos. Quando citados ou mencionados em 

contexto, referem-se a segurança patrimonial (18%), justiça social (13% ), moradia (10% ), 

função social da propriedade (9%) e dignidade da pessoa humana (3%), algumas decisões 

com mais de um princípio citado. Quando pesquisado sobre o uso de moradia nos imóveis em 

litígio,estes se situam essencialmente em favelas (32%), loteamento clandestino (20%) ou 

irregular (18%).Quanto a aspectos e características ambientais dos imóveis, em 89% das 

decisões não há referência.  

Sobre características possíveis de serem observadas nas decisões analisadas, 61% 

versaram sobre recursos de apelação e 39% sobre agravo. Não há um tempo padrão na 

demora do trâmite judicial entre seu início até a decisão do tribunal, em 2ª instância. Nas 

apelações, tais processos demoraram entre 1 ano até mais de 10 anos. Quanto aos agravos, 

40% teve um transcurso inferior a 1 ano e 22% entre 1 e 3 anos.  Em 94% dos casos não 

houve, ou não consta, tentativa de acordo amigável entre as partes, confirmado por não ter 

havido qualquer homologação de acordo, inclusive (0%). Considerando que o perfil médio de 

autores e réus é de pessoa física, não haveria impedimentos legais para que tal mecanismo 

fosse deflagrado. Se retomarmos à questão da ausência de manifestação de princípios 

jurídicos nas decisões judiciais analisadas, pode-se refletir sobre a dificuldade que o Poder 

Judiciário enfrenta r, em suas funções, a necessidade de suprir posturas político-sociais que 

possam embasar uma ação coerente dos poderes constituídos. Não podemos esquecer que os 

magistrados que ocupam os tribunais tiveram sua formação acadêmica e científica estruturada 

no direito romano, essencialmente privatístico, civilista. A inserção de novos princípios que 
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revejam o enfoque do sistema jurídico positivado deve ser promovida e estimulada por todos 

os meios, de forma que estas autoridades possam ter segurança, no exercício de suas funções, 

que tal reenquadramento é cientificamente plausível. Ao manterem postura conservadora na 

escolha da doutrina que os fundamenta nos casos de conflitos coletivos fundiários, 

demonstram a dificuldade que o tema reveste quanto ao deslocamento do conhecimento 

adquirido em outras searas. 

Proposições: 

Das decisões TJ/SP: estrutura do acórdão; necessidade de fazer referência a liminares, 

aspectos ambientais, litisconsórcio (ativo ou passivo ) facultativo de pessoas físicas; 

princípios que fundamentam a decisão; bibliografia específica do mérito da ação e não apenas 

à doutrina processual. 

3.4 – Análise dos dados obtidos sobre às áreas rurais: 

Esclarecimentos sobre as decisões analisadas como resultado da busca para conflitos 

fundiários na área rural: as mesmas palavras-chave foram usadas para o Tribunal de Justiça de 

São Paulo e para o Tribunal Regional Federal da 3ª Região.  Para o TRF 3 foram localizadas 6 

decisões compatíveis com o mecanismo de busca utilizado, resultando em 5 acórdãos para a 

palavra “FUNAI” e 1 acórdão para a expressão “movimento sem terra”. As demais expressões 

não trouxeram resultados. Para o TJ/SP obtivemos os demais 36 resultados analisados. Os 

dados abaixo foram compilados conjuntamente de forma que se possa ter uma visão global 

sobre as decisões que envolvem todo o território do Estado de São Paulo, independentemente 

da competência. 

RURAL: são ações demarcatórias (41 %) ou possessórias ( 34 %), com autores como 

pessoas de direito público (Estado 25%; Município 11%) e de direito privado (pessoas físicas 

25%; sociedades comerciais 14%). Já os réus são pessoas físicas (46%) ou movimentos 

sociais (42%). Os pedidos recaem, em igual proporção (23% cada) para a reintegração de 

posse e demarcatórias. O imóvel em litígio é público em 68% dos casos, tendo o Estado como 

proprietário principal.  Em 70% dos casos houve procedência total ou parcial do pedido 

formulado, tendo como fundamento da decisão a comprovação de esbulho possessório em 

29% das situações analisadas e a comprovação de posse anterior do imóvel em 24% das 

citações. As circunstâncias que envolvem os litígios em área rural diferenciam-se do ambiente 

urbano principalmente no que diz respeito à prevalência da propriedade pública no centro do 
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conflito. Muitas vezes, envolvem o questionamento da área como devoluta (36% dos casos) 

trazendo, nesta definição, a possibilidade de se usucapir ou de ser garantida a regularidade 

fundiária de uma área ocupada há tempos. Há ações demarcatórias promovidas pelo próprio 

Estado, por exemplo, bem como ações de reintegração improcedentes em razão da inércia do 

Estado no uso (afetação direta) de sua propriedade, tendo, como beneficiário deste resultado, 

um “possuidor de boa fé”. Com relação aos princípios jurídicos que fundamentam estas 

decisões, em 44% dos casos eles não ficaram evidenciados no acórdão proferido; em 17% das 

decisões, a segurança patrimonial foi suscitada como argumento estruturante. Se levarmos em 

consideração que em outros 17% dos casos o argumento utilizado foi a indisponibilidade do 

bem público, temos que, em sentido amplo, o domínio é o princípio fundamental nas decisões 

do tribunal para estes conflitos. O princípio da boa fé (em geral, do possuidor) aparece em 

12% das decisões, desde que tenha as provas exigidas de sua posse.  

Nas 6 decisões do TRF 3, 4 delas têm exatamente a mesma estrutura: a FUNAI é 

autora de despejo contra particulares, obtendo procedência total do pedido. São situações em 

reservas indígenas, geradas por contratos vencidos ou nulos. Apenas uma ação a FUNAI é ré, 

em ação possessória em que particular requer manutenção de posse, mas que não teve 

procedência do pedido com fundamento na proteção de grupo étnico, não cabendo 

manutenção em área de demarcação. A 6ª decisão analisada refere-se a ação do INCRA contra 

o Movimento Sem Terra em que requer a manutenção de posse, com resultado positivo, 

alegando que “o direito ao assentamento não se faz por invasão”, mesmo referida área ser 

destinada a assentamentos. 

Quanto a questão do reconhecimento da característica do litígio como uma situação 

coletiva, ainda há dificuldade para tanto. Quando o MST está envolvido (6 decisões) como 

réu, fica caracterizado “movimento social”. Entretanto, quando o litígio refere-se a 

assentamento rural+ posse, os réus são pessoas físicas, assim como nas questões de “áreas 

devolutas” ou ‘conflitos agrários”. Apenas em um processo há a referência a áreas de proteção 

ambiental, uma APP, em ação contra o MST. 

Quanto a aspectos da demanda judicial, não há referência a acordos ou tentativa de 

homologação destes.  

Sobre a duração da demanda, 32% terminam entre 5 e 10 anos e 20% com mais de 10 

anos. Algumas situações particulares merecem destaque: nas ações contra o MST, aquelas 
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acionadas por sociedades comerciais têm uma duração inferior a um ano. São casos de 

agravo. Entretanto, naquelas em que o Estado figura como autor, a duração da demanda chega 

a 10 anos, mesmo no caso de agravo. Destas demandas, 80% têm procedência total do pedido 

em geral fundamentado na segurança patrimonial (60%). 

Todas as ações que envolvem assentamento rural, MST, invasão rural+posse, conflito 

agrário são possessórias e, dentre elas, 83% pedem a reintegração de posse e os autores são, 

igualmente, Poder Público e particular, pessoa física e jurídica. De todas, apenas em um caso 

houve a improcedência do pedido, um agravo em que o ITESP (Instituto de Terras de São 

Paulo) insiste em uma liminar de reintegração. No restante, houve procedência. Dos 

fundamentos da decisão, 76% indicam a comprovação do esbulho possessório, por vezes 

cumulado com outro fundamento (comprovação de título ou posse da propriedade). 

Em uma proposta de divisão de situações demandadas judicialmente, em outro 

agrupamento encontram-se os casos que envolvem terra devoluta (15 ações). Para este grupo, 

85% são ações demarcatórias e com um caso apenas de reintegração de posse. O Estado é o 

autor em 85% das demandas e em 100% das situações, o réu é pessoa física. Houve a 

procedência total em 46% dos casos e em igual número para os pedidos improcedentes. 

Houve uma situação de procedência parcial. Para as decisões de improcedência, a 

fundamentação foi a comprovação de posse anterior do imóvel. A duração destas demandas é 

irregular levando de 1 a até mais de 10 anos (46%) para sua conclusão. 

Conclusão: as questões fundiárias em áreas rurais, no Estado de São Paulo, que foram 

levadas aos tribunais nestas últimas duas décadas, agrupam-se nas demandas de proteção à 

propriedade, privada ou pública. Enquanto pública, recai sobre áreas indígenas ou sobre terras 

devolutas. Ocasionalmente o Município aparece questionando sua propriedade sobre certa 

área. Mesmo sobre áreas de domínio público, certas demandas são deflagradas por 

particulares, que ocupam tanto o pólo ativo, como o passivo. São casos de áreas cercadas, 

com pasto e plantação, por vezes durante décadas, em áreas devolutas e que são questionadas, 

na sua destinação, por movimentos sociais mas que, muitas vezes, são considerados 

isoladamente, como pessoas físicas.   

Enquanto o perfil destes processos é construído sobre base patrimonialista, com 

cautelas nos procedimentos, a destinação do uso da terra não aparece neste debate, por mais 

que, recorrentemente, seja este o fundamento do litígio. Ao tratar pontualmente cada caso, o 
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Estado, como um todo, não é incitado a decidir pelos princípios que deverão embasar suas 

políticas públicas. A demora nos trâmites perpetua o mecanismo da geração de conflito para 

forçar a decisão política. Fica clara a necessidade de trazer conceitos atualizados e adequados 

às situações fundiárias contemporâneas, assim como definir a relação entre os princípios do 

direito à propriedade não só privada, mas também pública.  

A doutrina e algumas decisões judiciais têm iniciado este árduo debate acerca da 

função social da propriedade pública fazendo-se necessário avançar mais. Considerando que o 

Brasil é um país urbano desde a década de 60, é possível afirmar que as políticas públicas 

voltadas para a questão da moradia se situem nas áreas urbanas, donde se excluiria tal 

consideração das áreas rurais. Assim, fica a questão: para que servem as áreas rurais? Se 

pode-se pensar em diversas hipóteses, o desafio será entender, e definir, se entre estas 

hipótese há hierarquia. A partir deste ponto é que será possível encaminhar mecanismos 

pacificadores para as áreas rurais. Enquanto a dinâmica urbana pode ser dissecada em 

estruturas quase que modulares, o mesmo não acontece na área rural. Não é possível 

desconsiderar os séculos de história que nos trouxeram a esta realidade fundiária. Algumas 

questões devem ser respondidas o quanto antes: 

• O rural se contrapõe ao urbano? Há diferença entre rural e agrário? A definição 

do regime jurídico do solo ainda será apenas e tão somente “ urbano e 

rural”?Onde se enquadram as áreas com significativo valor ambiental? E as 

áreas indígenas? 

• - a propriedade rural tem tamanho máximo? Se não tem, deve haver estrutura 

institucional para garantir os latifúndios. Se tem, como se procederá o 

excedente? Quais os critérios que deverão ser utilizados, compatibilizados com 

o Texto Constitucional? 

• Identificação imediata de todas ás áreas devolutas, trazendo, em paralelo, a 

definição de sua dominialidade e sua destinação. 

• O acesso à terra significa exatamente o quê? Propriedade? Posse? O direito de 

ficar? De ter? De trabalhar ? 
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3.5 - Panorama sobre as ações judiciais no Tribunal de Justiça de São Paulo  impetradas 

pelo Ministério Publico estadual referentes a conflito coletivo fundiário. 

3.5.1 - Análise quantitativa- Dos 27 agravos interpostos, dois foram pelo MP e das 5.2 ações 

judiciais, em 9 o MP aparece com Autor. Este será o universo trabalhado e descrito a seguir: 

• No pólo passivo, as pessoas físicas estão 9 em ações, seguido pelo Município 

(6), Estado, associações e sociedades comerciais (3 cada um) e movimento social 

(sem personalidade jurídica), 1 vez. Na maior parte dos casos houve litisconsórcio 

passivo (9), sendo que 5 entre pessoas públicas e privadas e 4 apenas entre 

privadas. Apenas em 2 casos não houve litisconsórcio passivo.  

• As ações civis públicas têm, como pedido principal, a reintegração de posse 

(6), a expulsão ou retirada (4) e há uma declaração de propriedade.  

• O imóvel em litígio é privado, tendo como proprietário pessoa física (8), e 

pessoa jurídica (3). Uma ação judicial envolveu propriedade de pessoa física e 

jurídica. Quanto aos imóveis públicos, o Município aparece duas vezes, uma em 

conjunto com imóvel particular.  

• Na maior parte dos casos, não há referências sobre aspectos ambientais do 

imóvel (7). Quando detectados, referem-se às áreas de mananciais (3) e APP (1).  

• Sobre aspectos de moradia,  4 casos ocorreram sobre área de favela e em todos 

os casos detectou-se procedimentos de loteamento irregular ou clandestino.  

• Sobre a situação geral do imóvel, em 3 havia problemas de saneamento, 

energia ou infra-estrutura, 1 caso de imóvel abandonado, com pedido confirmado, 

que também possuía dívidas fiscais. No mais, não foram constatadas outras 

características.  

• Em 8 casos houve procedência do pedido formulado, sendo que em 5 a 

procedência foi total em 5, parcial. Houve um caso de improcedência do pedido.  

• Como princípio central atendido, a justiça social fica evidenciada em 4 casos e 

a função social da propriedade, em 1.  
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• Os agravos foram decididos entre 1 a 3 anos após sua propositura. Nas 

apelações, em 4 casos as decisões no Tribunal foram proferidas entre 5 a 10 anos 

após a propositura da ação, 2 casos entre 1 a 3 anos, 2 casos entre 3 a 5 anos e 1 

caso após mais de 10 anos de seu início. 

• As ações que o Ministério Público teve como pedido principal a expulsão ou 

retirada (dois casos) ocorreram em imóveis situados em área de mananciais, com 

obtenção de procedência total do pedido. São loteamentos clandestinos, um em 

imóvel pertencente à COHAB e outro, a particular,. Neste, foram réus pessoas 

físicas, sociedades comerciais e movimento social e a decisão de 2ª instância 

ocorreu entre 5 a 10 anos após a propositura da ação. No outro caso (COHAB), 

foram réus pessoas físicas e o Estado e a decisão ocorreu entre 1 a 3 anos. 

• Todas as ações envolveram loteamentos, clandestinos ou irregulares, e em 6 

casos, houve pedido de manutenção de posse. 

• Quanto aos agravos (2), o pedido foi expulsão ou retirada de favela, em área 

púbica municipal, com problema de saneamento, energia ou/e infra-estrutura, 

tendo o Município como também réu. Um caso obteve procedência total e outro 

improcedência, levando até 3 anos para a decisão, a partir da data de seu 

ajuizamento. 

Foram analisadas 7 decisões sobre regularização fundiária urbana na pesquisa. Em 

nenhum caso o Ministério Público participou da iniciativa. São processos mais céleres, com 4 

casos decididos em até 3 anos e 3 casos decididos entre 3 e 5 anos. Todos envolvidos, autores 

e réus, são pessoas físicas, havendo um caso de litisconsórcio passivo com o Estado por se 

tratar de área pública estadual. As outras áreas são privadas e formam loteamentos, irregulares 

ou clandestinos, em 6 casos. Houve uma ocorrência em área de favela. O pedido principal foi 

de manutenção de posse e declaração de propriedade (3 para cada um) e uma declaração de 

posse,  havendo 4 ações possessórias e 3 usucapião coletivo. Deste total, 6 obtiveram 

procedência, sendo 5 procedência total. O único pedido decidido como improcedente ocorreu 

face a questões formais, mas não de mérito. Houve a indicação do atendimento do princípio 

do direito à moradia (4) e à justiça social (1). A comprovação de posse anterior do imóvel 

fundamentou 4 decisões e o cumprimento da função social da propriedade,1.  
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4.2 -Análise da atuação do Ministério Público estadual- A Constituição Federal (art. 129, III) 

atribui a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses 

difusos e coletivos como, por exemplo, o atentado à ordem urbanística, explicitamente 

indicado na lei federal 10.257/01.  Ao dispor sobre a proteção ds direitos assegurados na 

Constituição Federal como fim útlimo, o Ministério Público deve, por disposição 

constitucional, equacionar quais são as medidas necessárias para garanti-los. Não cabe a 

defesa da lei quando esta tem nutrido um sentido tecnicista e díspare ao seu contexto criador. 

Ao prever, para o Ministério Público, a competência para promover medidas necessárias para 

a garantia dos direitos assegurados constitucionalmente, o Texto Maior não lhe restringe a 

atuação ao Inquérito Civil ou a Ação Civil Pública. Tais instrumentos estão disponibilizados 

para seu uso ótimo, o que não significa dizer que outras possibilidades lhes estejam restritas. 

Tal interpretação é verossímel face ao próprio Texto Constitucional que não pode, por 

sua riqueza e complexidade de valores, ter-lhe garantida sua eficácia com parcos mecanismos 

judiciais. Isto não tem se mostrado suficiente, basta analisar a atuação do nobre órgão diante 

dos conflitos coletivos relativos à questão fundiária.  

Diferente em uma série de elementos, os conflitos coletivos fundiários urbanos e os 

rurais não encontram espaço na atuação do Ministério Público. Não está se querendo dizer 

que a questão fundiária não lhe é observada, entretanto, a dificuldade no delineamento dos 

elementos preponderantes extrapola sua atuação. Nas Ações Civis Públicas analisadas na 

pesquisa aqui referenciada, não há sequer o uso da expressão “conflito coletivo”. O tema deve 

ser enfrentado. Qual o dimensionamento que o Ministério Público outorga para a 

caracterização de um conflito? Ações materiais, como invasões, brigas, fechamento de vias 

públicas? Deve haver um confronto físico para que  se sinta instado a agir?  

O poder fiscalizador atribuído ao Ministério Público deve ser parte de uma dinâmica 

mais estruturada de atuação do Estado que, ao verificar situações de desequilíbrio social, 

atuem como parceiros. Exemplificamos essa atuação conjunta em casos de invasão pela 

população de baixa renda em área particular, protegida ambientalmente em parte. Neste caso, 

há a afronta ao direito de propriedade, ao direito à moradia e ao direito do meio 

ambientalmente protegido. Assim tem sido analisado e confrontado, vencendo aquele que for 

mais ágil judicialmente (quanto ao tempo e à técnica). Segmentar os direitos nesta luta insana 

tem se mostrado ineficaz além de agravar os conflitos que se sucederão nos casos análogos. 

Assim, a próxima invasão será mais dramática e mais televisionada, a defesa do meio 
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ambiente (onde, em geral, aparece a atuação do Ministério Público) será mais rigorosa, com 

multas mais pesadas indicando no pólo passivo as pessoas jurídicas de direito público, ao 

mínimo, por omissão, o direito de propriedade será assegurado com rigores documentais e alta 

capacitação técnica na defesa.  

A defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal inclui, como direito maior 

da sociedade, o bem de todos ( art. 3º, IV). Não parece haver qualquer espécie de exclusão de 

categoria social, econômica, laboral, etária neste princípio republicano. Tão pouco parece 

haver critério diferenciador quando o mesmo art. 3º, em seu inciso I,  dispõe como 

fundamento de nosso Estado, a busca por uma sociedade solidária. Tais preceitos devem 

permear a atuação de todos aqueles que representam o Estado ou agem em seu nome, 

incluindo o MP. 

O Ministério Público está apto a assumir posição de destaque diante deste quadro 

social fundiário que se agiganta pelo país. Neste sentido, terá que rever sua postura de  

observador e fiscalizador do cumprimento de leis para passar a agente ativo e transformador 

diante dos conflitos coletivos fundiários. Seja pela desestabilidade social, pela ausência de 

políticas pública eficazes, pelo envolvimento  de comunidades como parte, legitimidade não 

falta ao órgão para rever a etapa que deve deflagrar sua atuação. Não podem mais serem 

resolvidas estas questões pela simples busca de culpados e infratores. Há um espaço de 

mediação a ser preenchido, onde o promotor deverá deslocar-se ao local do conflito, conhecer 

a realidade existente naquela dinâmica específica e trabalhar como equalizador dos princípios 

constitucionais. Não há porque não dar este passo. A lei cumprida, isolada do sistema que a 

criou, deforma a realidade e gera conflitos. Ao passo que a lei, ao ser aplicada como 

prolongamento dos valores constitucionais e trazendo realidade ao sistema normativo, faz crer 

que é possível atingir o equilíbrio, o desenvolvimento e a solidariedade social. 

3.6 - Comparação com a legislação internacional sobre conflitos coletivos fundiários 

Há uma compreensão, em nível internacional, que o direito de propriedade deve ser 

articulado com o direito à terra e o direito à moradia. A Corte Interamericana de Direito 

desenvolveu uma noção ampla do direito de propriedade, articulando-o com os outros dois 

direitos tendo considerado em casos denunciados à Corte a destruição das moradias populares 

de maneira arbitrária como uma forma de perda de propriedade.  



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 
 

80 

A primeira afirmação acima está em absoluta consonância com o direito pátrio, tendo 

o Estatuto da Cidade (lei federal 10.257/01) a previsão em seu art. 2º igual compreensão ao 

dispor: 

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

urbana, `amoradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;”. 

Todo o sistema desenvolvido nessa lei possibilita que seus instrumentos sejam usados 

e aplicados realizando os três direitos: o direito do propriedade, de moradia e do acesso à 

terra. Entretanto, o que traz alguma reflexão diferenciada é associar o direito de moradia ao 

direito de propriedade, numa inoxoravel relação causal. Segundo tal entendimento, 

caracterizado o direito de moradia em um caso prático, nasceria, junto a esse reconhecimento, 

um direito de propriedade aqueles a que são atribuídos o primeiro direito. A questão, no 

cenário pátrio, é polêmica. Há uma estrutura normativa secular que garante o direito de 

propriedade mediante o reconhecimento de títulos e registros formais.  

Há uma tradição em atribuir o direito de propriedade aqueles que suprem suas 

condições formais de prova. Por outro lado, o direito daqueles que ocupam pacificamente 

certa área, por tempo determinado tem sido reconhecido por nossos tribunais e já encontra 

respaldo normativo, constitucional e infra-constitucional. De qualquer forma, há um longo 

caminho a ser trilhado para ser possível negar a propriedade daquele que comprova ter seu 

título regularmente atribuído face a alguem que faz uso deste solo para fins de moradia.  

Neste sentido, é de suma importância considerar a relação entre propriedade e função 

social para que haja a exata compreensão da possível extensão da aplicação prática. No 

cenário pátrio, deverá ser firmada posição sólida no sentido de entender se o Texto 

Constitucional consusbstancia uma verdadeira propriedade-função ou se a função social 

compõe o direito de propriedade ao lado de outros elementos. Deste firmamento é que será 

possível avançar, ou não, no direito à moradia aqui descrito.  

Vale trazer o art. XXIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 

(1948) que valora a relação da propriedade com o uso que o proprietário faz dela: “ Toda 

pessoa tem direito à propriedade particular correspondente às necessidades essenciais de 

uma vida decente, e que contribua a manter a dignidade da pessoa e do lar”. Mais de duas 

décadas depois, a Convenção Americana de Direitos Humanos (1969) explicita o 
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condicionamento do uso da propriedade oa interesse social juridicamente assegurado: “Art. 

21- Toda pessoa tem direito ao uso e gozo de seus bens. A lei pode subordinar esse uso e 

gozo ao interesse social”.  

A retirada forçada da população  que ocupa precariamente certa área é vista, portanto,  

como atentado à dignidade da pessoa humana. O acesso à terra é traduzido como o direito de 

ficar, com razoável segurança jurídica e material, em algum lugar possível de fazer a 

comunidade envolvida ser alavancada a um patamar de cidadania real por meio da 

estabilizacão de sua moradia128. 

Para os casos onde a manutenção da posse não seja possível, deve ser garantida uma 

retirada digna da população, respeitando suas dificuldades de locomoção, de idade e gênero, 

além da insegurança gerada pela retirada. Não é mais tolerado, em ambiente internacional, 

retiradas forçadas129, truculentas, de populações que habitam áreas garantidas a outros quando 

estas tem na moradia, o uso central da posse precária. 

Em quaisquer dos casos, seja na manutenção seja na remoção da posse da população 

que habita precariamente certa área, deverá ser garantido o devido processo legal de forma a 

equilibrar e oportunizar as partes envolvidas a fazerem suas provas e exporem seus motivos 

diante da autoridade judiciária. A garantia retro exposta já está albergada em Texto 

Constitucional pátrio, em seu art. 5º., LV porém longe ainda de conseguir os resultados 

possíveis para esta categoria de cidadãos. Alguns elementos já estão descritos nos tratados 

internacionais130, tais como: a) dispor de uma autêntica oportunidade processual para que se 

consultem as pessoas afetadas; b) dispor de um prazo suficiente e razoável de notificação a 

todas as pessoas afetadas com atenção à data prevista para o despejo; c) prazo razoável 

quando da informação relativa aos despejos previstos e, nesse caso, aos fins a que se destinam 

as terras ou moradias; d) contar com a presença de funcionários do governo ou seus 

                                                 

128 -Comentário Geral n. 4 (1991) do CDESC estabelece a segurança da posse como um elemento central do 
direito humano à moradia adequada (Art. 8.) 

129 A expressão usada internacionalmente é “despejo forçado” para estas remoções abruptas e violentas. 

130 Declaração dos Direitos Humanos de 1948; Convenção Americana de Direitos Humanos (o Pacto San Jose da 
Costa Rica, de 1969); -O Comentário Geral n. 7 (1997) do Comitê DESC que reconheceu que todas as pessoas 
devem possuir certo grau de segurança da posse que garanta a proteção legal contra despejos forçados e outras 
ameaças.  
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representantes no despejo, especialmente quando este afete a grupos ou pessoas; e) 

identificação exata de todas as pessoas que efetuem o despejo; f)  que o despejo não se 

produza quando haja mal tempo ou de noite, salvo quando as pessoas afetadas o permitam 

expressamente; g) que seja oferecido recursos jurídicos aos afetados. 

A retirada forçada (despejo forçado) tem sido tratado, em nível internacional,como 

forma de tortura e maus tratos.O Brasil é signatário destes tratados e em 07/04/1997 aprovou 

a Lei nº 9. 455/97 que define tortura e maus tratos como crime, ou seja, tipo criminal 

autônomo e especifico. Muito embora a Constituição Federal de 1988 já tenha considerado 

essas violências como crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, respondendo 

por elas todos aqueles que podiam evitá-la e não o fizeram (art.5º, XLIII, CF/88). 

3.7 – Considerações finais: Sob certo aspecto, a demanda judicial no conflito coletivo 

fundiário só existirá  mediante o fracasso da atuação pública como um todo, quando o conflito 

de interesses, emergido da dinâmica social, não encontrar respaldo para sua pacificação por 

mecanismos menos traumáticos, dispendiosos, lentos e, muitas vezes ineficazes.  

Como exemplo, citamos o caso de município que parou de aprovar loteamentos 

regularmente estruturados pelo fato de promotor de justiça se posicionar contra qualquer 

aprovação face a precária oferta de água na localidade. Se por um lado a preocupação é válida 

e relevante, por outro, deixou de observar a dinâmica de distribuição de águas que está além 

da competência municipal além de obstacularizar o regular parcelamento de área em região 

adensada.  

O resultado foi a invasão da área pouco tempo depois, no que gerará um custo público, 

político, social e econômico muito maior do que se o posicionamento fosse mediador.  O 

proprietário entrará com ação judicial, os invasores talvez também o façam e a 

Municipalidade arcará com o ônus desta realidade caótica. Esta dinâmica, que se repete país 

afora, salvo detalhes extras, deve ser interrompida pelas autoridades mediante a busca de 

alternativas no encaminhamento da questão fundiária. 

 Deve haver a busca por momentos que precedam à eclosão da ruptura social, em certo 

tempo e espaço. Esta busca deve ser incessante, abrangente e, para o Ministério Público, 

obrigatória.  
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O solo urbano passa por transformações de uso que tem trazido ao debate a revisão da 

extensão do direito de propriedade e das prioridades das políticas públicas. É a realidade 

transformando o Direito. As questões coletivas devem ser delineadas diferentemente das 

individuais quando a dignidade da pessoa humana está ameaçada. Entretanto, deve-se 

ponderar a sustentabilidade dos direitos eventualmente assegurados de forma que possa ser 

garantida sua manutenção, em equilíbrio, pelas gerações seguintes.  Esta visão global deve ser 

incorporada por todos aqueles que tem por função agir na defesa da lei e em nome do Estado. 

Há um total  distanciamento entre os processos judiciais, suas decisões e as realidades 

que lhes são afetas. Foi possível detectar a ausência de terminologias técnicas com contornos 

conceituais claros para definir se o conflito fundiário refere-se, ou não, às questões coletivas. 

Também não fica claro, em momento algum, que a demanda judicial refere-se a um momento, 

ou permanência, de conflito e que natureza possui. A demanda judicial é construída pelas 

partes e suas competências técnicas e faz parecer que o magistrado não conduz de maneira 

clara a objetivos e parâmetros que podem ser extraídos do Texto Constitucional. Vale aqui 

perguntar: o magistrado deve possuir uma função que almeje princípios além dos 

instrumentais? É possível a orientação da integração de princípios balisadores de nosso 

Estado democrático de antemão à ação do magistrado? 

Igualmente, o Ministério Público está apto a assumir posição de destaque diante deste 

quadro social fundiário que se agiganta pelo país. Neste sentido, terá que rever sua postura de  

observador e fiscalizador do cumprimento de leis para passar a agente ativo e transformador 

diante dos conflitos coletivos fundiários. Seja pela desestabilidade social, pela ausência de 

políticas pública eficazes, pelo envolvimento de comunidades como parte, legitimidade não 

falta ao órgão para rever a etapa que deve deflagrar sua atuação. Não podem mais serem 

resolvidas estas questões pela simples busca de culpados e infratores. Há um espaço de 

mediação a ser preenchido, onde o promotor e juiz deverão deslocar-se ao local do conflito, 

conhecer a realidade existente naquela dinâmica específica e trabalhar como equalizador dos 

princípios constitucionais. Não há porque não dar este passo. A lei cumprida, isolada do 

sistema que a criou, deforma a realidade e gera conflitos. Ao passo que a lei, ao ser aplicada 

como prolongamento dos valores constitucionais e trazendo realidade ao sistema normativo, 

faz crer que é possível atingir o equilíbrio, o desenvolvimento e a solidariedade social. 
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O conflito de interesses diante da posse e propriedade em áreas urbanas é situação 

crescente, devendo se agravar com o tempo. O planeta tornou-se urbano, as vidas se 

desenvolvem em áreas urbanas, as políticas públicas estão voltadas para áreas urbanas, os 

interesses econômicos idem. O solo é repartido em metros e instrumentos urbanísticos 

ficcionam sua disposição diferenciada em três partes (direito de superfície) em uma tentativa 

de um aproveitamento no limite físico das possibilidades de uso de uma propriedade 

imobiliária. As cidades se agigantam e ganham nomes que o Direito não acompanha, tais 

como megalópolis, cidades globais, macro-metrópolis, entre outras terminologias que 

procuram conceituar as dinâmicas contemporâneas destes contingentes populacionais 

disformes e quase ingovernáveis. É a realidade se sobrepondo ao Direito, desobediente e 

desorientada. Ao atuar, o operador do Direito percebe a enorme distância existente entre o 

aparato normativo disponível e os conflitos insurgentes. Fazendo o seu papel, o operador 

força a entrada desta realidade em suas normas, em geral, sem muito sucesso.  Exemplos não 

faltam: nos cadastramentos para atribuição de concessão de direito real de uso para fins de 

moradia, usucapião coletivo ou qualquer outro instrumento similar de regularização fundiária 

as dificuldades se iniciam com os dados pessoais, onde amasiado ganha status de estado civil. 

O Direito não prevê tal realidade, tal dinâmica, pois mesmo que houver decisões judiciais 

suficientes que disponham sobre o tratamento análogo entre amasiados e casados, poderá 

surgir uma terminologia diversa (juntado, por exemplo) que iniciará todo esse processo de 

reconhecimento de direitos novamente. O que se pretende dizer é que há uma realidade à 

margem do Direito, vivendo e crescendo, e que não é composta por bandidos e criminosos.  

Essa realidade, informal, atinge igualmente tanto direitos individuais quanto coletivos e 

difusos, nos mesmos moldes informais. Deve haver o reconhecimento que essa informalidade 

não é uma opção, e sim falta dela e, em parte, tem havido uma mudança de postura na 

legislação internacional e nacional, decisões judiciais arrojadas e interpretações que procuram 

aproximar o Direito desta parcela significativa da sociedade, e não o contrário, como 

tradicionalmente tem sido feito. 

É necessário, portanto, introduzir conceitos novos ao repertório jurídico que 

possibilitarão contemplar adequadamente direitos que não têm sido assegurados. Exemplo 

disso é o despejo forçado. Outra consideração refere-se a mecanismos de reconhecimento de 

coletividade fundiária diante de situações de conflito, situação essa bastante diferente quando 

da deflagração de um usucapião coletivo regularmente proposto em seu próprio tempo. Por 

fim, fica a recomendação de uma sistematização de terminologias usadas nos diversos ramos 
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do Direito para que possa haver uma consonância de valores. Antes de avançar na matéria, 

far-se-á necessário, uma revisão profunda na legislação vigente que já produz, em nosso país, 

um anacronismo de decisões perante situações análogas. 
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4 – Da doutrina jurídica referente aos temas fundamentais dos conflitos coletivos de 

posse e propriedade urbana e rural 

4.1 - Do Entendimento sobre os Conceitos Jurídicos Inerentes aos Conflitos Coletivos sobre 

Posse e Propriedade 

Da pesquisa doutrinária empreendida, pudemos extrair os seguintes conceitos jurídicos 

que estão intimamente ligados aos conflitos coletivos de posse e propriedade: 

- conflitos coletivos sobre posse e propriedade; 

- direito de propriedade e função social; 

- função social da propriedade urbana; 

- função social da propriedade rural; 

-  segurança/proteção a posse;  

- direito à moradia; 

- devido processo legal. 

a) conceito de conflitos coletivos sobre posse e propriedade 

Os autores pesquisados não tratam de definir o que sejam conflitos coletivos sobre 

posse e propriedade. Diante desta lacuna a definição  que deve servir como referência  é a 

prevista na proposta da política nacional de prevenção e mediação de conflitos fundiários 

urbanos discutida na 3ª  Conferência Nacional das Cidades e aprovada pelo Conselho das 

Cidades nos seguintes termos: Caracterizam-se conflitos fundiários urbanos, a disputa 

coletiva pela posse ou propriedade de imóvel urbano,bem como o impacto por 

empreendimentos de grande porte envolvendo famílias de baixa renda que necessitem da 

proteção do Estado na garantia do direito humano à moradia e à cidade. 

b) conceito de direito de propriedade e função social 

Para Renan Lotufo a função social da propriedade, no direito positivo brasileiro, 

consiste no seu emprego efetivo, compatível com sua destinação econômico-social e 

socialmente adequado, conforme dispuser a lei. Mas também deverá ser afinada com a justiça 
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social distributiva, que visa a assegurar a todos existência digna. A noção de função social não 

é externa ao direito de propriedade como hoje concebido, mas o preenche como uma de suas 

notas definidoras. 

Celso Antonio Bandeira de Mello vai além, menciona que não basta ser observada a 

função social da propriedade como um bem que esteja cumprindo economicamente sua 

função, ou seja, a função social é vista como a utilização plena do bem. No entanto, aduz que 

não há uma preocupação com a justiça distributiva, ou seja, o cumprimento da função social 

não está vinculado a um projeto de uma sociedade mais justa e igualitária, que proporcione 

oportunidades a todos os cidadãos.  

Concordamos, nessa pesquisa, com o conceito de direito de propriedade, bem como 

sua função social, trazido por Teori Albino Zavascki, transcrito a seguir: 

Para Teori Albino Zavascki, a posse não é simplesmente a exteriorização do direito de 

propriedade. O instituto da propriedade foi relativizado pelo princípio da função social da 

propriedade, do qual decorre um conjunto de limitações ao exercício daquele direito. 

Por função social da propriedade deve-se entender o princípio que diz respeito à 

utilização dos bens e não à sua titularidade jurídica. Sua força normativa independe de quem 

detenha o título jurídico de proprietário. Os bens, as propriedades é que estão submetidas a 

uma destinação social e não o direito de propriedade em si mesmo. Por isso denomina o 

princípio de função social das propriedades, no plural porque entende que é principio ligado 

ao plano real e realiza-se mediante atos concretos de quem efetivamente tem a disponibilidade 

física dos bens, ou seja, do possuidor, assim considerado no mais amplo sentido, seja ele 

titular do direito de propriedade ou não, seja ele detentor ou não de titulo jurídico a justificar 

sua posse. 

Entende que a função social, então, é muito mais ligada à posse que a propriedade. A 

relação de pertinência entre posse e função social permeia-se na Constituição Federal e no 

novo código civil 

A tutela da posse é instituto autônomo em relação ao direito de propriedade. posse e 

propriedade se complementam. 
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Afirma que os conflitos coletivos de posse tem sido resolvidos pela jurisprudência 

levando em consideração as peculiaridades de cada caso concreto. Relata que, no que se 

refere à esfera cível desses conflitos, tem-se privilegiado o direito de propriedade. É que 

diferentemente do que ocorre nas hipóteses de desapropriação indireta, ou nas de usucapião 

especial pro labore ou urbano (em que a tutela do possuidor ocorre quando a afetação do bem 

ao patrimônio público ou a sua destinação à moradia ou ao trabalho produtivo, já está 

plenamente consolidada, o que legitima o privilégio ao principio da função social), no caso 

das ocupações, a reação do proprietário ocorre imediatamente, de modo que não se pode 

afirmar a existência, naquele momento, de uma situação fática, por si só valiosa do ponto de 

vista social ou jurídico, em favor dos ocupantes, a ponto de permitir à limitação das 

faculdades decorrentes dos direitos de propriedade em benefício de outro principio 

constitucional.  Registra, no entanto, a existência de corrente jurisprudencial minoritária que 

reconhece a legitimidade da permanência, ainda que provisória, dos ocupantes da área, em 

nome da garantia a bens fundamentais como mínimo social das pessoas carentes 

c) conceito de função social da propriedade urbana 

Em geral, o que se observa é que os doutrinadores tem um pensamento uniforme   

sobre o conceito de função social da propriedade urbana, tais como  Edésio Fernandes, 

Daniela Libório,  Liana Portilho, Adilson Dallari, José Afonso da Silva, Lucia Valle 

Figueiredo. Conforme nos ensina, Eroulths Júnior a função social da propriedade é cumprida 

quando os proprietários de imóveis urbanos  atenderem  às exigências previstas no Plano 

Diretor, visando a assegurar e atender às necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de 

vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. Deve também garantir 

condições dignas de vida urbana, e o bem-estar de seus habitantes, nos termos do artigo 182 

da CF, como assevera o professor Nelson Saule Júnior. O Plano Diretor tem atribuição 

constitucional para disciplinar sobre a função social. Ele define critérios para aplicar os 

instrumentos anteriormente estabelecidos no Estatuto da Cidade, tais como: outorga onerosa 

do direito de construir; operações urbanas consorciadas; direito de perempção; transferência 

do direito de construir; as ZEIS. 

O professor José Afonso da Silva, assim como a professora Daniela Libório, menciona 

que o cumprimento da função social da propriedade urbana consiste no equilíbrio entre o 

interesse público e o privado, sendo que este se submete àquele. 
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Nesse sentido, caso haja conflitos entre o direito de propriedade e o cumprimento de sua 

função social, deverão ser observados os interesses sociais e econômicos, conforme previsto 

na regulação das hipóteses de perda e aquisição da propriedade, de acordo com os 

ensinamentos de Fernanda Lousada Cardoso. 

De outro lado, os doutrinadores pesquisados entendem também de forma uniforme que 

para que se cumpra a função social da cidade deve-se atuar no combate às causas da pobreza, 

promoção de medidas de proteção ao meio ambiente, garantindo o acesso de todos que vivem 

na cidade à moradia, aos equipamentos e serviços urbanos, transporte público, saneamento 

básico, educação, saúde, cultura, lazer, esporte.  

Enfim, conforme pensam uniformemente os doutrinadores pesquisados, para que a 

propriedade cumpra sua função social o Plano Diretor deve ter mecanismos que: 

- democratizem o uso, ocupação e posse do solo urbano; 

- promovam justa distribuição de ônus e encargos decorrentes de obras e serviços; 

- recuperem para a coletividade a valorização imobiliária decorrente da ação do poder 

público; 

- gerem recursos para o atendimento da demanda de infra-estrutura e de serviços 

públicos causada pelo adensamento em razão da verticalização e para implantações de 

infra-estrutura em áreas não servidas; 

- promovam o aproveitamento dos vazios urbanos ou terrenos subutilizados ou ociosos, 

coibindo o uso especulativo da terra como reserva de valor. 

O Plano Diretor deve adotar critérios para verificar se a propriedade urbana cumpre 

sua função social, cabendo a ele definir quais são essas atividades.  

d) conceito de função social da propriedade rural 

Optamos por adotar o conceito de Carlos Frederico MARÉS sobre função social da 

terra.  
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O autor sustenta que: a idéia da função social está ligada ao próprio conceito do 

direito. Quando a introdução da idéia no sistema jurídico não altera nem restringe o direito 

de propriedade , perde efetividade e passa a ser letra morta. Embora embeleze o discurso 

jurídico, a introdução ineficaz mantém a estrutura agrária íntegra, com suas necessárias 

injustiças, porque quando a propriedade não cumpre uma função social, é porque a terra que 

lhe é objeto não está cumprindo, e aqui reside a injustiça. Isto significa que a função social 

está no bem e não no direito ou no seu titular, porque uma terra cumpre a função social 

ainda que sobre ela não paire nenhum direito de propriedade ou esteja proibido qualquer uso 

direto, como , por exemplo, nas terras afetadas para a preservação ambiental: a função 

social é exatamente a preservação do meio ambiente.(pág. 91 e 92).  

e)  conceito de segurança/proteção a posse 

Adotamos para esse efeito, a posição de Patricia Fortes Lopes Donzele, a seguir: 

“A Constituição Federal Brasileira de 1988 ao elencar entre os direitos e 
garantias fundamentais o da função social da propriedade, alterou o 
conteúdo desta, que não pode ser mais entendida na acepção individualista 
do Código Civil Brasileiro. Disto decorrem conseqüências importantes 
relativas à proteção possessória, ficando claro que para que o proprietário 
receba esta tutela, deverá utilizar direta e efetiva da terra no sentido de 
imprimir-lhe a sua função social”. 

É indiscutível que o direito de propriedade garantido pelo artigo 5º, inciso XXII, da 

Constituição Federal Brasileira de 1988 está condicionado ao atendimento da sua função 

social por disposição do inciso XXIII deste mesmo artigo. 

Esta disposição constitucional revela que o direito à propriedade, tido por muito tempo como 

um direito subjetivo individual na concepção civilista, encontra-se transformado pelo aspecto 

condicionante do interesse social. 

Neste sentido dispõe o Estatuto da Terra (Lei n. º 4.504/64), quando prevê em seu 

artigo 2º, caput, que a oportunidade de acesso à propriedade da terra será assegurada a todos, 

ficando condicionada pela sua função social. 

Existe um dever fundamental advindo da função social da propriedade, que é o da 

apropriada utilização dos bens em proveito da coletividade. A importância desse caráter 

social imprimido à propriedade reflete-se no dever do proprietário de dar à sua propriedade 

uma função específica. Não se trata porém de qualquer função, mas uma função de cunho 

social, que se destine ao interesse coletivo e não apenas ao interesse individual. 
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f) conceito direito à moradia 

Adotamos o conceito de José Afonso da Silva, para quem o conceito de direito a 

moradia se coaduna com "o direito de não ser privado arbitrariamente de uma habitação e de 

conseguir uma e, por outro lado, também o direito de obter uma, o que exige medidas e 

prestações estatais" (1997, p. 342). 

g) devido processo legal 

Em nossa pesquisa partimos do pressuposto de que o princípio do devido processo 

legal, consagrado como garantia constitucional, no artigo 5o., inciso LIV,  possui dois 

âmbitos de proteção: o material e o processual. 

Nelson Nery Júnior ensina que “Genericamente, o princípio do ‘due process of law” 

caracteriza-se pelo trinômio vida-liberdade-propriedade, vale dizer, tem-se o direito de tutela 

daqueles bens da vida em seu sentido mais amplo e genérico. Tudo o que disser respeito à 

tutela da vida, liberdade ou propriedade está sob a proteção da ‘due process clause”. 

(Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, p. 29/30) 

E  prosseguindo adverte: “A cláusula due process of law não indica somente a tutela 

processual, copmo a primeira vista pode parecer ao intérprete menos avisado. Tem sentido 

genérico, como já vimos, e sua caracterização se dá de forma bipartida, pois há o substantive 

due process e o procedural due process, para indicar a incidência do princípio em seu aspecto 

substancial, vale dizer, atuando no que respeita ao direito material, e, de outro lado, a tutela 

daqueles direitos por meio do processo judicial ou adminsitrativo.” (Princípios do Processo 

Civil na Constituição Federal,RT, 1995,  p. 33). 

Em nosso parecer bastaria a norma constitucional haver adotado o princípio do dues 

process of law para que daí decorressem todas as consequências processuais que garantiriam 

aos litigantes o direito a um processo e sentença justa. É por assim dizer o genêro do qual 

todos os demais principios são espécies.(Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, 

p. 27) 

Na pesquisa, utilizamos, também,  o conceito de Paulo Hernique dos Santos Lucon no 

sentido de que o devido processo legal substancial diz respeito à limitação ao exercício do 

poder e autoriza ao julgador questionar a razoabilidade de determinada lei e a justiça das 
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decisões estatais, estabelecendo o controle material da constitucionalidade e da 

proporcionalidade.”  

4.2 – Das Conclusões  sobre a Doutrina Jurídica Inerente aos Conflitos Coletivos sobre 

Posse e Propriedade Urbana e Rural 

Da pesquisa doutrinária levada a efeito, conclui-se que a doutrina majoritária passa ao 

largo do cerne da discussão sobre conflitos coletivos de posse e propriedade.  Os 

doutrinadores se limitam a tecer considerações sobre conceitos jurídicos sobre posse e 

propriedade, atendo-se à letra da lei, sem relacionar tais conceitos com o princípio da função 

social da propriedade. Os que o fazem, na sua maioria, preferem partir em defesa do direito de 

propriedade em detrimento do princípio da função social das propriedades, no dizer de Teori 

Albino Zavascki131. 

Da análise da doutrina tradicional, verifica-se que não há uma preocupação com a 

defesa daquele que fazem cumprir esse principio constitucional, com aquele que efetivamente 

faz a terra produzir. Na verdade, a função social da posse é deixada de lado pelos 

doutrinadores, fazendo letra morta do requisito constitucional  que exige que se dê função 

social para a terra. 

É curioso notar que os autores tradicionais, normalmente indicados nos cursos de 

graduação em direito, não fazem qualquer referência a função social da propriedade como 

requisito para a proteção possessória, deixando claro que a formação dos futuros bacharéis 

não os capacitará para atuar na solução dos conflitos coletivos de posse e propriedade.  

Da mesma forma, verificamos que, em geral, nos acórdãos objeto da pesquisa 

jurisprudencial, a doutrina é pouco citada para fundamentar as soluções dadas para compor os 

conflitos coletivos de posse e propriedade. Quando isso ocorre,  os entendimentos 

doutrinários utilizados passam a margem do cerne dos referidos conflitos. Usa-se a doutrina 

para fundamentar questões periféricas, em geral processuais, e não propriamente sobre posse 

e propriedade. Exemplo disso é que o autor mais citado nos acórdãos pesquisados é Theotônio 

Negrão e seu Código de Processo Civil Anotado, brilhante jurista, mas que, nessa obra, trata 

apenas de fazer indicações de acórdão que tratam dos pontos controvertidos, evitando emitir 

conceitos ou opinião a respeito dos assuntos tratados.  

                                                 
131 ZAVASCKI, Teori Albino. A tutela da posse na Constituição e no novo Código Civil. Revista Brasileira da 
Direito Constitucional, n. 5, p. 50-61, jan./jun. 2005. 
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   Entretanto, não se pode olvidar da doutrina minoritária, entre eles Teori Albino 

Zavascki132 e Fábio konder Comparato133 que em muito contribui com a relativização do 

direito de propriedade em decorrência da função social da posse. esse doutrinadores trazem 

fundamentos de peso, acima transcritos, que poderão fundamentar futuros projetos de lei 

visando alterar a legislação infraconstitucional a respeito dos conflitos coletivos de posse e 

propriedade. 

Também nos parece mais adequada a construção doutrinária dos Professores José 

Afonso da Silva134 e Juvelino Strozacke135, onde o primeiro,  sobre a função social da 

propriedade, sustenta que a norma que contém este princípio, é de aplicabilidade imediata e 

diz respeito à estrutura do direito à propriedade, não se confundindo com os sistemas de 

limitação da propriedade e Strozacke defensor da tese de que a posse juridicamente protegida 

deve ser aquela que cumpre a função social, de acordo com os mandamentos constitucionais e 

dos superiores interesses difusos da coletividade e dos interesses coletivos. 

Entendemos, ainda,  que o conceito de “devido processo legal”, em seu sentido 

material, poderá ser utilizado como embasamento dos projetos de lei que pretendem proteger 

os movimentos sociais, com relação aos conflitos fundiários, eis que esse princípio autoriza o 

órgão julgador a questionar a razoabilidade de leis e decisões judiciais e adotar o princípio da 

proporcionalidade quando se deparar com direitos igualmente relevantes e conflitantes como 

são o direito de propriedade e o direito daqueles que cumprem a função social da posse. 

Como defende Lara de Almeida136, citado nessa pesquisa doutrinária (vide tabela 

anexa) “ verifica-se que cabe à proporcionalidade em sentido estrito o papel primordial de 

harmonizar princípios conflitantes, estabelecendo o grau de prevalência de um em detrimento 

do outro. Ela é a técnica a ser utilizada para dirimir quaisquer conflitos de interesses.” 

    

                                                 
132 Idem, ibidem. 
133 COMPARATO, Fábio Konder. Direitos e Deveres Fundamentais em Matéria de Direito de Propriedade. 
Revista do Centro de Estudos Judiciários, V 1, N.3, P. 97 
 
134 Cf.:  SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo.  _________________. Aplicabilidade 

das Normas Constitucionais. 
  
135 Cf. STROZAKE, Juvelino José. A função social da propriedade rural sob a ótica dos direitos difusos e 
coletivos. 
136 Lara de Almeida, Francisco Provázio. Abuso do direito de propriedade e função social da posse. A 
necessidade de rever a ponderação dos interesses constitucionais.”  in 
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No mesmo sentido, Teori Albino Zavascki afirma137 que “Fenômenos jurídicos 

autônomos, posse e propriedade convivem, de um modo geral, harmonicamente, em relação 

de mútua complementaridade, refletindo, cada um deles, princípios constitucionais não 

excludentes, mas, ao contrário, também complementares um do outro. Direito de propriedade 

e função social das propriedades são, com efeito, valores encartados na Constituição como 

direitos fundamentais (art. 5º, XXII e XXII) e como princípios da ordem econômica (art. 170, 

II e III), com força normativa de mesmo quilate e hierarquia.  

Vistos em sua configuração abstrata, representam mandamentos sem qualquer 

antinomia, a merecer, ambos, idêntica e plena observância. Entretanto, não há princípios 

constitucionais absolutos. E uma das manifestações mais comuns desta verdade fica 

patenteada nas situações em que, por circunstâncias de caso concreto, se mostra impossível 

dar atendimento pleno a dois princípios de mesma hierarquia. Nem sempre, por exemplo, o 

princípio da liberdade de informação pode ser atendido plenamente sem limitar o da 

privacidade, e vice-versa. Nem sempre o princípio da presunção da inocência pode conviver 

com o da segurança pública. Nem sempre o princípio da efetividade da jurisdição pode ser 

assegurado plenamente sem restrição ao da ampla defesa. Ora, nos casos em que, 

circunstancialmente, a realidade dos fatos acarretar fenômenos de colisão entre princípios da 

mesma hierarquia, outra alternativa não existe senão a de criar solução que resulte em 

concordância prática entre eles, o que somente será possível a partir de uma visão 

relativizadora dos princípios colidentes (...) 

Para situações concretas dessa natureza, o legislador, como se verá, tem buscado 

soluções harmonizadoras, formulando regras de superação do impasse que, sem eliminar do 

mundo jurídico nenhum dos princípios colidentes, fazem prevalecer aquele que, segundo o 

critério de política legislativa, se evidencia preponderante em face do momento histórico e 

dos valores jurídicos e sociais envolvidos(...)Não há, para tais situações, solução que se possa 

considerar como predeterminada. Cabe ao juiz, mediante a devida ponderação do caso 

concreto, criar regra de solução que comprometa o mínimo possível os valores colidentes e 

faça prevalecer aquele que, nas circunstâncias, puder ser considerado objetivamente 

preponderante.“ 

                                                                                                                                                         
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=12251 
137 Zavascki, Teori Albino. A tutela da posse na Constituição e no novo Código Civil. Revista Brasileira da 
Direito Constitucional, n. 5, p. 50-61, jan./jun. 2005. Disponível em: 
http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/6723 
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Não se diga que não há previsão para a proteção possessória em detrimento do direito 

de propriedade porque, como salienta Teori Albino Zavascki138, “... nesses casos, em que há 

falta ou insuficiência de regra legal de harmonização de princípios colidentes, cumpre ao juiz, 

ele próprio, criar a norma apta eliminar o conflito.”  

O entendimento de Teori Albino Zavascki139 também poderá ser utilizados como 

fundamento para os projetos de lei em defesa daqueles que cumprem a função social da posse, 

principalmente quando entende que   “o princípio da função social diz respeito mais ao 

fenômeno possessório que ao direito de propriedade. Referida função "é mais evidente na 

posse e muito menos na propriedade", observa a doutrina atenta, e daí falar-se em função 

social da posse. A relação de pertinência entre posse e função social permeia-se, como se 

verá, no atual regime da Constituição e está evidente também na orientação adotada no novo 

Código Civil.  

Nesse Código, conforme o testemunho qualificado do presidente da comissão que 

elaborou o Anteprojeto, Professor Miguel Reale140, "foi revisto e atualizado o antigo conceito 

de posse, em consonância com os fins sociais da propriedade". "Resulta assim plenamente 

justificada a tutela jurídica da posse como instituto autônomo, a merecer, independentemente 

de sua relação com o direito de propriedade, um trato especial, apropriado à sua vocação 

natural de instrumento concretizador daquele importante princípio constitucional.  

A Constituição, embora não assegure, explicitamente, um genérico "direito à posse", 

inegavelmente tutela a posse quando necessário para atingir finalidades específicas, entre as 

quais a da concretização do princípio da função social das propriedades. Das suas disposições 

normativas e dos seus princípios é que se deve extrair os marcos norteadores, fundantes e 

legitimadores: a) das normas infraconstitucionais que tutelam a posse, nomeadamente nos 

casos em que há comprometimento do direito de propriedade (como ocorre na usucapião e na 

denominada "desapropriação judicial", do novo Código Civil); e b) das soluções pretorianas 

para outros conflitos entre posse e propriedade, de natureza cível e penal, para os quais não há 

regramento positivado, ou este se mostra inadequado ou insuficiente, quando então cumpre ao 

juiz, ele próprio, formular a solução harmonizadora, o que fará à luz daqueles mesmos 

                                                 
138 Idem ibidem. 
139 Idem ibidem. 

140 Citado por: Tartuce, Flávio. A função social da posse e da propriedade e o direito civil constitucional. 

Elaborado em 11.2005 http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7719 
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princípios, ponderando-os adequadamente e fazendo prevalecer o que, nas circunstâncias do 

caso, melhor representar a concretização dos bens e valores constitucionais.  

No mesmo sentido, o entendimento de Comparato141, quando afirma: 

“Quando a Constituição declara, como objetivos fundamentais do Estado 
brasileiro, de um lado, a construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária, e, de outro lado, a promoção do desenvolvimento nacional, bem 
como a erradicação da pobreza e da marginalização, com a redução das 
desigualdades sociais e regionais (art. 3º), é óbvio que ela está 
determinando, implicitamente, a realização pelo Estado, em todos os níveis 
- federal, estadual e municipal - de uma política de distribuição eqüitativa 
das propriedades, sobretudo de imóveis rurais próprios à exploração 
agrícola e de imóveis urbanos adequados à construção de moradias. A não-
realização dessa política pública representa, indubitavelmente, uma 
inconstitucionalidade por omissão" (...). "O descumprimento do dever 
social de proprietário significa uma lesão ao direito fundamental de acesso à 
propriedade, reconhecido doravante pelo sistema constitucional.  

Nessa hipótese, as garantias ligadas normalmente à propriedade, notadamente à da 

exclusão das pretensões possessórias de outrem, devem ser afastadas (...). Quem não cumpre a 

função social da propriedade perde as garantias, judiciais e extrajudiciais, de proteção da 

posse, inerentes à propriedade (Código Civil, art. 502) e as ações possessórias. A aplicação 

das normas do Código Civil e do Código de Processo Civil, nunca é demais repetir, há de ser 

feita à luz dos mandamentos constitucionais, e não de modo cego e mecânico, dos direitos 

fundamentais das 600 famílias acampadas em detrimento do direito puramente patrimonial de 

uma empresa. Propriedade: garantia de agasalho, casa e refúgio do cidadão". sem atenção às 

circunstâncias de cada caso, que podem envolver o descumprimento de deveres 

fundamentais". Ora, transposta tal doutrina do plano do discurso ao plano real, "nada impede, 

por exemplo, que a Administração Pública, quando de uma desapropriação, ou o Poder 

Judiciário, no julgamento de uma ação possessória, reconheçam que o proprietário não 

cumpre o seu dever fundamental de dar ao imóvel uma destinação de interesse coletivo, e 

tirem desse fato as conseqüências que a razão jurídica impõe" 

Não se deve esquecer que o juiz, ao resolver o conflito de interesses, notadamente, nos 

fundiários, envolvendo pessoas carentes, deve se pautar pela função social da própria 

jurisdição. De fato, como salienta Teori Albino Zavascki142 “o Judiciário não poderá se eximir 

da sua fatia de responsabilidade, que consiste, essencialmente, em prestar jurisdição mediante 

                                                 
141 Comparato, Fábio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria de direito de propriedade. 
Revista do centro de estudos judiciários, v 1, n.3, p. 97 
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pronunciamentos que extraiam do sistema normativo soluções as mais adequadas possíveis à 

produção dos resultados previstos pelo constituinte. (...) A questão que se coloca, portanto, é a 

de saber que caminhos poderá trilhar o Judiciário para que o exercício de sua missão 

constitucional resulte em aprimoramento do grau de eficácia social das normas. Essa 

preocupação implica, por si só, uma tomada de posição: a do abandono das orientações 

segundo as quais a interpretação e a aplicação do Direito é simples operação mecânica, 

meramente silogistica, calcada unicamente em fórmulas e formas positivamente estabelecidas. 

Na verdade, os tempos atuais já não comportam juizes de costas para a realidade, pena de dar 

razão aos que acham que os juristas "pelas suas tresnoitadas teorias, conceitos e formulações, 

sejam olhados, pela generalidade dos demais seres humanos, como espécimes de uma fauna 

em vias de extinção e, por isso mesmo, cada dia menos decisiva no curso da vida social, 

enquanto juristas" (...) a busca de decisões judiciais que levem à eficácia social do Direito 

deve ser empreendida exaurindo-se os mecanismos oferecidos pelo próprio sistema jurídico 

do Estado de Direito Constitucional.” 

  No que se refere ao tema da aplicabilidade e eficácia dos direitos e garantias 

fundamentais, a realidade social de um país de tão vastas riquezas e proporcional 

desigualdade e subdesenvolvimento econômico e social, impõe a conclusão deste grupo de 

pesquisadores de que os direitos e garantias fundamentais encartados em nossa Carta Magna 

são produtos de normas constitucionais auto-aplicáveis, de aplicabilidade imediata e devem 

ser gozar de plena eficácia, sob pena de se colocar em xeque a legitimidade do próprio Estado 

Democrático de Direito.  

Neste mister, não se pode olvidar que a aplicabilidade imediata não deve se restringir a 

direitos individuais fundamentais, mas também ao direito à moradia, direito social também 

caracterizado como direito humano de segunda dimensão/geração. Não se pode olvidar que 

garantir o direito à moradia é garantir a dignidade da pessoa humana, a ampla cidadania e os 

direitos individuais, já que sem um local apropriado para viver, o ser humano não é capaz de 

exercer tais direitos individuais. 

Todavia, a despeito de tal defesa científica estar respaldada por importante setor da 

doutrina, ainda que minoritária , e se adequar, na opinião deste grupo, mais perfeitamente às 

demandas de nossa realidade social, o produto final deste trabalho enfrentará criticamente 

cada proposta legislativa que será entendida como meio de fortalecimento ou 

                                                                                                                                                         
142 Ob. Cit. 
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enfraquecimento das normas constitucionais, que mesmo entendidas como auto-aplicáveis, 

não têm gozado de plena eficácia, sendo legítimo todo e qualquer esforço legislativo, 

interpretativo/jurisprudencial e social para garantir tal efetividade. 

Neste mister, a seguir se apresentará a análise feita por este subgrupo de pesquisa 

doutrinária, a partir do cotejo do produto desta vertente da pesquisa nacional, com o trabalho 

apresentado no capítulo Proteção Judicial e Devido Processo Legal aos Despejos Forçados 

na Legislação Internacional de Direitos Humanos. Assim alguns excertos serão colacionados 

e destacados com o posterior comentário: 

Conforme conclusão constante da pesquisa referente ao direito 
internacional, não é pacífico o entendimento da doutrina ou jurisprudência 
brasileira quanto a  constitucionalidade  e status dos tratados internacionais 
de direitos humanos ratificados antes da Emenda Constitucional n. 45/2004. 
A conclusão da pesquisa referente ao direito internacional foi o de que 
quanto à aplicação destes tratados, não deve prosperar a tese de que só terão 
aplicabilidade imediata após a aprovação pelo quorum estabelecido no §3º 
do artigo 5º da Constituição. Isso porque o §1º do artigo 5º estabelece que 
“as normas de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, o 
que inclui tanto as normas expressas no texto constitucional quanto àquelas 
definidoras desses direitos e garantias decorrentes dos tratados 
internacionais. Assim, concluiu-se que os tratados internacionais de direitos 
humanos que se relacionam ao tema do presente estudo – conflitos 
fundiários – já ratificados e promulgados pelo Estado Brasileiro, possuem 
plena eficácia frente à Constituição Federal. 

Este subgrupo de pesquisa doutrinária esposa da compreensão também destacada pelo 

subgrupo da pesquisa no âmbito da efetividade da normativa internacional, e ressaltando que 

a discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal está inconclusa e como é próprio daquela 

Corte, pode ainda sofrer a influência de argumentos doutrinários, especialmente quando 

sustentados por importantes atores do mundo jurídico. Neste particular, é importante destacar 

que o voto paradigmático do Ministro Gilmar Mendes favorável à concepção do caráter 

supralegal e não constitucional dos Tratados, foi sucedido pelo voto também paradigmático 

do Ministro Celso de Mello, que teve a grandeza de alterar o seu posicionamento antes 

externado em julgados da mesma Corte143, alinhando-se à compreensão partilhada por esta 

equipe de pesquisa e de que o valor constitucional dos Tratados Internacionais se aplica 

àqueles que versam sobre Direitos Humanos, cuja eficácia é conferida de forma imediata 

(pela inteligência dos §1.º e § 2.º do Art 5.º da CF), não gerando uma atomização de nossa 

Constituição, mas sim criando um bloco de constitucionalidade capaz de fortalecer as 

                                                 
143 Cf.: ADI 1480-MC/DF e depois o voto no RE 466343 
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garantias fundamentais conferidas aos indivíduos, que ainda gozariam do benefício da 

interpretação a si mais favorável em caso de conflito entre Tratado e Constituição. 

Quanto ao conceito de conflitos fundiários, a pesquisa referente ao direito 
internacional verificou que o conceito de conflitos fundiários previsto pela 
legislação internacional de direitos humanos, ainda que não explicitamente 
referido ‘conflitos coletivos de posse e propriedade’, objeto central de 
análise desta pesquisa, refere-se a uma ampla gama de situações jurídicas 
incidentes em conflitos fundiários, disputados por meios judiciais ou 
arbitrários diversos, envolvendo indivíduos, grupos de indivíduos, 
comunidades e/ou povos. Muitas destas situações são análogas às que 
ensejam os ‘conflitos coletivos de posse e propriedade’ objeto de analise da 
presente pesquisa, quais sejam os resultantes de disputas pela posse ou pela 
propriedade da terra urbana ou rural, judicializados por meio de ações 
petitórias, possessórias, demarcatórias, etc. A legislação internacional 
adotou a expressão ‘despejos forçados’ para designar todas as instâncias de 
ocorrência de deslocamentos forçados de pessoas ou grupos de seus locais 
de moradia.  

O subgrupo da pesquisa doutrinária nacional salientou que os autores pesquisados não 

tratam de definir o que sejam conflitos coletivos sobre posse e propriedade e por isso definiu-

se conforme a previsão constante da proposta da política nacional de prevenção e mediação de 

conflitos fundiários urbanos discutida na 3ª  Conferência Nacional das Cidades e aprovada 

pelo Conselho das Cidades nos seguintes termos: Caracterizam-se conflitos fundiários 

urbanos, a disputa coletiva pela posse ou propriedade de imóvel urbano,bem como o impacto 

por empreendimentos de grande porte envolvendo famílias de baixa renda que necessitem da 

proteção do Estado na garantia do direito humano à moradia e à cidade. 

No Brasil não há propriamente definição de despejos forçados eis que o 
termo despejo é definido em lei especificamente como ação para rescindir 
contratos de locação, em todas as suas matizes e obter a desocupação do 
imóvel, em virtude de tal rescisão contratual.   Em consequência, a 
desocupação forçada causada por conflitos fundiários, em geral, não recebe 
tratamento doutrinário, legislativo ou jurisprudencial como despejo forçado. 

Assim, deveria haver uma adaptação da lei, inclusive a nível constitucional, 
para definir despejos forçados, adaptando-os aos tratados internacionais 
assinados. 

Conforme conclusão da pesquisa referente ao direito internacional, que 
adotamos, os Estados devem, portanto, revisar suas legislações e políticas 
de modo a assegurar que sejam compatíveis com as obrigações resultantes 
do direito humano à moradia e de ser protegido contra despejos, bem como 
reformar ou emendar quaisquer legislações ou políticas inconsistentes com 
os requerimentos da CDESC em relação aos despejos.   

A proteção contra os despejos forçados é uma das formas de prevenir o 
agravamento de conflitos de posse e propriedade resultantes da falta de 
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acesso e segurança quanto aos direitos à terra e da falta de moradia 
adequada.  

A segurança da posse é condição considerada fundamental pelo CDES para 
assegurar proteção contra despejos forçados.  

A plena proteção contra despejos forçados deve ser assegurada pelos 
governos mediante a efetiva participação, consulta e negociação com as 
pessoas ou grupos afetados. 

Sobre o assunto, o subgrupo da pesquisa doutrinária nacional entendeu que deve-se 

definir função social da propriedade como um dever fundamental que é o da apropriada 

utilização dos bens em proveito da coletividade. A importância desse caráter social imprimido 

à propriedade reflete-se no dever do proprietário de dar à sua propriedade uma função 

específica. Não se trata porém de qualquer função, mas uma função de cunho social, que se 

destine ao interesse coletivo e não apenas ao interesse individual. 

A pesquisa referente a doutrina internacional analisou a segurança da posse 
como a forma mais efetiva, justa e legalmente consistente de garantir a 
proteção de pessoas ou grupos contra os despejos forçados.  A falha dos 
Estados em reconhecer e assegurar direitos legais a terra torna os pobres e 
os grupos vulneráveis mais propensos aos despejos forçados e aos conflitos 
fundiários.  

A adoção de uma abordagem de direitos humanos para a questão fundiária é 
fundamental para efetivar meios de resolver os problemas decorrentes da 
falta de acesso e segurança aos direitos concernentes a terra pelas 
comunidades que dela dependem para sobreviver.  

A pesquisa da doutrina internacional concluiu que a abordagem tradicional 
com relação aos direitos a terra prevalecente em muitos países em 
desenvolvimento tem sido focalizada sobre os direitos individuais de 
propriedade, assim como concluiu o subgrupo da pesquisa referente à 
doutrina nacional.  

Como conclusão tanto da pesquisa doutrinária nacional como da análise do direito 

internacional entendeu-se  que a segurança da posse é uma das questões mais importantes no 

que diz respeito ao direito a terra, que é uma das questões centrais do direito humano à 

moradia. anos. 

Dois componentes são fundamentais para garantir a segurança da posse: “a) 
razoável duração dos direitos apropriados para o uso ao qual a terra se 
destina e para necessidades sociais daquele que demanda o uso da terra; b) 
efetiva proteção legal contra despejos ou contra a restrição arbitrária de 
direitos sobre a terra. 
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Quanto ao direito à moradia o subgrupo da pesquisa da doutrina nacional também 

entendeu que este é um direito humano de todos a um nível adequado de vida para si e para 

sua família, incluindo adequada alimentação, vestuário e moradia, e a contínua melhoria das 

condições de vida”. Direito a moradia é o direito de não ser privado arbitrariamente de uma 

habitação e de conseguir uma e, por outro lado, também o direito de obter uma, o que exige 

medidas e prestações estatais. As obrigações do Estados relativas a esse direito incluem o 

dever de adotar medidas para conferir segurança na posse, prevenir a discriminação e 

assegurar a igualdade no acesso, posse e uso da terra e da moradia; assegurar moradia e terra a 

custos acessíveis, etc.  

Quanto ao devido processo legal, o subgrupo da pesquisa referente ao 
direito internacional demonstrou que a partir do estudo das normas 
internacionais de direitos humanos relacionadas à prevenção contra 
despejos forçados, é possível identificar o forte papel dado às garantias 
individuais à pessoa humana na proteção dos direitos humanos. A 
necessidade de um processo judicial isonômico, de leis que garantam o 
direito à defesa e ao contraditório, bem como aos recursos são apenas 
alguns exemplos de como a lei internacional recepciona o tema dos 
despejos forçados em seu ordenamento. Dentre essas garantias, estão as 
garantias legais e os mecanismos judiciais de prevenção e mediação de 
conflitos. Efetivamente, a legislação internacional não opta pela 
nomenclatura acima, porém, é possível identificar essa flagrante separação 
de momentos em que o legislador internacional além de estabelecer 
juridicamente o conceito na norma, tratou também de conferir algum tipo de 
exeqüibilidade a mesma quando criou mecanismos de cumprimento dessas 
mesmas normas. 

O subgrupo da pesquisa da doutrina nacional também teceu a mesma conclusão, ou 

seja, o devido processo legal substancial diz respeito à limitação ao exercício do poder e 

autoriza ao julgador questionar a razoabilidade de determinada lei e a justiça das decisões 

estatais, estabelecendo o controle material da constitucionalidade e da proporcionalidade. 

Para ser legal, o despejo deve ser conduzido com base em legislação 
compatível com as normas internacionais de direitos humanos.  

Quanto aos mecanismos judiciais, conclui-se ser válida a orientação do 
subgrupo da pesquisa relativa ao direito internacional no sentido de que 
esses são os instrumentos jurisdicionais disponíveis no direito internacional 
para a proteção de proteção e defesa contra despejos forçados. Obviamente 
que não adiantaria a existência de um arcabouço jurídico internacional que 
fundamente os direitos humanos sem que houvesse em paralelo um órgão 
prestador dessa jurisdição e que dissesse o direito. 

O subgrupo da pesquisa doutrinária nacional entende que as medidas apontadas pelo 

subgrupo da pesquisa internacional, como obrigações do Estado decorrentes das normas 
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internacionais de direitos humanos, deveriam ser aplicadas no Brasil, para proteção e solução 

dos conflitos fundiários, tais como : 

a) A adoção de medidas legislativas e administrativas para evitar que os projetos de 

desenvolvimento financiados por organismos internacionais, como o Banco Mundial, 

resultem no deslocamento em grande escala de seres humanos e proteger as pessoas afetadas. 

As instituições financeiras, as organizações internacionais e as corporações transnacionais 

também devem respeitar os direitos humanos, incluindo a proibição de despejos forçados, nas 

suas respectivas esferas de influência;  

b) A realização de consultas com os indivíduos ou grupos afetados, previamente à ocorrência 

do despejo, para discutir as medidas a serem adotadas para solucionar os impactos negativos 

daí decorrentes, bem como as formas de compensação a serem adotadas; 

 c) A adoção de medidas para evitar ou ao menos minimizar o uso da força; 

 d) A proteção do direito à moradia e à segurança da posse, assim como a proteção contra 

despejos forçados devem ser garantidas sem qualquer tipo de discriminação baseada em raça, 

cor, sexo, idioma, religião ou crença, opinião política, nacionalidade, origem étnica ou social, 

idade, deficiência, propriedade, nascimento ou outro status. 

e) Garantir o direito ao reassentamento, incluindo alternativas de moradia e/ou a terra de 

melhor ou igual qualidade, que atendam aos critérios de habitabilidade e acesso aos serviços 

essenciais básicos; 

f) Adoção de medidas legislativas para estabelecer as circunstâncias excepcionais em que os 

despejos possam ser implementados, aplicáveis a todas as pessoas afetadas 

independentemente do título de moradia ou propriedade que possuam; 

g) Adoção de medidas legislativas proibindo a execução de despejos que não estejam em 

conformidade com a legislação internacional de direitos humanos; 

h) Adoção de medidas para conferir segurança legal da posse aos indivíduos ou grupos que 

atualmente carecem dessa proteção; 

i) Priorização de estratégias de desenvolvimento que minimizem os deslocamentos, mediante 

a realização de estudos prévios de impactos resultantes de despejos, os quais devem também 
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apontar alternativas para minimizar os danos. Estes estudos devem levar em consideração os 

diferentes impactos em mulheres, crianças, idosos e setores marginalizados da sociedade. 

j) Garantia de acesso a efetivos e apropriados remédios legais, tais como audiências, 

assessoria jurídica, retorno, restituição, reassentamento, reabilitação e compensação, de 

acordo com os Princípios e Diretrizes Básicas para o Direito a Remédio e Reparação 

aplicáveis às Vitimas de Graves Violações de Leis Internacionais de Direitos Humanos ou 

Sérias Violações à Legislação Internacional Humanitária. 

l) Provisão de justa compensação para qualquer perda de bens pessoais ou reais, incluindo 

direitos e rendas sobre propriedades. A compensação deve ser apropriada e proporcional aos 

danos e à gravidade da violação. Compensações em espécie não devem substituir a 

compensação real em forma de terra ou recursos territoriais. Nos casos em que a moradia ou a 

terra também provêem meios de subsistência, as perdas relacionadas a efetivação destes meios 

também devem ser compensadas; 

Finalmente, os Estados devem empreender esforços para alcançar medidas preventivas 

e negociadas de solução dos despejos, mediante consulta à população afetada, por meio do 

estabelecimento de instrumentos e mecanismos administrativos e judiciais de mediação de 

conflitos, conforme exposto no tópico referente a doutrina internacional.  
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5 –  Das proposições legislativas e de políticas públicas sobre os conflitos coletivos sobre 

posse e propriedade urbana e rural 

5.1 – Da Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos 

A proposta da  Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários 

Urbanos discutida  na 3ª Conferência Nacional das Cidade e aprovada pelo Conselho das 

Cidade  contém um conjunto de diretrizes e medidas que devem servir de base para  a 

proposição de medidas legislativas e institucionais  para o tratamento dos  conflitos 

fundiários. 

A proposta da  Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários 

Urbanos gera a necessidade de lançar um novo olhar sobre os conflitos fundiários urbanos, 

principalmente no que diz respeito à solução dada aos conflitos que devem considerar a 

responsabilidade do Estado brasileiro na prevenção, mediação e encaminhamento de soluções 

aos conflitos fundiários de forma a evitar a violação de direitos nesse processo. 

A Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos 

estabelece como diretrizes gerais: 

• a garantia do direito humano à moradia adequada é componente fundamental para o 

cumprimento da função social da propriedade urbana e da cidade, bem como para o 

direito à cidade. 

• caracterizam conflitos fundiários urbanos, a disputa coletiva pela posse ou 

propriedade de imóvel urbano, envolvendo famílias de baixa renda que 

demandarem a proteção do Estado na garantia do direito humano à moradia e à 

cidade. 

Cumpre mencionar que a Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos 

Fundiários Urbanos estabelece um conceito de conflito fundiário urbano definido como a 

disputa coletiva pela posse ou propriedade de imóvel urbano, envolvendo famílias de 

baixa renda que demandarem a proteção do Estado na garantia do direito humano à 

moradia e à cidade. 

Os princípios estabelecidos para a Política Nacional de Prevenção e Mediação de 

Conflitos Fundiários Urbanos demonstra a necessidade de respeito ao direito à moradia e ao 
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cumprimento da função social da propriedade e aponta para a responsabilidade do Estado na 

estruturação e implementação de uma política de prevenção e mediação de conflitos 

fundiários o que demonstra que, necessariamente, esses conflitos devem ser tratados e 

acompanhados pelos órgãos responsáveis pela execução da política urbana e agrária no 

sentido de evitar a violação de direitos humanos como o direito à moradia expresso no artigo 

6° da Constituição Federal. 

Entre os princípios da Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos 

Fundiários Urbanos se destacam: 

• o direito constitucional à moradia; 

• o cumprimento da função social da propriedade e da cidade; 

• a primazia da responsabilidade do Estado na estruturação e implementação da 

política de prevenção e mediação de conflitos fundiários urbanos nas esferas 

federal, estadual e municipal; 

• soluções pacíficas e negociadas para situações de conflitos fundiários urbanos;  

As ações estratégicas da Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos 

Fundiários Urbanos demonstram da mesma forma como os princípios a necessidade de 

aproximação dos órgãos responsáveis pela política urbana e agrária na mediação e prevenção 

dos conflitos, bem como estabelece diretriz específica para atuação do Ministério Público nas 

ações de reintegração de posse, além de estabelecer a necessidade de garantia de assessoria 

técnica e jurídica para população de baixa renda em situação de conflito. 

Entre as ações estratégicas da Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos 

Fundiários Urbanos se destacam com relação ao objeto dessa pesquisa os seguintes:  

• promover ações articuladas e coordenadas no âmbito dos três entes federativos, na 

recepção e resolução de situações de conflitos urbanos mediante a promoção de 

políticas públicas; 

• mobilizar as Defensorias Públicas para prestar atendimento as comunidades 

envolvidas em conflitos fundiários urbanos; 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 
 

106 

• acionar o Ministério Público nas ações de reintegração de posse para a 

construção de alternativas para o litígio; 

• buscar atender as situações de litígios através dos programas habitacionais e de 

regularização fundiária; 

• garantir a assessoria técnica, em relação aos assuntos jurídicos e urbanísticos para as 

famílias de baixa renda envolvidas em conflitos fundiários urbanos  

• sugerir medidas para prevenir decisões liminares de despejo a favor do cumprimento 

da função social da propriedade; 

• propugnar o aperfeiçoamento da legislação brasileira que favoreçam a prevenção e 

mediação de conflitos fundiários urbanos; 

• exigir a comprovação da regularidade jurídica e tributária do imóvel em litígio, antes 

da concessão da liminar de reintegração de posse; 

• instituir a vistoria/inspeção judicial como procedimento obrigatório antes do 

deferimento da liminar de reintegração de posse; 

• acionar os órgãos responsáveis pelas questões sociais nos casos de execução das 

liminares de reintegração de posse, com antecedência necessária para que essas 

instituições possam acompanhar as ações. 

Estas medidas institucionais devem ser adotadas na política nacional de prevenção e 

mediação aos conflitos fundiários como forma de atender também a recomendação 22 do 

Conselho Nacional de Justiça que versa sobre esta problemática. O CNJ recomenda aos 

Tribunais e às Varas que sejam priorizadas e monitoradas  constantemente o andamento dos 

processos judiciais envolvendo conflitos fundiários; e sejam implementadas  medidas 

concretas e efetivas objetivando o controle desses andamentos. 

5.2 – Análise comparativa dos componentes existentes nos Projetos de Lei  que propõem 

alteração no Código de Processo Civil quanto as ações de manutenção e reintegração de 

posse.  



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 
 

107 

Esta análise tem como objetivo realizar uma comparação entre os Projetos de Lei que 

tramitam hoje no Congresso Nacional com propostas de alterações no Código de Processo 

Civil referente às ações de manutenção e reintegração de posse. 

Para tanto serão abordadas as diferentes propostas feitas para os mesmas questões nos 

seguintes temas que apresentaram diferenças relevantes entre as propostas: procedimento 

especial/ordinário; comprovação cumprimento da função social; audiência de justificação 

prévia; presença do juiz na área do conflito; presença, manifestação e legitimidade do 

Ministério Público; papel da Defensoria Pública. 

Procedimento Especial/Ordinário 

O único projeto de lei que estabelece a necessidade desde pronto de se tratar o conflito 

fundiário coletivo por meio de processo ordinário de reintegração de posse, não se não sendo 

possível a utilização do procedimento de rito especial previsto nos artigos 928 e seguintes do 

CPC é o PL n° 490/95, proposto pelo Deputado Domingos Dutra. 

Tal projeto de lei afasta a possibilidade de concessão de liminar sem que o réu seja 

ouvido uma vez que equipara os conflitos coletivos pela posse da terra urbana ou rural a posse 

velha, por meio da proposta de alteração do artigo 924 do CPC que passaria a vigorar da 

seguinte forma: 

“(Art. 924) As ações possessórias ajuizadas dentro de um ano e dia da 
turbação, esbulho ou ameaça serão regidas pelo procedimento especial da 
seção seguinte, ressalvadas as ações intentadas após este prazo e as que 
envolvam litígios coletivos pela posse urbana ou rural, que serão 
disciplinados pelo procedimento ordinário, mantidas ambas seu caráter 
possessório.” 

Em que pese a interessante determinação de equiparar as ações possessórias que 

envolvam conflitos fundiários urbanos a ações possessórias de posse velha determinando que 

nestes casos seja adotado procedimento ordinário, o que ao menos garantiria o cumprimento 

dos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa. 

Assim, entendemos que pela natureza da lide esta deve ter procedimento especial que 

possibilite que a lide seja de fato tratada como lide coletiva em que dependendo do 

procedimento adotado e das decisões tomadas pode significar a violação de direitos sociais e 

por em risco a integridade física dos envolvidos. 
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Comprovação cumprimento da função social 

São dois os projetos de lei que tratam da necessidade de comprovação da função social 

entre os requisitos para concessão de liminar sem a oitiva do réu previstos no artigo 927 do 

CPC: o PL n° 1958/99, do Deputado Adão Pretto e PL n° 7115/06, do Deputado João 

Alfredo. Ambos acrescentam um inciso V ao artigo 927 do CPC. 

A diferença entre eles é que o 1958/99 não especifica em que casos deverá ser 

comprovada a função social, o que significa que tal regramento será válido para todos os 

casos, e 7115/06 determina que apenas será necessário o cumprimento da função social nas 

hipóteses em que envolvam conflito coletivo pela posse da terra rural. 

Importante mencionar que o dispositivo constitucional que estabelece que a 

propriedade atenderá a uma função social não faz qualquer distinção entre a natureza do 

imóvel se urbano ou rural, dessa forma não há que se fazer qualquer distinção entre os 

conflitos coletivos sobre a posse da terra urbana ou rural no que diz respeito a necessidade de 

cumprimento da função social da propriedade. 

Entendemos ser fundamental a utilização do princípio da função social da propriedade 

explicitamente como princípio orientador da decisão acerca do deferimento da liminar e até 

do julgamento do mérito da ação no sentido de dar concretude ao princípio constitucional nos 

casos que envolvam conflitos fundiários urbanos. 

Audiência de justificação prévia ou de tentativa de conciliação 

Dois projetos de lei (490/95 e 1958/99) e o Anteprojeto de Lei apresentado pela 

Secretaria de Assuntos Legislativos - SAL do Ministério da Justiça apresentam proposta de 

alteração do CPC com relação as ações de manutenção e reintegração de posse incluindo a 

necessidade de realização de audiência  de justificação prévia ou de tentativa de conciliação. 

O que os diferencia é justamente o objetivo das audiências e as hipóteses em que 

necessariamente devem acontecer.  

Enquanto o Anteprojeto proposto pela SAL estabelece como objetivo da audiência a 

tentativa de conciliação, os Projetos de Lei propõem a realização de audiência de justificação 

prévia sendo que o 490/95, especifica tratar-se de audiência de justificação prévia da posse. 
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Com relação às hipóteses em que devem ocorrer a audiência a diferença entre as três 

propostas sendo mais acentuada entre os Projetos de Lei e o Anteprojeto. Enquanto o Projeto 

de Lei 490/95 determina a realização de audiência de justificação prévia da posse em todos os 

casos o Projeto de Lei 1958/99 determina que será realizada audiência de justificação prévia 

em caso de litígio coletivo pela posse do imóvel. 

O Anteprojeto de Lei apresentado pela SAL, por sua vez, determina a realização de 

audiência de tentativa de conciliação apenas nos casos em que o juiz constatar  “a 

potencialidade de conflito que coloque em risco a integridade física das partes envolvidas”. 

Importante mencionar que no caso não se pretende apenas, com a obrigatoriedade de 

realização de audiência de justificação prévia ou de tentativa de conciliação, proteger a 

integridade física dos envolvidos no conflito mas deve-se proteger ainda os envolvidos de 

possível violação ao direito à moradia e ao contraditório e ampla defesa. Vale lembrar ainda 

que em muitos casos, por não ser dada uma solução adequada de moradia para aqueles 

envolvidos no conflito, é após o cumprimento da liminar de reintegração que passam a ter sua 

integridade física ameaçada. 

Presença do Juiz na área do conflito 

São dois os Projetos de Lei (64/05 e 7115/06) que tratam da presença do Juiz na área 

do conflito além do Anteprojeto de Lei apresentado pela SAL. 

Da mesma forma como no caso da audiência de justificação ou conciliação há 

distinções entre os projetos de lei e o anteprojeto no que diz respeito as hipóteses em que o 

Juiz deverá necessariamente fazer-se presente na área. 

Enquanto o PL 64/05 estabelece que o juiz deverá fazer-se presente na área do conflito 

quando as circunstâncias de fato demonstrem a possibilidade de conflito violento pela posse 

da terra, nos casos de esbulho ocorrido em imóvel rural, o PL 7115/06 e o Anteprojeto 

apresentado pela SAL não fazem diferenciação entre conflito pela posse da terra urbana ou 

rural, bem como estabelece a necessidade de o juiz dirigir-se a área do conflito em qualquer 

caso em que o conflito for coletivo. 

Importante mencionar a necessidade de se precisar melhor os termos “fazer-se 

presente” e “dirigir-se ao local”, pois pode haver questionamento se basta o juiz se dirigir ao 

local ou se esse deve necessariamente se fazer presente como autoridade. 
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Nosso entendimento é de que a presença do juiz na área do conflito deve ser realizada 

como um dos atos do processo, ou seja, o juiz deve necessariamente se fazer presente na área 

do conflito como autoridade. 

Presença, manifestação e legitimidade do Ministério Público 

Dois projetos de lei (2267/99 e 7115/05) e o anteprojeto apresentado pela SAL tratam 

da participação do Ministério Público nos processos que envolvam conflito coletivos, mas 

todos de formas totalmente distintas. 

Enquanto o PL 2267/99 determina que o Ministério Público deverá, em procedimento 

próprio, tentar intermediar as partes, visando solução pacífica do impasse, quando se tratar de 

conflito coletivo pela posse urbana ou rural em que o juiz, verificando que o cumprimento da 

liminar pela força pública poderá colocar em risco a integridade física de pessoas, suspender o 

processo pelo prazo de 10 (dez) dias. Nesse caso o Ministério Público atuará como mediador 

de conflito fundiário que envolva interesse coletivo. 

O PL 7115/06 prevê a manifestação do Ministério Público antes de proferida a decisão 

liminar nas hipóteses de conflito pela posse da terra rural e urbana. O PL determina ainda a 

oitiva dos órgãos fundiários federal, estadual e correlatos. Importante notar tal PL também 

tem a preocupação de envolver os órgãos fundiários como forma de trazer ao processo os 

órgãos responsáveis pela execução das políticas públicas. 

O anteprojeto apresentado pela SAL determina a intervenção do Ministério Público, 

por meio da inclusão de inciso III ao artigo 82 do CPC, nas ações que envolvam litígios 

coletivos sobre imóveis rurais e urbanos e nas demais causas em que há interesse público 

evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte. 

No nosso entendimento o Ministério Público deve necessariamente intervir no 

processo e se manifestar previamente à apreciação da liminar pelo juiz. No entanto, quanto ao 

papel atribuído ao Ministério Público de mediador do conflito nos termos apresentados pelo 

Projeto de Lei n° 2267/99, em que o processo é suspenso para tentativa de mediação por parte 

do MP, entendemos não ser a melhor forma de mediação por retirar a responsabilidade de 

mediação do juiz no âmbito da tramitação do processo como entendemos ser a melhor forma 

de realização da mediação. 
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Defensoria Pública 

Quanto a atuação da Defensoria no processo a o Anteprojeto apresentado pela SAL e o 

Projeto de Lei n. 2267/99 tratam da questão. 

Ambas as propostas determinam a necessidade de defesa dos réus pela Defensoria 

Pública ou por defensor dativo na impossibilidade de citação dos mesmos. 

Entendemos que a presença da Defensoria Pública ou de Defensor dativo quando não 

houver defensoria deve ocorrer nos casos em que os réus não têm condições de constituir 

advogado próprio. O projeto de lei de alteração do CPC com relação às ações possessórias 

não deve explicitamente prever a impossibilidade de citação dos réus considerando estarem 

necessariamente em lugar conhecido por ocuparem imóvel objeto da lide.  

Nesse sentido entendemos que a alteração deve se dar no sentido de determinar a 

necessidade de empregar todos os meios necessários para a citação dos réus, para 

cumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa no 

âmbito das ações de reintegração e manutenção de posse. 

5.3 - Apontamentos sobre os projetos de lei que propõem alterações no Código de Processo 

Civil - Projetos de Lei n° 64/05, 7115/06, 490/1995, 1958/1999 e 2.267/99, Anteprojeto de lei 

apresentado pela SAL 

É possível, considerando a análise transversal do tratamento das diferentes questões 

relacionadas nas diversas propostas de alteração do Código de Processo Civil com relação às 

ações de manutenção e reintegração de posse, traçar uma concepção de alteração do Código 

de Processo Civil com relação às ações de manutenção e reintegração de posse. 

Tal concepção tem como fundamento uma análise de suas implicações com relação a 

ampliação da garantia do direito à moradia e à cidade, da implementação da reforma agrária, 

do cumprimento dos princípios constitucionais da função social da propriedade, do devido 

processo legal e do contraditório e ampla defesa, nos processos que envolvam conflito 

coletivos pela posse ou propriedade da terra urbana ou rural. Além de estar pautada pelas 

diretrizes e princípios da Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários 

Urbanos. 
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Nesse sentido consideramos que as alterações devem estabelecer que para as ações de 

reintegração e manutenção de posse, que envolvam conflito coletivo, pela natureza da lide, 

deve ser criado procedimento especial. Tal procedimento deve ser criado no sentido de 

garantir que a lide seja de fato tratada como lide coletiva, bem como que seja garantido o 

cumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, como 

forma de evitar a violação de direitos constitucionalmente garantidos. 

Nesse sentido é fundamental que tal procedimento afaste a possibilidade de concessão 

de liminar em qualquer caso que envolva conflito coletivo, ou ao menos afaste a possibilidade 

de concessão de liminar sem a realização da oitiva do réu. 

O princípio da função social da propriedade deve servir explicitamente como princípio 

orientador da decisão acerca do deferimento da liminar e até do julgamento do mérito da ação 

no sentido de dar concretude ao princípio constitucional nos casos que envolvam conflitos 

fundiários urbanos. 

A nossa compreensão é de que para a solução de conflitos fundiários deve ser utilizada 

audiência de mediação com inúmeras vantagens sobre o mecanismo da conciliação, pois 

permite investigação mais ampla e profunda dos interesses e necessidades dos envolvidos, 

entre outras vantagens já arroladas. 

Com relação à presença do juiz na área do conflito ou inspeção judicial entendemos 

que o texto que alterar o projeto de lei deve ser explícito no sentido de estabelecer que esta 

presença deve ser realizada como um dos atos do processo, ou seja, o juiz deve 

necessariamente se fazer presente na área do conflito como autoridade. 

Outro ponto que aparece nos projetos de lei que propõem o aperfeiçoamento das 

regras que hoje vigoram no CPC acerca das ações de reintegração e manutenção de posse é o 

papel do Ministério Público. Consideramos que o Ministério Público deve em qualquer caso 

que envolva conflito coletivo, por suas funções constitucionais, se manifestar previamente à 

análise do pedido liminar, bem como deve intervir em todos os outros atos do processo. 

A presença da Defensoria Pública ou de Defensor dativo quando não houver 

defensoria deve ocorrer em todos os casos em que os réus não tiverem condições de constituir 

advogado próprio.  
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As alterações de forma alguma devem explicitamente prever a impossibilidade de 

citação dos réus considerando estarem necessariamente em lugar conhecido por ocuparem 

imóvel objeto da lide, assim, alteração deve se dar de forma a estabelecer a necessidade de 

empregar todos os meios necessários para a citação dos réus, como forma de garantia do 

cumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa no 

âmbito das ações de reintegração e manutenção de posse. 

5.4 - Apontamentos sobre as Propostas de Emenda Constitucional analisadas – PECs n° 

246/08, 43/99 e 6180/02 e 285/2009- Função Social assentamentos percentual de área e 

política urbana 

As emendas constitucionais  analisadas apontam para as seguintes  questões sobre o 

tema da prevenção e mediação dos conflitos fundiários, sejam agrários ou urbanos.  

A PEC n° 246/08, pretende instituir os Tribunais e Juízes Agrários incluindo no artigo 

92 da CF, inciso VIII que trata dos Tribunais e Juízes Agrários, ou seja, levanta a questão das 

varas especializadas, com  competência  para conciliar e julgar dissídios individuais e 

coletivos que tratem de demandas relativas à propriedade, posse e uso da terra, bem assim, 

as implicações e impactos ambientais decorrentes do parcelamento e uso do solo rural. 

Nosso entendimento é de que tais tribunais devem ser criados tanto para questões 

agrárias como varas específicas para questões relacionadas ao direito à cidade e ordem 

urbanística, com competência para julgar casos que envolvam conflitos fundiários urbanos.  

Tais tribunais e varas especializadas devem ser criados vinculados às diretrizes e 

princípios expressos na Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários 

Urbanos relacionados acima como, por exemplo, a diretriz da a garantia do direito humano à 

moradia adequada como componente fundamental para o cumprimento da função social da 

propriedade urbana e da cidade, bem como para o direito à cidade, e o princípio do o direito 

constitucional à moradia; do cumprimento da função social da propriedade e da cidade; e da 

primazia da responsabilidade do Estado na estruturação e implementação da política de 

prevenção e mediação de conflitos fundiários urbanos nas esferas federal, estadual e 

municipal. 

A PEC n° 43/99 pretende inserir dois parágrafos ao art. 186 da Constituição Federal, 

que trata da função social da propriedade rural, com objetivo de determinar o arrendamento 
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compulsório aos trabalhadores sem-terra de 10 (dez) por cento do imóvel ou conjunto de 

imóveis do mesmo dono, cuja área total seja superior a 5.000 hectares, como forma de 

ampliar o acesso à terra. Tal proposta guarda semelhança com proposta realizada em sede do 

Projeto de Lei 3057/00, que pretende estabelecer percentual de área para habitação de 

interesse social nos processos de parcelamento do solo urbano. 

Consideramos o estabelecimento de mecanismos para ampliação do acesso à terra 

rural para realização da reforma agrária e da terra urbanizada para realização do direito à 

cidade são fundamentais para o cumprimento do princípio da prevenção dos conflitos 

fundiários. 

No mesmo sentido a PEC nº 6180/2002 procura regulamentar em sede constitucional 

instrumento da política urbana do parcelamento edificação e utilização compulsórios, já 

regulamentado por lei infraconstitucional, o Estatuto da Cidade. Entendemos que a 

regulamentação do artigo 182, parágrafo 4°, da Constituição Federal proposta pela PEC, ao 

contrário da regulamentação feita no Estatuto da Cidade, ao procurar definir subutilização e 

não utilização estabelece regra específica quando deveria apenas tratar de regra geral pois tais 

definições devem ser tratadas pelos planos diretores municipais, uma vez que são conteúdo 

mínimo dos planos diretores conforme estabelece o Estatuto da Cidade. 

A Emenda Constitucional 285 dispõe sobre a vinculação de 2% dos recursos 

orçamentários da União e de 1% dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos 

respectivos Fundos de Habitação de Interesse Social, para garantir recursos até que seja 

erradicado o déficit habitacional.  A aprovação desta Emenda Constitucional é fundamental 

para a implementação da política nacional de habitação que poderá destinar recursos para a 

execução de programas habitacionais de interesse social como medida de prevenção para  

combater os conflitos fundiários urbanos e rurais 

5.5 - Apontamentos sobre os Projetos de Lei que propõem alterações no Código Civil 

analisados – Projetos de Lei n° 276/07 e 1089/07 

Os projetos de lei que propõem alterações no Código de Processo Civil analisados em 

nosso entendimento trazem propostas que estabelecem barreiras para o a realização do 

cumprimento da função social da propriedade. 
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O PL n° 276/07 propõe alterações com relação ao conceito de possuidor e posse no 

sentido de valorização da posse indireta, bem como incluí no conceito possuidor aquele que 

tem poder fático de ingerência sócio-econômica, absoluto ou relativo, direto ou indireto, sobre 

determinado bem da vida, alterando redação anterior, aonde se relevava, para ter a condição 

de possuidor, o exercício pleno ou não da posse. 

Nosso entendimento é de que a nova proposta dificulta a caracterização do posseiro de 

baixa renda, que habita o imóvel, porém talvez não possa comprovar esta ingerência à qual o 

legislador se refere. No nosso entendimento as alterações legislativas relativas ao conceito de 

posse e propriedade devem ser elaboradas no sentido de valorizar a posse direta sobre os bens 

imóveis como forma de criar possibilidade de reconhecimento do direito daquele que faz com 

que o imóvel cumpra sua função social. 

Tanto o PL n° 276/07 como n° 1089/07 tratam de possíveis alterações no instituto do 

abandono disciplinado no Código Civil. Os dois projetos têm o mesmo objetivo de estabelecer 

regras que restrinja a aplicação do instituto do abandono no sentido uma vez que afastam a 

presunção do abandono de forma absoluta a deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais. 

É claro que se deve abrir exceção nos casos em que os proprietários não satisfazem os ônus 

por impossibilidade financeira comprovada.  

O instituto do abandono é um importante instrumento para que os municípios possam 

realizar gestões no sentido de fazer cumprir a função social da propriedade urbana. Dessa 

forma, alterações legislativas propostas para este instituto devem ser no sentido de 

regulamentar sua aplicação de forma a agilizá-la e facilitá-la. 

 5.6 – Apontamentos acerca de outros Projetos de Lei relacionados ao tema dos conflitos 

fundiários urbanos alisados - Projetos de Lei n° 1983/2007, 7635/06, 1626/99, 4186/08 e 

1451/99 

Os projetos de lei analisados tratam de temas fundamentais quando se trata da 

possibilidade de prevenção e mediação dos conflitos fundiários urbanos e rurais: o papel do 

Ministério Público e os processos de desapropriação. 

O papel do Ministério Público no caso dos conflitos fundiários urbanos e rurais já foi 

analisado anteriormente quando da analise das propostas de alterações específicas do CPC 

com relação às ações de reintegração e manutenção de posse. Esses projetos, no entanto, 
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apresentam novas propostas com relação ao papel do Ministério Público das quais se 

destacam como legitimado ativo nas ações de usucapião coletivo, o que faria com que atuasse 

diretamente na prevenção dos conflitos decorrentes de ações de reintegração de posse e nos 

processos de desapropriação para garantir exatamente aquilo que propõem os outros projetos 

de lei. 

Os outros projetos de lei analisados tentam estabelecer regras para formação do valor 

das indenizações nos processos de desapropriação, trazendo a problemática dos altos 

precatórios que vem sendo pagos por determinação judicial pelos municípios. 

Nesse sentido entendemos ser fundamental uma revisão das regras estabelecidas para 

desapropriação para que o preço pago seja justo, trazendo diferenciação clara nas 

indenizações pagas nos casos em que os imóveis não cumprem sua função social, não 

esquecendo de vista que aqueles imóveis considerados abandonados, que podem ser 

arrecadados como bens vagos. 
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III – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Há, em nível global, um aumento do reconhecimento de que os despejos forçados 

constituem uma violação de direitos humanos. Governos e sociedade civil têm assumido o 

compromisso de prover a um numero cada vez maior de pessoas acesso a terra, à moradia 

adequada e à segurança na posse, por meio de compromissos assumidos internacionalmente, 

como as Metas do Milênio e a Agenda Habitat. Também há um consenso crescente de que a 

segurança da posse deve ser concebida e implementada em benefício da população pobre, e 

que medidas especiais visando o aumento de investimentos e recursos e a implementação de 

legislações e políticas são urgentes.  

Mediante a análise dos conflitos fundiários de posse e propriedade desde uma 

abordagem de direitos humanos, um dos objetivos desta pesquisa, foi possível identificar 

respostas para os questionamentos apontados no início deste relatório, os quais orientaram 

nossa investigação e resultaram nas seguintes conclusões: 

- Os conflitos fundiários são amplamente considerados pela legislação e jurisprudência 

internacional de direitos humanos que foram ratificadas pelo Estado brasileiro, a qual lhe 

impõe obrigações para solucionar estes conflitos. Ao caracterizá-los, a legislação 

internacional ressalta a ampla gama de direitos humanos que são implicados quando os 

conflitos resultam em despejos forçados, e que estes impactos afetam desproporcionalmente a 

população pobre. Isso ocorre basicamente devido à falta de segurança jurídica sobre as terras 

ou moradias por eles ocupadas que, frente à pressão do mercado ou de projetos desenvolvidos 

pelo próprio Estado (obras públicas, regeneração urbana, barragens, etc.), que os torna 

vulneráveis a violações de direitos humanos. Aqui parece haver um paradoxo, já apontado por 

UN Habitat, o qual consiste no fato de que enquanto a legislação internacional provê firme e 

ampla base normativa de proteção contra despejos forçados e outras formas violentas de 

deslocamento, estes conflitos continuam a crescer em escala.  

- os conflitos fundiários, quando resultam em despejos forçados definidos nos termos 

da legislação internacional de direitos humanos, constituem violações de direitos humanos 

que afetam sobretudo a população pobre. Para que os despejos não sejam considerados 

violações de direitos humanos, os Estados devem adotar uma série de medidas substantivas e 

processuais visando a proteção dos direitos dos grupos e/ou indivíduos afetados. Como 

exemplo das primeiras, tem-se a proteção dos direitos de posse, a provisão de terra e/ou 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 
 

118 

moradia adequada como alternativa para os afetados pelos conflitos fundiários, a proteção 

contra abusos de direitos humanos cometidos por atores não-estatais, investimento de recursos 

e programas de reforma agrária, urbana e provisão de moradia, dentre outros. Como exemplo 

de medidas processuais preventivas e protetivas têm-se a garantia de remédios judiciais 

efetivos, a consulta prioritária e informada aos grupos afetados antes da execução pelos 

despejos, realizar as diligências necessárias para apurar as violações de direitos resultantes de 

despejos e propor medidas para remediá-las, etc. De acordo com a legislação internacional de 

direitos humanos, o Estado Brasileiro é o principal responsável pela promoção destas 

medidas, para o que deverá alocar o máximo de recursos disponíveis para efetivar tais 

direitos. O Estado, por sua vez, é constituído do Poder Judiciário, dos governos federal, 

estaduais e municipais, e dos órgãos legislativos federais, estaduais e municipais. Todos estes 

níveis de poder estão, portanto, implicados no cumprimento das obrigações decorrentes dos 

tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Devem também responder por estas 

violações, casos estejam direta ou indiretamente implicados, os atores não-estatais, como as 

agências multilaterais de cooperação, as empresas transnacionais, as corporações e os 

indivíduos, incluindo proprietários privados de terras.  

- os despejos forçados devem ser resolvidos em benefício da população pobre, 

mediante a adoção das medidas preventivas, protetivas e compensatórias definidas como 

obrigações do Estado frente aos instrumentos internacionais de direitos humanos. Prioridade 

deve ser dada à população pobre e aos grupos vulneráveis na solução dos conflitos fundiários, 

mediante a efetivação de seus direitos humanos para equalizar a distribuição e o exercício de 

poder na sociedade. Uma primeira medida a ser adotada pelo Estado é a proibição de despejos 

forçados, definindo seus parâmetros de legalidade em estrito acordo com os requerimentos da 

legislação internacional de direitos humanos. Definição legal das excepcionais circunstâncias 

em que os despejos forçados possam ser implementados, sustentadas em um sistema eficaz de 

proteção que garanta acesso a justiça, assistência e compensação aos afetados.   

- As soluções para os conflitos fundiários não são universais, ainda que os 

instrumentos internacionais de direitos humanos apontem os princípios e as obrigações a 

serem aplicados, pois as formas de provisão de segurança na posse dependem da realidade 

específica de cada localidade. A legislação internacional de direitos humanos aponta 

claramente que a proteção contra despejos forçados requer o fortalecimento da segurança da 

posse, que compreende não somente a garantia dos direitos de propriedade estabelecidos pelo 
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estado de direito, mas também demais formas de exercícios de direitos sobre a terra e à 

moradia. Independentemente do tipo de sistema a ser adotado este deve, obrigatoriamente, 

prever um nível de proteção que assegure a satisfação das necessidades básicas e a proteção 

legal contra despejos. 

- Os conflitos fundiários de posse e propriedade, além de serem compreendidos desde 

uma perspectiva jurídico-legal no plano do direito internacional, devem também ser 

considerados desde a perspectiva do humanitária do direito e da legislação criminal relativa à 

tortura e ao abuso de autoridade.  

Muitos dos instrumentos internacionais de direitos humanos analisados ou 

mencionados na presente pesquisa contêm recomendações específicas para a ação dos 

Estados. Referimo-nos então a eles como guias que devem ser utilizados pelo governo 

brasileiro na elaboração de planos de ação relativos à prevenção de conflitos fundiários, 

proteção contra despejos forçados e realização dos direitos à terra e à moradia, contendo 

objetivos, metas e recursos, em benefício da população pobre e dos grupos vulneráveis 

afetados por estes conflitos.  

A partir destas conclusões, apresentamos algumas recomendações ao Estado 

brasileiro:    

1. Incorporar a legislação internacional de direitos humanos à legislação doméstica no que se 

refere à proteção dos direitos a terra e a segurança da posse, revogando legislação que permite 

despejos em desacordo com a legislação internacional de direitos humanos e que criminaliza 

os movimentos sociais e grupos envolvidos em ações de ocupação de terras.  

2. Regulamentar os casos e as circunstâncias excepcionais em que os despejos poderão ser 

efetivados, assegurando ampla defesa e o contraditório, acesso à justiça e a recursos judiciais 

e compensação adequada. 

3. Garantir remédios efetivos e de aplicação imediata, tais como compensação e indenização 

em valor suficiente para adquirir moradia e terra em condições semelhantes à anterior. No 

caso de população já removida, estabelecer mecanismos judiciais prevendo a restituição de 

moradia e propriedade, inclusive nos casos em que a violação seja cometida pelo próprio 

Estado. 
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4. Adotar políticas públicas, programas e instrumentos que visem democratizar, financiar e 

subsidiar o acesso da população de baixa renda à terra e à moradia adequada, a serem 

elaboradas utilizando-se os princípios e normas previstos na legislação direitos humanos. 

5. Aprovar uma moratória para todas as ações de despejo, reintegração de posse ou 

reivindicatórias de propriedade incidentes sobre imóveis públicos da União, de suas 

autarquias e órgãos da administração indireta, ocupados por população de baixa renda, até que 

seja revista/criada legislação adequada para regulamentar as formas de prevenção, proteção e 

compensação aos despejos forçados. 

6. Criar e regulamentar mecanismo permanente de consulta à população, grupos ou 

comunidades ameaçadas de deslocamento, reassentamento e despejo, mesmo que em 

condições excepcionais, para obtenção de consentimento livre e informado. 

8. Revisão/adequação de legislação e políticas para estabelecer provisões relativas ao 

adequado reassentamento e/ou compensação, nos casos previstos pela legislação internacional 

para a ocorrência de despejos ou deslocamentos forçados. Estabelecer critérios e processos 

claros relativos ao pagamento de compensação ou o reassentamento adequados dos afetados 

que não disponham de recursos para obter uma moradia alternativa e/ou o acesso à terra 

produtiva, a ser garantido pelo Estado. 

9.  Revisar legislação penal que criminaliza organizações e movimentos sociais pelas 

ocupações de terras, considerando o estado de necessidade dos indivíduos ou grupos em 

relação ao uso da terra para a satisfação das necessidades vitais, como moradia e alimentação. 

10. Respeitar, proteger e efetivar os direitos a terra e à moradia e adotar medidas preventivas 

sem discriminação e distinção a qualquer manifestação de raça, cor, sexo, língua, religião ou 

crença, opinião política, origem nacional, social ou étnica, status legal ou social, idade, 

deficiência e propriedade.  

11. Efetivar o cumprimento da função social da propriedade pública e privada, urbana e rural, 

mediante a destinação de imóveis ociosos a programas habitacionais de interesse social e 

reforma agrária; aplicação de instrumentos legais visando à justa distribuição dos custos e 

benefícios do processo de urbanização e a penalização da propriedade especulativa; retomada 

de imóveis invadidos irregularmente por população de alta renda com aplicação das 

penalidades e compensações cabíveis. Aplicar os dispositivos legais relativos ao abandono e 
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ao abandono presumido previstos no Código Civil, revertendo as propriedades vazias e 

abandonadas para fins de reforma agrária e urbana. 

12. Garantir a efetividade e a aplicação de instrumentos de permanência e segurança da posse 

previstos nos planos diretores municipais: instituição de zonas especiais de interesse social 

(assentamentos informais e precários, urbanos e rurais) e de zonas especiais de interesse 

cultural (comunidades tradicionais), titulação e reconhecimento das posses exercidas para fins 

de moradia e cultivo, tarifas sociais para serviços públicos, isenção de Imposto Predial e 

Territorial Urbano e Imposto Territorial Rural, implantação de infra-estrutura básica. 

13.  Atualizar cadastros de terras e registros públicos relativos à propriedade imóvel visando à 

retomada de terras griladas ou apropriadas ilegalmente, destinando-as para fins de reforma 

urbana e agrária, e disponibilizar as informações cadastrais para órgãos e entidades públicas 

afetas à questão habitacional e fundiária.  

14.  Revisar/adequar legislação propondo soluções para os conflito fundiários resultantes de 

sobreposição ou conflitos entre normas legais que visam a proteção de diferentes bens e 

interesses jurídicos, estabelecendo critérios para a ponderação equilibrada entre os bens 

jurídicos protegidos, visando assegurar o respeito ao princípio “pro hominem”. 

15. Sobre as medidas que podem ser adotadas por órgãos e instituições essenciais as 

funções da justiça: 

a) Adoção pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ de Resolução que oriente todos os 

Judiciários Estaduais e Federais a atentarem para o Comentário Geral nº 7 do Comitê de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais –CDESC das Nações Unidas quando do 

cumprimento dos mandados de desocupação de imóveis rurais e urbanos. 

b) Adoção pelo Conselho nacional de Justiça – CNJ de Resolução que oriente todos os 

Judiciários Estaduais e Federais, nos casos de ações judiciais com pedidos liminares de 

desocupação de imóvel urbano e rural e antes da apreciação de tais pedidos liminares, a: a) 

designar audiência de tentativa de conciliação, intimando os órgãos executivos estaduais, 

municipais e federais para comparecerem á solenidade, além das partes, ministério público e 

defensoria pública; b) inspecionar o imóvel objeto do litígio; c) requisitar às partes e aos 

órgãos competentes comprovação documental de cumprimento da função social da 

propriedade; 
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c) Criação conjuntamente com a Associação Nacional dos Defensores Públicos – ANADEP 

de política pública federal que garanta a existência de defensor público em todas as comarcas 

do país e instalação de Núcleos de Terras com defensores públicos especializados na questão 

fundiária. 

d) Edição de norma administrativa interna em nível federal decretando que as respectivas 

procuradorias jurídicas procedam na suspensão temporária de todas as medidas 

administrativas e judiciais que redundem em desocupação de imóveis urbanos e rurais, bem 

como determinando o envio dos casos para os órgãos de regularização fundiária e inserção em 

programas de financiamento habitacional. 

e) Constituição  Promotorias de  Assuntos Fundiários Urbanos e Rurais nos Ministérios 

Públicos Estaduais.  

16. Sobre as  proposições legislativas em especial sobre  as alterações do Código de 

Processo Civil com relação às ações de manutenção e reintegração de posse 

apresentamos as seguintes conclusões e recomendações 

a)As alterações processuais das ações de manutenção e reintegração de posse,  para  

avançarem na concretude da garantia do direito à moradia e à cidade, da implementação da 

reforma agrária, do cumprimento dos princípios constitucionais da função social da 

propriedade, do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa,  devem se consolidar 

em uma proposta de mudança legislativa  que contenha os seguintes elementos: 

• adoção de jurisdição e procedimento judicial especial para as ações que versem sobre 

despejo, reintegração de posse, reivindicatória de propriedade e direitos reais de 

indivíduos e grupos desasistidos ou vulneráveis, de forma a assegurar a ampla defesa, 

o contraditório e a manifestação dos afetados. No caso de população atingida por 

barragens, adotar procedimento especial para as desapropriações, assegurando que o 

reassentamento ocorra antes da conclusão das obras e que o licenciamento ambiental 

seja realizado por bacia hidrográfica, de forma que efetivamente obrigue as empresas a 

cumprirem os condicionamentos sociais e ambientais.  

• Determinação da comprovação da função social da propriedade objeto da lide como 

requisito da petição inicial para apreciação de qualquer pedido inclusive o liminar, 
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bem como princípio orientador da tomada de qualquer decisão nos processos que 

envolvam conflitos coletivos pela posse ou pela propriedade da terra, urbana ou rural; 

• A impossibilidade de tomada de decisão liminar sem a oitiva dos réus em casos que 

envolvam conflitos coletivos pela posse ou pela propriedade da terra, urbana ou rural, 

como forma de cumprimento dos princípios do devido processo legal e do 

contraditório e ampla defesa, e de prevenir violação ao exercício do direito à moradia, 

à cidade e à reforma agrária. 

• Realização de audiência de mediação em qualquer caso que envolva conflito coletivo 

pela posse ou pela propriedade da terra, urbana ou rural, previamente a tomada de 

decisão liminar, não apenas na hipótese de constatada a potencialidade que o conflito 

coloque em risco a integridade física das partes envolvidas, mas como forma de 

prevenir a violação de princípios e garantias constitucionais. 

• Presença dos órgãos responsáveis pela execução das políticas urbana e agrária nas 

audiências e demais atos do processo para encaminhamento de soluções que garantam 

a efetividade do direito à cidade e da reforma agrária e do direito à moradia.   

• ser determinada a realização de inspeção judicial na área do conflito oficialmente 

como um dos atos do processo, como requisito para tomada de decisão liminar, em 

qualquer caso que envolva conflito coletivo pela posse ou pela propriedade da terra, 

urbana ou rural e não apenas na hipótese de constatada a potencialidade que o conflito 

coloque em risco a integridade física das partes envolvidas. 

• Inclusão de obrigação aos poderes públicos federais, estaduais e municipais a 

garantirem moradia digna e direito à cidade para as pessoas e comunidades que estão 

em processo de remoção, em razão da implementação de empreendimentos e obras 

desenvolvidas com recursos públicos  

• Previsão de que o Ministério Público deve intervir no processo e, necessariamente, se 

manifestar previamente à apreciação do pedido liminar pelo juiz. 

• Previsão da presença da Defensoria Pública ou de Defensor dativo, quando não houver 

Defensoria Pública, em todos os atos do processo inclusive nas audiências de 

mediação, deve ocorrer em todos os casos em que uma das partes não constituir 
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advogado próprio, ou arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento 

próprio. 

• Determinar expressamente a necessidade de empregar todos os meios necessários para 

a citação dos réus, para cumprimento dos princípios do devido processo legal e do 

contraditório e ampla defesa no âmbito das ações de reintegração e manutenção de 

posse. 

• Na conceituação de posse no Código Civil valorizar a posse direta como forma de 

convergir o ordenamento jurídico brasileiro para a possibilidade de dar concretude ao 

princípio constitucional da função social da propriedade. 

• estabelecer a exigência nos casos do Poder Públicos ser responsável  pelas ações de  

despejo elabore estudos de impactos sociais, econômicos, ambientais, culturais para 

avaliar os efeitos decorrentes das referidas ações sobre a população afetada, 

estabelecendo as medidas compensatórias e/ou mitigadores a serem aplicadas em cada  

b)Aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 285 que dispõe sobre a vinculação de 2% 

dos recursos orçamentários da União e de 1% dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios aos respectivos Fundos de Habitação de Interesse Social, para garantir recursos 

até que seja erradicado o déficit habitacional. 

c)Alterar o código penal brasileiro que cria excludente de ilicitude penal nos casos de esbulho 

cometido por população de baixa renda, em notório estado de vulnerabilidade social, sem 

moradia digna e sem direito à alimentação. 

d) Estabelecer um tamanho máximo para a propriedade rural, e aprovação do Projeto de 

Emenda Constitucional que permite o confisco de terras com incidência de trabalho escravo. 

17.Com relação a Política Nacional de Prevenção dos Conflitos Fundiários Urbanos: 

a) atribuir ao Ministério das Cidades o monitoramento de conflitos fundiários que tenha a 

função de mediação e prevenção, mapeamento dos casos, mapeamento dos imóveis urbanos e 

rurais que não cumprem sua função social, realize pesquisas sobre o tema, realizem relatório 

para os processos judiciais que também versem sobre a matéria, dentre outras. 
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b) implementar Comissão Permanente de Prevenção de Conflitos Fundiários Urbanos e 

Rurais no Conselho das Cidades, com o objetivo de monitorar e buscar soluções para 

situações de conflitos fundiários e violações dos direitos humanos. 

c) aprovação do anteprojeto de lei de Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos 

Fundiários Urbanos que tramita perante o Conselho das Cidades; 
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ANEXO I 

 DOS RELATÓRIOS ACERCA DA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRI OS SOBRE A 

JURISPRUDÊNCIA 

 

PROJETO PENSANDO O DIREITO  

CONFLITOS COLETIVOS SOBRE A POSSE E A PROPRIEDADE URBANA E 

RURAL  

RELATÓRIO DA PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA 

Pesquisador: Antonio Vitor Barbosa de Almeida 

Data: 12-12-08 

 

SUMÁRIO 

1) Dificuldades na aplicação do questionário 

2) Dificuldades na própria leitura dos acórdãos 

3) Critérios de exclusão de acórdãos  

4) Da tabulação 

 

1) Dificuldades na aplicação do questionário 

 Preliminarmente, para o correto preenchimento do questionário, foi necessário 

conformar um possível entendimento do que fosse conflito coletivo, já que se trata do enfoque 

do projeto. Quantas pessoas deveriam figurar no processo para entendê-lo como uma 

demanda coletiva sobre a posse e propriedade? O Ministério Público, por exemplo, numa 

demanda de conjunto habitacional, entendeu que 82 apartamentos não era número suficiente 

para configurar uma demanda coletiva, decidindo, portanto, pelo não acompanhamento do 

feito. 
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 Desta forma, entendeu-se como conflito coletivo, logicamente sem esgotar o tema, 

aquele em que figurava uma pluralidade de indivíduos, evidenciando o interesse coletivo tanto 

em sentido estrito quanto num sentido difuso.  

 Superado este primeiro obstáculo, passou-se à coleta de decisões com base nas 

palavras-chaves. O presente pesquisador ficou encarregado de todas as palavras atinentes à 

questão rural para pesquisa do Tribunal de justiça de São Paulo. 

 No que tange à palavra chave “terras devolutas”, uma dúvida recorrente foi quanto ao 

preenchimento do tipo de ação. Em sua maioria, as ações eram de natureza discriminatória, 

ação esta que não figurava dentre as opções do questionário. Conversando com a 

coordenadora Daniela Libório, e relatando o teor dos acórdãos, decidiu-se por enquadrar as 

referentes decisões como sendo de natureza demarcatória.  

 Algumas questões do questionário sofreram alterações ao longo do processo de 

preenchimento. Isso se deu em virtude das imprecisões terminológicas, bem como da ausência 

de informações nos acórdãos. Em razão disto, em várias questões foi necessário acrescer a 

opção “não consta”. Exemplo disso é a questão 6.d: pelo fato de não ter sido mencionada a 

função social da propriedade no acórdão, isso seria suficiente para marcar a opção “não”? Em 

reunião com toda a equipe de pesquisadores decidiu-se pelo acréscimo da alternativa “não 

consta”, o que implica outro tipo de leitura da mesma questão. O mesmo ocorreu com a 

pergunta 6.c. entre outras. 

 Com relação ao pedido principal, no que tange à existência ou não de pedido 

cumulado com indenização financeira ou material, decidiu-se, em reunião, que a primeira 

abarcaria qualquer espécie de prestação pecuniária e que no caso da indenização material, 

estariam incluídas obrigações de fazer e não fazer (demolição de prédio construído em área 

invadida, replantação de área). 

 Em uns poucos casos não ficava evidente se a área relatada em litígio referia-se, de 

fato, a uma área rural ou urbana. Essa, aliás, é uma das questões levantadas nas oficinas: o que 

se delimita por urbano e rural?  

   

2) Dificuldades na própria leitura dos acórdãos 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 
 

138 

 Um grande dificultador da pesquisa foi o sistema de busca do site do Tribunal de 

Justiça de São Paulo. O refinamento de busca e apresentação dos resultados, em não poucos 

momentos, mostrou-se falho. Inúmeras decisões que sequer versavam sobre o que foi 

solicitado na busca eram elencadas.  

 Os agravos, em sua maioria, não forneciam os elementos necessários para 

preenchimento do questionário. Para deferimento ou não da liminar não ficava explicitado o 

tempo de agressão à posse, a oitiva ou não do Ministério Público e em que momento se deu 

etc. A principal dificuldade era, no entanto, foi de precisar o tempo de tramitação do 

procedimento liminar, razão pela qual foi necessário incluir uma opção de “não consta”. Isso 

se deu, precipuamente, pelo sistema de busca em primeira instância.  

 Em alguns poucos casos foi difícil de identificar até mesmo as partes e o pedido 

principal.  

 Finalmente, cumpre deixar registrado que alguns acórdãos tinham sua digitalização 

precária, o que dificultava a leitura dos mesmos. 

3) Critérios de exclusão de acórdãos  

 Não foram coletados agravos e acórdãos que versassem sobre demandas individuais e 

que não incidissem sobre o conflito coletivo de posse e propriedade de bens imóveis.  

 Não obstante a existência de casos que versassem incidentalmente sobre lide coletiva 

acerca da posse, esses não eram considerados em virtude da escassez de elementos 

necessários ao preenchimento do questionário. 

 4) Da tabulação 

 Preenchidos os questionários, iniciou-se o processo de tabulação, que, mais tarde 

facilitará a leitura das informações coletadas. Inicialmente, tentou-se tabular os questionários 

de maneira manual. No entanto, isso se mostrou inviável pelo grande volume de papéis e pela 

alta probabilidade de erro humano. 

 Sendo assim, os questionários foram tabulados digitalmente no excel. Para todas as 

questões foram atribuídas legendas exclusivas (únicas e diferentes entre si).  
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 A tabulação foi estruturada, primeiramente, por circunscrição jurisdicional (Tribunais 

estaduais e tribunais federais) e, em seguida, subdividida em palavras chaves. 

 

PROJETO PENSANDO O DIREITO (BRA 07/004) 

CONFLITOS COLETIVOS SOBRE A POSSE E A PROPRIEDADE URBANA E 

RURAL  

RELATÓRIO DA PESQUISA  DE JURISPRUDÊNCIA 

Pesquisadora: Ana Isoldi 

Data: 02-11-08 

 

SUMÁRIO 

I) Dificuldades na aplicação do questionário 

II) Dificuldades na própria leitura dos acórdãos 

III) Critérios de exclusão de acórdãos  

 

 

I) Dificuldades na aplicação do questionário 

Durante a aplicação do questionário, apesar das orientações iniciais recebidas da coordenação 

do projeto, várias dúvidas surgiram e necessitaram de novas orientações, tais como: 

a) Pedido principal: em algumas ações civis públicas movidas pelo Ministério Público, 

referentes a loteamentos irregulares e clandestinos, o pedido literal formulado era de 

“regularização aos padrões ambientais e urbanísticos” , onde incluem várias obrigações de 

não fazer, tais como proibição de vendas de lotes ou recebimento de valores por isso, e 

obrigações de fazer, tais como recuperação do meio ambiente e adequação aos padrões 

urbanísticos. A preocupação principal nestes casos parece ser o meio ambiente, e não as 
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pessoas que ocupam aquele espaço, pois não consta dos acórdãos discussão sobre a posse ou a 

propriedade. Assim, surgiram duas dúvidas:  

a.1) estes casos entram na pesquisa? 

a.2) como enquadrar estas hipóteses dentre os pedidos principais constantes do questionário? 

Seguindo a orientação da Prof. Coordenadora Daniela Campos Libório Di Sarno, de que 

“mesmo que não seja o pedido principal, o que importa é saber se há uma questão de 

consolidação ou conflito sobre a fixação em uma área”  (...) “O que interessa é a 

instabilidade que existe na regularização das áreas no país. Se o Ministério Público coloca 

como conseqüência pelo não cumprimento às suas solicitações, a remoção da área, então 

cabe a análise. Se a questão da manutenção, regularização ou fixação na área não está no 

processo, então acho que não tem pertinência”, esta pesquisadora optou por: 

a.1)  incluir estas ações civis públicas dentro do universo da pesquisa, tendo em vista que 

expõem uma situação instável de conflito fundiário, pois, embora no acórdão não conste 

explicitamente o pedido de remoção do local ou manutenção de posse, estas situações podem 

ser decorrência da regularização ambiental ou urbanística requerida pelo Ministério Público, 

ou seja, estas pessoas podem ser obrigadas a se retirar do local ou podem ter asseguradas a 

manutenção da posse. 

a.2) optar por marcar no item 5 (pedido principal), como expulsão/retirada ou como 

manutenção de posse, conforme a situação preponderante evidenciada como decorrência do 

pedido formulado, podendo ser cumulado, com indenização financeira ou material. 

Ainda nesta questão do pedido principal, é bom ressaltar que a orientação recebida foi no 

sentido de que, como indenização financeira seria enquadrada qualquer prestação pecuniária 

e, como indenização material, seriam enquadradas as obrigações de fazer e não fazer.  

 b) Áreas verdes: outra dúvida referia-se  às áreas verdes mencionadas em diversos acórdãos, 

especialmente quando tratavam de conjunto habitacional. Percebeu-se pela leitura das 

decisões que estas áreas verdes não têm relevância ambiental a ponto de ser necessária sua 

indicação no item 8 do questionário. 
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Contudo,  diante da possibilidade de conter algum indicativo de que a área verde não 

urbanizada ou não utilizada com esta destinação muitas vezes acaba sendo irregularmente 

ocupada, anotei, abaixo, os acórdãos que a mencionavam, caso haja interesse.  

 - 183.349.4-3/00 Ap (loteamento clandestino): apenas menciona a ausência de reserva de área 

verde  

- 100.558.9-7/00 Ap (conjunto habitacional): a área verde (3500m2) não foi urbanizada, 

tornou-se um lixão e, em seguida, virou uma favela com 32 ocupações.  

- 115.428.2-6/00 Ap (conjunto habitacional): ocupação da  área verde  

- 678.503.5-4/00 Ap (conjunto habitacional): ocupação da  área verde 

- 703.615.4-8/00 Ap (conjunto habitacional): ocupação da  área verde 

II) Dificuldades na própria leitura dos acórdãos  

Algumas dificuldades decorreram do próprio conteúdo dos acórdãos, tais como imprecisões 

terminológicas (exemplo: ausência de distinção precisa entre loteamento clandestino e 

irregular) e escassez de dados (inclusive alguns importantes, tais como as partes e o pedido), e 

outras decorreram do sistema digital utilizado, tais como, ausência de dados sobre a data da 

propositura da demanda, média nitidez, interrupções no funcionamento do site, sistema de 

busca pouco eficiente.   

III) Critérios de exclusão de acórdãos  

A pesquisa inicial foi feita a partir das palavras chaves selecionadas, que remetiam o 

pesquisador a um número grande de busca. Todo este universo, contudo, não refletia o objeto 

da pesquisa e, assim, foi necessário estabelecer critérios para a exclusão de acórdãos.  

A partir do tipo de recurso utilizado, optou-se por analisar as apelações com trânsito em 

julgado e os agravos que fossem relativos à questão liminar de posse. 

A partir do tema “conflitos fundiários coletivos urbanos e rurais”, entendeu-se: 
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Conflito como diferentes aspirações sobre interesses que as pessoas acreditam que não podem 

alcançar simultaneamente. 

Fundiário como relativo à posse ou propriedade de bem imóvel, urbano e rural. 

Coletivo como aquele que abrangem muitas pessoas, envolvendo tanto interesses coletivos em 

sentido estrito como quanto interesses difusos.  

Assim, foram excluídos: 

a) conflitos individuais 

b) conflitos que não diziam respeito à posse ou propriedade (questões contratuais, tais como 

inadimplemento e cláusulas leoninas, questões criminais e tributárias)  

c) agravos não relativos à questão liminar de posse. 

 

PROJETO PENSANDO O DIREITO (BRA 07/004) 

CONFLITOS COLETIVOS SOBRE A POSSE E A PROPRIEDADE URBANA E 

RURAL 

RELATÓRIO DE PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA 

Pesquisadora: Letícia Peres de Oliveira 

Segundo Semestre de 2008 

1) Dificuldades na Aplicação do Questionário: 

2) Dificuldade na própria leitura dos acórdãos: 

3) Critérios de exclusão de acórdãos: 
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1) Dificuldades na Aplicação do Questionário: 

A primeira dificuldade na aplicação do questionário foi à adequação do acórdão às 

questões abordadas, já que havia a necessidade de um preenchimento objetivo. 

Destaco algumas questões: 

- O item 2 do questionário, referente ao tipo de ação judicial, em especial no 

enquadramento de ações de desapropriação e indenizatórias. A solução estava na melhor 

visualização do próprio acórdão, ou seja, verificar se ele tratava ou não de conflitos coletivos 

sobre a posse e a propriedade urbana e rural; 

- A identificação das partes no começo sofreu alguns percalços quanto ao 

reconhecimento das partes em alguns acórdãos, todavia isto se deu até a definição de que 

pessoas físicas, ainda que citadas conjuntamente, seriam enquadradas como pessoas físicas. 

- O pedido principal apresentou a dificuldade na área com indenização, que logo foi 

estipulada como cumulada. Ainda restou a necessidade de estabelecer o que seria cada tipo de 

indenização: à indenização financeira caberia qualquer prestação pecuniária, à indenização 

material, as obrigações de fazer e de não fazer. 

- Houve necessidade de inserção do item não consta quanto a identificação das pessoas 

privadas, dado que nenhum acórdão precisou a nacionalidade das mesmas. 

- Existiu dificuldade também quanto aos loteamentos em enquadrá-los em clandestinos 

ou irregulares, pois os próprios acórdãos não faziam tal distinção.  

 

2) Dificuldade na própria leitura dos acórdãos: 

- Imprecisões terminológicas (ausência de distinção precisa entre loteamento 

clandestino e loteamento irregular) 

- Contrariedades expressas 

- Dificuldade em encontrar o tema central do acórdão, que muitas vezes tratava de 

uma desapropriação de um particular e se detinha em descrever a favela que circundava o 
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terreno em questão para desvalorizá-lo, colocando em descrição um assunto periférico em 

evidencia. 

- A questão 6.e rendeu dificuldades, dado que nenhum acórdão precisou este tempo de 

tramitação do processo a partir da liminar. 

- Encontrar o tempo de tramitação processual, dado que esta questão era necessária à 

pesquisa, todavia não constava dos acórdãos, de forma que houve necessidade de buscar isto 

na primeira instância. 

3) Critérios de exclusão de acórdãos: 

A pesquisa foi realizada a partir de palavras-chaves, todavia, dentro deste universo 

foram encontrados diversos acórdãos que não se enquadravam no objetivo da pesquisa, que 

são os conflitos coletivos sobre a posse e a propriedade urbana e rural.  

Desta forma, se desconsiderou os conflitos individuais, que não dizem respeito à posse 

e a propriedade (como a desapropriação de um terreno não ocupada, em que a questão versa 

sobre valores, ou questões criminais, ou mesmo acórdãos que versavam sobre fios elétricos 

numa discussão entre particulares, ou mesmo o Estado e particular, etc) e agravos que não se 

relacionam a liminar de posse. 
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ANEXO II – DOS RESULTADOS DA PESQUISA JURISPRUDENCIAL SOBRE OS 

CONFLITOS COLETIVOS DE POSSE E PROPRIEDADE URBANA E RURAL  

1. Resultados da Pesquisa sobre os Conflitos Urbanos 

Tribunal SP e TRF3 
Apelação 42 

Agravo 27 

Total 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tipos de Ação Urbano  

Tribunal SP e TRF3 
Possessória 51 

Demarcatória 0 

Declaratória 1 

Despejo 0 

Usucapião coletivo 4 

Ação civil pública 12 

Concessão de uso especial 
para fins de moradia 1 
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3. Autores - Urbano 

Tribunal SP e TRF3 
M.P.E. 11 

M.P.F. 0 

Município 7 

Estado 0 

União 0 

Defensoria Pública 0 

Sociedades Comerciais 9 

Pessoas Físicas 26 

Associações (com personalidade 
jurídica) 3 

Movimentos sociais (sem 
personalidade jurídica) 0 

Outros: 13 
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4. Réus – Urbano 

Tribunal SP e TRF3 
Município 11 

Estado 4 

União 0 

Sociedades Comerciais 4 

Pessoas Físicas 57 

Associações 6 

Movimentos sociais 2 

Outros 4 
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5. Pedido principal – Urbano 

Tribunal SP e TRF3 
Reintegração de posse 41 

Manutenção de posse 14 

Expulsão/retirada 7 

Declaração de posse 2 

Declaração de propriedade 5 

Demarcatória 0 

*  Com indenização material 15 

* Com indenização financeira 10 
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6.1 Houve o pedido liminar? 

Tribunal SP e TRF3 
Não 9 

Sim 28 

N/C 32 

Sim, qual tipo?  

Liminar 22 

Tutela antecipada 6 
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6.II) Há alegação de agressão à posse? 

Tribunal SP e TRF3 
Não 5 

Não consta 10 

Sim 13 

Até um ano e um dia 12 

 Há mais de um ano e um dia 1 
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6.III) Qual a natureza do pedido liminar? 

Tribunal SP e TRF3 
Manutenção da posse 6 

Reintegração de posse 16 

Paralisação da obra/atividade 2 

Outros 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6.IV) Qual o momento da apreciação do pedido? 
 

Tribunal SP e TRF3 
1ª instância 5 

2ª instância 4 

Não consta 20 
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a) 1ª instância 

Tribunal SP e TRF3 
Antes da oitiva do MP: 1 

Antes da oitiva do réu: 2 

Após a oitiva do MP: 0 

Após a oitiva do réu: 2 

 

 

 

 

 

 

 

b) 2ª instância 

Tribunal SP e TRF3 
Antes da oitiva do MP: 2 

Antes da oitiva do réu: 2 

Após a oitiva do MP: 0 

Após a oitiva do réu: 0 
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6.V) A função social da propriedade foi usada como fundamento para a 
concessão/denegação da liminar/tutela antecipada? 
 

Tribunal SP e TRF3 
Não 6 

Sim 2 

Não consta 20 
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6.VI) Em caso de deferimento da liminar qual foi o tempo de tramitação do processo a 
partir da data do ajuizamento da ação? 
 
 

Tribunal SP e TRF3 
Menos de uma semana 0 

Menos de 30 dias 0 

De um a três meses 0 

De três a seis meses 0 

Mais de seis meses 0 

Não consta 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Imóvel em Litígio Total de Público e Privado: abaixo discriminamos os valores dentro 
de cada seara. 
 

Tribunal SP e TRF3 
Público 26 

Privado  44 

Total de imóveis 70 
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7.I) Imóvel em Litígio – Privado 

Tribunal SP e TRF3 

Pessoa jurídica 15 

Pessoa física 29 
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a) Pessoa jurídica 

 

Tribunal SP e TRF3 

Nacional 0 

Estrangeira:  0 

Não consta:  15 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pessoa física 
 

Tribunal SP e TRF3 
Nacional 0 

Estrangeira:  0 

Não consta:  29 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 
 

157 

7.II) Imóvel em Litígio – Público 

 

Tribunal SP e TRF3 
COHAPAR 0 

CDHU 3 

COHAB 11 

Caixa Econômica Federal 0 

União 0 

Estado-membro 1 

Município 10 

Outro 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Aspectos ambientais do imóvel em litígio  
 

Tribunal SP e TRF3 
APA 1 

Área de mananciais 4 

Unidade de conservação 0 

APP 3 

Patrimônio cultural 0 

Não consta 62 
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9) Aspectos referentes ao resultado do julgamento  
 
9.I) Procedência ou não do pedido 
 
 

Tribunal SP e TRF3 

Procedência do pedido 35 

Procedência parcial do 
pedido 13 

Improcedência do pedido 17 

 Homologação de acordo 0 

Outros 3 
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9.II) Quais os fundamentos utilizados para a sustentação da decisão judicial? 
 

Tribunal SP e TRF3 
Comprovação de posse anterior do 
imóvel 17 

Comprovação de cumprimento da 
função social do imóvel 4 

Comprovação do esbulho 
possessório 20 

Regularidade do título de 
propriedade 27 

Outros 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.III) Qual foi o prazo de duração contado da data do ajuizamento até a data da decisão 
judicial da segunda instância? 
 

 

 

 

Tribunal SP e TRF3 
Menos de um ano 12 

De 1 a 3 anos 14 

De 3 a 5 anos 6 

De 5 a 10 anos 14 

Mais de 10 anos 8 
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9.IV) Quais princípios foram atendidos? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal SP e TRF3 
Moradia: 8 

Segurança patrimonial: 14 

Dignidade da pessoa humana: 3 

Justiça social: 10 

Função social da propriedade 7 

Outros: 0 

Não ficou evidenciado: 36 
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10) ASPECTOS REFERENTES AO MODO DE GESTÃO/SOLUÇÃO DO CONFLITO 

10.I). Houve tentativa de solução amigável? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal SP e TRF3 
Não 2 

Sim 4 

Não consta 63 
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10.II). Houve tentativa de desforço imediato? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.III)  Houve manifestação judicial quanto ao desforço? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal SP e TRF3 
Não 66 

Sim  

Sim: com sucesso 0 

Sim: sem sucesso 3 

Tribunal SP e TRF3 
Não 67 

Sim  

Sim: com sucesso 0 

Sim: sem sucesso 2 
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11) ASPECTOS REFERENTES À SITUAÇÃO DO IMÓVEL URBANO  

11.I). Qual a situação do imóvel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Tribunal SP e TRF3 
Dívidas fiscais 1 

Dívidas trabalhistas 0 

Área devoluta 0 

Abandono como fundamento do pedido 
confirmado 2 

Abandono como fundamento do pedido 
não confirmado 13 

Em desapropriação 0 

Problemas com saneamento, energia ou 
infra-estrutura 7 

Outros 4 

Nenhuma das anteriores 45 
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Tribunal PR e TRF4 

Dívidas fiscais 1 

Dívidas trabalhistas 0 

Área devoluta 0 

Abandono como fundamento do pedido 
confirmado 1 

Abandono como fundamento do pedido 
não confirmado 1 

Em desapropriação 0 

Problemas com saneamento, energia ou 
infra-estrutura 1 

Outros 1 

Nenhuma das anteriores 10 
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12) Aspectos referentes à moradia de uso urbano  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tribunal SP e TRF3 
Favela 25 

Cortiço 1 

Conjunto habitacional 13 

Loteamento clandestino 16 

Loteamento irregular 14 

Zonas especiais de interesse social 0 

Outro 10 

11. Qual a situação do imóvel?

66% 7%

7%

0%

7%

7%

0%

0%

6%

a.Dívidas fiscais

b. Dívidas trabalhistas

c. Área devoluta

d.1 abandono como fundamento do
pedido confirmado

d.2 abandono como fundamento do
pedido não confirmado

e. Em desapropriação

f. Problemas com saneamento, energia
ou infra-estrutura

g. Outros:

h. Nenhuma das anteriores
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Tribunal PR e TRF4 

Favela 0 

Cortiço 0 

Conjunto habitacional 3 

Loteamento clandestino 2 

Loteamento irregular 3 

Zonas especiais de interesse social 0 

Outro 6 

12. Aspectos Referentes à moradia de uso 
urbano

0; 0%

0; 0%

3; 21%

2; 14%

3; 21%0; 0%

6; 44%

12(u).I. Favela

12(u).II. Cortiço

12(u).III. Conjunto
habitacional

12(u).IV. Loteamento
clandestino

12(u).V. Loteamento
irregular

12(u).VI. Zonas especiais
de interesse social

12(u).VII. Outro
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2. Resultados da Pesquisa sobre os Conflitos Rurais 

1) Tipo de recurso - Rural 

Tribunal SP e TRF3 
Apelação 11 

Agravo 30 

Total 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal PR e TRF4 

Apelação e outros 38 

Agravo 35 

Total 73 
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2) Tipos de Ação - Rural 
 

Tribunal SP e TRF3 

I.  Possessória 11 

II.  Demarcatória 13 

III.  Declaratória 1 

IV.  Despejo 4 

V. Usucapião coletivo 0 

VI.  Ação civil pública 3 

VII.  Concessão de uso especial para 
fins de moradia 0 

 

2. Tipo de Ação

34%

41%

3%

13%
0% 9% 0%

I. Possessória

II. Demarcatória

III. Declaratória

IV. Despejo

V. Usucapião coletivo

VI. Ação civil pública

VII. Concessão de uso
especial para f ins de moradia

 

 

Tribunal PR e TRF4 

Possessória 52 

Demarcatória 1 

Declaratória 7 

Despejo 0 

Usucapião coletivo 0 

Ação civil pública 3 

Concessão de uso especial 
para fins de moradia 0 
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3) Autores – Rural 
 

Tribunal SP e TRF3 

I.  M.P.E. 0 

II.  M.P.F. 0 

III.  Município 5 

IV.  Estado 11 

V. União 0 

VI.  Defensoria Pública 0 

VII.  Sociedades Comerciais 6 

VIII.  Pessoas Físicas 11 

IX  Associações (com personalidade 
jurídica) 0 

X. Movimentos sociais (sem personalidade 
jurídica) 0 

XI.  Outros 11 
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Tribunal PR e TRF4 

M.P.E. 0 

M.P.F 3 

Município 2 

Estado 0 

União 4 

Defensoria Pública 0 

Sociedades Comerciais 7 

Pessoas Físicas 45 

Associações (com personalidade 
jurídica) 1 

Movimentos sociais (sem 
personalidade jurídica) 1 

Outros 11 

 

 
 
 
 
4) Réus – Rural 
 

Tribunal SP e TRF3 

I.  Município 0 

II.  Estado 0 

III.  União 0 

IV  Sociedades 
Comerciais 2 
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V. Pessoas Físicas 11 

VI.  Associações 0 

VII.  Movimentos 
sociais 10 

VIII.  Outros 1 

 

4. Réus

0%0%0% 8%

46%

0%

42%

4%

I. Município

II. Estado

III. União

IV Sociedades
Comerciais

V. Pessoas Físicas

VI. Associações

VII. Movimentos sociais

VIII. Outros

 

 

Tribunal PR e TRF4 

Município 1 

Estado 0 

União 12 

Sociedades Comerciais 4 

Pessoas Físicas 38 

Associações 1 

Movimentos sociais 12 

Outros 31 
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Réus

1%

0%

12%
4%

39%
1%12%

31%

4.I. Município

4.II. Estado

4.III. União 

4.IV Sociedades
Comerciais

4.V. Pessoas Físicas

4.VI. Associações

4.VII. Movimentos sociais

4.VIII. Outros

 
5) Pedido principal - Rural 
 

Tribunal SP e TRF3 

I.  Reintegração de posse 11 

II.  Manutenção de posse 3 

III.  Expulsão/retirada 7 

IV. Declaração de posse 1 

V. Declaração de propriedade 3 

VI.  Demarcatória 11 

*.a. Com indenização material 11 

*.b. Com indenização financeira 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pedido Principal

23%

6%

15%
2%6%

23%

23%
2%

I. Reintegração de posse

II. Manutenção de posse

III. Expulsão/retirada

IV. Declaração de posse

V. Declaração de
propriedade

VI. Demarcatória

*.a. Com indenização
material

*.b. Com indenização
financeira
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Tribunal PR e TRF4 

Reintegração de posse 32 

Manutenção de posse 21 

Expulsão/retirada 2 

Declaração de posse 0 

Declaração de propriedade 6 

Demarcatória 1 

*  Com indenização material 14 

* Com indenização financeira 2 
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6) Houve o pedido liminar? 

Tribunal SP e TRF3 
Não 21 

Sim 16 

N/C 4 

Sim, qual tipo?  

Liminar 10 

Tutela antecipada 6 
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Tribunal PR e TRF4 

Não 6 

Sim 65 

N/C 10 

Sim, qual tipo?  

Liminar 47 

Tutela antecipada 18 
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6.II) Há alegação de agressão à posse? 
 
 

Tribunal SP e TRF3 
Não 11 

Sim  

Até um ano e um dia 1 

 Há mais de um ano e um dia 1 

Não consta 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.II. Há alegação de agressão à posse?

46%

0%

4%
4%

46%

Não

Sim

Até um ano e um dia

 Há mais de um ano e um dia

Não consta
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Tribunal PR e TRF4 

Não 10 

Não consta 33 

Sim 15 

Até um ano e um dia 14 

 Há mais de um ano e um dia 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.III) Qual a natureza do pedido liminar? 

 
Tribunal SP e TRF3 

Manutenção da posse 5 

Reintegração de posse 8 

Paralisação da obra/atividade 0 

Outros 3 
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Tribunal PR e TRF4 

Manutenção da posse 9 

Reintegração de posse 38 

Paralisação da obra/atividade 0 

Outros 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.IV) Qual o momento da apreciação do pedido? 
 

Tribunal SP e TRF3 
1ª instância 5 

2ª instância 12 

Não consta 9 

Natureza do pedido liminar

9; 15%

38; 63%

0; 0%

13; 22%

a. Manutenção da
posse

b. Reintegração
de posse

c. Paralisação da
obra/atividade

d. Outros
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Tribunal PR e TRF4 

1ª instância 39 

2ª instância 14 

Não consta 12 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 1ª instância 
 

Tribunal SP e TRF3 
Antes da oitiva do MP: 1 

Antes da oitiva do réu: 0 

Após a oitiva do MP: 3 

Após a oitiva do réu: 1 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 
 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal PR e TRF4 

Antes da oitiva do MP: 0 

Antes da oitiva do réu: 26 

Após a oitiva do MP: 0 

Após a oitiva do réu: 13 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) 2ª instância 

 

Tribunal SP e TRF3 
Antes da oitiva do MP 1 

Antes da oitiva do réu 0 

Após a oitiva do MP 2 

Após a oitiva do réu 0 

6.IV.a) Apreciação em primeira instância

0; 0%

26; 67%0; 0%

13; 33% a.1. Antes da oitiva do MP

a.2. Antes da oitiva do réu

a.3. Após a oitiva do MP

a.4. Após a oitiva do réu
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Tribunal PR e TRF4 

Antes da oitiva do MP 0 

Antes da oitiva do réu 7 

Após a oitiva do MP 4 

Após a oitiva do réu 3 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.V) A função social da propriedade foi usada como fundamento para a 
concessão/denegação da liminar/tutela antecipada? 
 

Tribunal SP e TRF3 
Não 0 

Sim 0 

Não consta 16 

 

6.IV.b) Apreciação segunda instância

0; 0%

7; 50%

4; 29%

3; 21%

b.1. Antes da oitiva do MP

b.2. Antes da oitiva do réu

b.3. Após a oitiva do MP

b.4. Após a oitiva do réu
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Tribunal PR e TRF4 

Não 29 

Sim 5 

Não consta 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.VI) Em caso de deferimento da liminar qual foi o tempo de tramitação do processo a 
partir da data do ajuizamento da ação? 
 

Tribunal SP e TRF3 
Menos de uma semana 0 

Menos de 30 dias 0 

De um a três meses 0 

De três a seis meses 0 

Mais de seis meses 0 

Não consta 13 

6.V função Social da propriedade foi usada como 
fundamento para concessão/denegação da 

liminar?

29; 50%

5; 9%

24; 41% a. Não

b. Sim

c. Não consta
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Tribunal PR e TRF4 

Menos de uma semana 11 

Menos de 30 dias 1 

De um a três meses 6 

De três a seis meses 1 

Mais de seis meses 3 

Não consta 36 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.VI. tempo para deferimento da liminar

11; 19%

1; 2%

6; 10%

1; 2%

3; 5%

36; 62%

a. Menos de uma
semana

b. Menos de 30 dias

c. De um a três meses

d. De três a seis
meses

e. Mais de seis meses

f. Não consta
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7) Imóvel em Litígio Total de Público e Privado: abaixo discriminamos os valores dentro 
de cada seara. 
 

Tribunal SP e TRF3 
Público 13 

Privado  21 

Total de imóveis 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal PR e TRF4 

Público 30 

Privado  51 

Total de imóveis 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Imóveis em litígio (público x privado)

51; 63%

30; 37%
total privado

total público



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 
 

185 

7.I) Imóvel em Litígio – Privado 

 

Tribunal SP e TRF3 

7.I. Privado  

7.I.a. Pessoa jurídica  

a.1.Pessoa jurídica Nacional 1 

a.2. Pessoa jurídica Estrangeira:  0 

a.3. Não consta:  5 

7.I.b. Pessoa física  

b.1. Pessoa Física Nacional: 0 

b.2. Pessoa Física Estrangeira 0 

b.3. Não consta: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal PR e TRF4 

Pessoa jurídica 17 

Pessoa física 34 

 
 
 
 

 

 

 

7.I. Imóveis privados em litígio

8% 0%

38%

0%

0%

54%

a.1.Pessoa jurídica Nacional

a.2. Pessoa jurídica
Estrangeira: 

a.3. Não consta: 

b.1. Pessoa Física Nacional:

b.2. Pessoa Física Estrangeira

b.3. Não consta:
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7.II) Imóvel em Litígio – Público 

Tribunal SP e TRF3 
COHAPAR 0 

CDHU 0 

COHAB 0 

Caixa Econômica Federal 0 

União 5 

Estado-membro 18 

Município 2 

Outro 3 
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Tribunal PR e TRF4 

COHAPAR 0 

CDHU 0 

COHAB 0 

Caixa Econômica Federal 0 

União 23 

Estado-membro 0 

Município 2 

Outro 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.III)  Imóvel em Litígio Privado - Pessoa jurídica 
 

Tribunal SP e TRF3 
Nacional 1 

Estrangeira:  0 

Não consta:  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.II Imóveis Públicos

0; 0%0; 0%0; 0%0; 0%

23; 76%

0; 0%

2; 7%

5; 17%

a. COHAPAR

b. CDHU

c. COHAB

d. Caixa Econômica
Federal

e. União

f. Estado-membro

g. Município

h. Outro
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Tribunal PR e TRF4 

Nacional 10 

Estrangeira:  3 

Não consta:  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.IV) Imóvel em Litígio Privado - Pessoa física 
 

Tribunal SP e TRF3 
Nacional 1 

Estrangeira:  0 

Não consta:  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.I.a Imóveis Pessoa Jurídica

10; 58%3; 18%

4; 24%
a.1. Nacional

a.2. Estrangeira

a.3. Não consta
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Tribunal PR e TRF4 

Nacional 26 

Estrangeira:  0 

Não consta:  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Aspectos ambientais do imóvel em litígio  
 
 

Tribunal SP e TRF3 
APA 0 

Área de mananciais 0 

Unidade de conservação 0 

APP 1 

Patrimônio cultural 0 

Não consta 40 

 

 

 

 

 

 

 

7.I.b Imóveis Pessoa Física

26; 76%

0; 0%

8; 24%
b.1. Nacional

b.2. Estrangeira

b.3. Não consta
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Tribunal PR e TRF4 

APA 0 

Área de mananciais 0 

Unidade de conservação 3 

APP 3 

Patrimônio cultural 1 

Não consta 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Aspectos referentes ao resultado do julgamento  
 
9.I) Procedência ou não do pedido 
 
 

8. Aspectos ambientais do imóvel

0%0% 4% 4%1%

91%

8.I. APA

8.II. Área de mananciais

8.III. Unidade de
conservação

8.IV. APP

8.V. Patrimônio cultural

8.VI. Não consta
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Tribunal SP e TRF3 
Procedência do pedido 27 

Procedência parcial do 
pedido 3 

Improcedência do pedido 11 

 Homologação de acordo 0 

Outros 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal PR e TRF4 

Procedência do pedido 22 

Procedência parcial do 
pedido 13 

Improcedência do pedido 34 

 Homologação de acordo 0 

Outros 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Resultado do Julgamento

22; 30%

13; 18%
34; 47%

0; 0%

4; 5%

9.I.a. Procedência do
pedido

9.I.b. Procedência
parcial do pedido

9.I.c. Improcedência do
pedido

9.I.d. Homologação de
acordo

9.I.e. Outros
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9.II) Quais os fundamentos utilizados para a sustentação da decisão judicial? 
 

Tribunal SP e TRF3 
Comprovação de posse anterior do 
imóvel 11 

Comprovação de cumprimento da 
função social do imóvel 0 

Comprovação do esbulho 
possessório 12 

Regularidade do título de 
propriedade 3 

Outros 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal PR e TRF4 

Comprovação de posse anterior do 
imóvel 15 

Comprovação de cumprimento da 
função social do imóvel 2 

Comprovação do esbulho 
possessório 29 

Regularidade do título de 
propriedade 11 

Outros 41 
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9.III) Qual foi o prazo de duração contado da data do ajuizamento até a data da decisão 
judicial da segunda instância? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal SP e TRF3 
Menos de um ano 6 

De 1 a 3 anos 6 

De 3 a 5 anos 4 

De 5 a 10 anos 13 

Mais de 10 anos 8 

9.II Fundamentos da Decisão

15; 15%

2; 2%

29; 30%
11; 11%

41; 42%

a. Comprovação de
posse anterior do imóvel

b. Comprovação de
cumprimento da função
social do imóvel

c. Comprovação do
esbulho possessório

d. Regularidade do título
de propriedade

e. Outros
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9.IV - Quais princípios foram atendidos? 
 
 

Tribunal SP e TRF3 
IV.a. Moradia 0 

IV.b. Segurança patrimonial 7 

IV.c. Dignidade da pessoa humana 0 

IV.d. Justiça social 1 

IV.e. Função social da propriedade 1 

IV.f. Outros 14 

IV.g. Não ficou evidenciado 18 

 
 
 

Tribunal PR e TRF4 

Menos de um ano 19 

De 1 a 3 anos 18 

De 3 a 5 anos 17 

De 5 a 10 anos 11 

Mais de 10 anos 4 

Não consta 4 

9.III Tempo médio de tramitação do processo

19; 27%

18; 25%17; 23%

11; 15%

4; 5% 4; 5% a. Menos de um ano

b. De 1 a 3 anos

c. De 3 a 5 anos

d. De 5 a 10 anos

e. Mais de 10 anos

f. Não consta
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Tribunal PR e TRF4 

IV.a. Moradia 5 

IV.b. Segurança patrimonial 39 

IV.c. Dignidade da pessoa humana 6 

IV.d. Justiça social 5 

IV.e. Função social da propriedade 4 

IV.f. Outros 6 

IV.g. Não ficou evidenciado 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Aspectos referentes ao modo de gestão/solução do conflito 
 
10.I. Houve tentativa de solução amigável? 
  

9.IV Quais princípios foram atendidos?

5; 6%

39; 43%

6; 7%
5; 6%

4; 4%

6; 7%

24; 27%

a. Moradia

b. Segurança patrimonial

c. Dignidade da pessoa
humana

d. Justiça social

e. Função social da
propriedade

f. Outros

g. Não ficou evidenciado
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Tribunal SP e TRF3 
I.a. Não 2 

I.b. Sim 1 

I.b. Não Consta 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tribunal PR e TRF4 

I.a. Não 30 

I.b. Sim 8 

I.b. Não Consta 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Houve tentativa de solução amigável?

30; 41%

8; 11%

35; 48% a. Não

b. Sim

c. Não consta
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10.II. Houve tentativa de desforço? 
 

Tribunal SP e TRF3 
II.a. Não 41 

II.b.1. Sim: com sucesso 0 

II.b.2. Sim: sem sucesso 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tribunal PR e TRF4 

II.a. Não 68 

II.b.1. Sim: com sucesso 5 

II.b.2. Sim: sem sucesso 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.II Tentativa de desforço imediato?

68; 93%

5; 7% 0; 0%
a. Não 

b.1. Sim: com sucesso

b.2. Sim: sem sucesso
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10.III Houve manifestação judicial quanto ao desforço? 
 

Tribunal SP e TRF3 
III.a. Não 41 

III.b.1. Sim: foi confirmado 0 

III.b.2. Sim: não foi confirmado 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tribunal PR e TRF4 

III.a. Não 67 

III.b.1. Sim: foi confirmado 3 

III.b.2. Sim: não foi confirmado 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.III Manifestação judicial quanto ao desforço

67; 92%

3; 4%

3; 4%
III.a.Não

III.b.1. Sim: foi confirmado

III.b.2. Sim: não foi
confirmado
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11. Aspectos referentes à situação do imóvel rural 
 

Tribunal SP e TRF3 
a. Dívidas fiscais 0 

b. Dívidas trabalhistas 1 

c. Área devoluta 15 

d.1. Abandono como fundamento do pedido confirmado 1 

d.2. Abandono como fundamento do pedido não confirmado 1 

e. Em desapropriação 2 

f. Problemas com saneamento, energia ou infra-estrutura 2 

g. Outros 8 

h. Nenhuma das anteriores 11 

 
 

 
 
 

Tribunal PR e TRF4 

a. Dívidas fiscais 0 

b. Dívidas trabalhistas 0 

c. Área devoluta 0 

d.1. Abandono como fundamento do pedido confirmado 0 

d.2. Abandono como fundamento do pedido não confirmado 0 

e. Em desapropriação 10 

f. Problemas com saneamento, energia ou infra-estrutura 1 

g. Outros 23 

h. Nenhuma das anteriores 40 
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12. ASPECTOS REFERENTES AO CONFLITO AGRÁRIO  
 
12.I. Houve tentativa de audiência prévia?  
 
 

Tribunal SP e TRF3 
(r).I.a. Não 1 

(r).I.b. Sim 0 

(r).I.c. Não consta 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tribunal PR e TRF4 

(r).I.a. Não 23 

(r).I.b. Sim 13 

(r).I.c. Não consta 36 

 
 

11. Situação do imóvel rural?

0; 0%0; 0%0; 0%0; 0%0; 0% 10; 14%
1; 1%

23; 31%40; 54%

a.Dívidas f iscais

b. Dívidas trabalhistas

c. Área devoluta

d.1 abandono como
fundamento do pedido
confirmado

d.2 abandono como
fundamento do pedido não
confirmado

e. Em desapropriação
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12.II. Órgãos notificados acerca da audiência  
 

Tribunal SP e TRF3 
(r).II.a. Fundiários federais 0 

(r).II.b. Fundiários estaduais 0 

(r).II.c. Ambientais 0 

(r).II.d. Trabalhistas 0 

(r).II.e. Não consta 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.I Houve audiência de justificação prévia? 

23; 32%

13; 18%

36; 50%

I.a. Não

I.b. Sim

I.c. Não consta
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Tribunal PR e TRF4 

(r).II.a. Fundiários federais 16 

(r).II.b. Fundiários estaduais 3 

(r).II.c. Ambientais 0 

(r).II.d. Trabalhistas 0 

(r).II.e. Não consta 53 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12.III) Houve manifestação ou intervenção dos seguintes órgãos  
 

Tribunal SP e TRF3 
(r).III.a. INCRA 3 

(r).III.b. IBAMA 0 

(r).III.c. FUNAI 0 

(r).III.d. Outros 2 

(r).III.e. Nenhum 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.II Órgãos notificados quanto à audiência

16; 22%

3; 4%

0; 0%

0; 0%53; 74%

II.a. Fundiários federais

II.b. Fundiários estaduais

II.c. Ambientais

II.d. Trabalhistas

II.e. Não consta
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Tribunal PR e TRF4 

(r).III.a. INCRA 16 

(r).III.b. IBAMA 1 

(r).III.c. FUNAI 19 

(r).III.d. Outros 5 

(r).III.e. Nenhum 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.IV. Houve manifestação ou intervenção de órgão fundiário estadual? 
 

Tribunal SP e TRF3 
(r).IV.a. Não 38 

(r).IV.b. Sim 0 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

12.III Houve manifestação de alguns dos seguintes ó rgãos?

16; 22%

1; 1%

19; 26%
5; 7%

33; 44%
III.a. INCRA

III.b. IBAMA

III.c. FUNAI

III.d. Outros

III.e. Nenhum
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Tribunal PR e TRF4 

(r).IV.a. Não 71 

(r).IV.b. Sim 1 
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ANEXO III - QQUUEESSTTII OONNÁÁRRII OO    DDAA  PPEESSQQUUII SSAA    NNOOSS  TTRRII BBUUNNAAII SS    SSOOBBRREE  OOSS  CCOONNFFLL II TTOOSS  

CCOOLL EETTII VVOOSS  DDEE  PPOOSSSSEE  EE  PPRROOPPRRII EEDDAADDEE  UURRBBAANNAA  EE  RRUURRAALL   

RREELL AAÇÇÃÃOO  DDEE  PPAALL AAVVRRAASS--CCHHAAVVEESS  

 

Tribunal : 

 

Palavra-chave 
Total de decisões 

encontradas 

Decisões encontradas 

úteis à pesquisa 

FAVELA   

CORTIÇO   

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL   

CONJUNTO HABITACIONAL   

LOTEAMENTO IRREGULAR   

LOTEAMENTO CLANDESTINO   

ZONAS DE ZEIS-1   

ZONAS ESPECÍFICAS DE INTERESSE 

SOCIAL 
  

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA   

CONCESSÃO USO ESPECIAL MORADIA   

SEM TETO + POSSE   

OCUPAÇÃO URBANA   

INVASÃO URBANA   



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 
 

206 

CONFLITO AGRÁRIO   

CONFLITO FUNDIÁRIO   

CONFLITO RURAL   

MST   

INVASÃO + POSSE (*)   

ÁREA RURAL + POSSE   

ÁREA RURAL + INCRA   

ASSENTAMENTO RURAL + POSSE   

ASSENTAMENTO RURAL + INCRA   

FUNAI   

TERRAS DEVOLUTAS   

 

Tribunal Regional Federal  

 

Palavra-chave 
Total de decisões 

encontradas 

Decisões encontradas 

úteis à pesquisa 

FAVELA   

CORTIÇO   

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL   

CONJUNTO HABITACIONAL   

LOTEAMENTO IRREGULAR   
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LOTEAMENTO CLANDESTINO   

ZONAS DE ZEIS-1   

ZONAS ESPECÍFICAS DE INTERESSE 

SOCIAL 
  

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA   

CONCESSÃO USO ESPECIAL MORADIA   

SEM TETO + POSSE   

OCUPAÇÃO URBANA   

INVASÃO URBANA   

CONFLITO AGRÁRIO   

CONFLITO FUNDIÁRIO   

CONFLITO RURAL   

MST   

INVASÃO + POSSE (*)   

ÁREA RURAL + POSSE   

ÁREA RURAL + INCRA   

ASSENTAMENTO RURAL + POSSE   

ASSENTAMENTO RURAL + INCRA   

FUNAI   

TERRAS DEVOLUTAS   
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(*) Obs.: a palavra chave original era apenas “invasão”, porém apareceram decisões demais, a 

maioria delas não relacionadas com conflitos fundiários coletivos. Por isso, foi utilizada a 

palavra-chave “invasão” somada com “posse”. 
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1. Questionário: 

Pesquisador:  
Palavra-chave:  
Data da pesquisa: 
Processo nº:  
Comarca:                                         Relator:                                                Órgão julgador:  
 
Data do julgamento:  
 

1) TRIBUNAL      

Estadual (  ) Estado-membro:  

               (    )SP 

               (   ) PR 

 

Federal (    )    

     

2) AÇÃO JUDICIAL    

Possessória (   )   

Demarcatória        (     )   

Declaratória (     )   

Despejo (     )   

Usucapião coletivo (     )   

Ação civil pública (     )   

Concessão de uso especial para fins de 
moradia 

(     )   
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3) AUTOR(ES)   

M.P.E. (    )  

M.P.F. (    )  

Município (    )  

Estado (    )  

União (    )  

Defensoria Pública (    )  

Sociedades comerciais (    )  

Pessoas físicas (  )  

Associações (com personalidade juridica: org. 
social, OSCIP, ONG, etc) 

 

(    )  

 

Movimentos sociais (sem personalidade 
jurídica) 

(    )  

Outros (    ) quais: 
_________________________ 

 

   

4) RÉU(S)   

Município (     )  

Estado (     )  

União (     )   

Sociedades Comerciais (     )  

Pessoas físicas (   )  

Associações (com personalidade juridica: org.   
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social, OSCIP, ONG, etc) (     )  

Movimentos sociais (sem personalidade 
jurídica) 

(   )  

Outros  (     ) quais:   

   

5) PEDIDO PRINCIPAL   

Reintegração de posse (  )  

Manutenção de posse (    )  

Expulsão/retirada (     )  

Declaração de posse (     )  

Declaração de propriedade (     )  

Demarcatória  (     )  

Com indenização          (     ) financeira           

          (     ) material  

   

PEDIDO LIMINAR   

6) Houve pedido liminar? (    ) não 

(  ) sim, qual: 

        (   ) liminar 

        (      ) tutela antecipada 

(     ) não consta 

  

6.a) Há alegação de agressão à posse? (    ) não 

( ) sim.  
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    Em caso positivo, especifique: 

      (      ) até um ano e dia 

      (      ) há mais de ano e dia 

      (    ) não consta 

6.b) Qual a natureza do pedido liminar? (   ) manutenção da posse 

(    ) reintegração de posse 

(      ) paralisação de 
obra/atividade 

(   ) 
outra:______________________
____ 

 

6.c) Qual o momento da apreciação do pedido? 

 

(    ) 1ª Instância 

       (    ) antes da oitiva do MP    

       (    ) antes da oitiva do réu 

       (    ) após a oitiva do MP 

       (  x ) após a oitiva do réu 

(     ) 2ª Instância 

       (      ) antes da oitiva do MP    

       (      ) antes da oitiva do réu 

       (      ) após a oitiva do MP 

       (      ) após a oitiva do réu 

(    ) não consta 

 

6.d) A função social da propriedade foi 
utilizada como fundamento para a 
concessão/denegação da liminar/tutela 
antecipada? 

(  ) não 

(    ) sim 

(    ) não consta 

 

6.e) Em caso de deferimento de liminar, qual 
foi o tempo de tramitação do processo a partir 
da data do ajuizamento da ação até a data do 
deferimento da liminar ?                

(    )  menos de uma semana  

(    )  menos de 30 dias 

(   )  de um a três meses 
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(    )  de três a seis meses 

(    )  mais  de seis meses  

(  )  não consta 

 

7) IMÓVEL EM LITIGIO  

  

Privado  (     ) pessoa jurídica  

            (     )  nacional 

            (     ) estrangeira 

            (     ) não consta 

(     ) pessoa física 

             (    ) nacional 

             (     ) estrangeira 

             (     ) não consta  

 

Público  (     ) COHAPAR 

(     ) CDHU 

(     ) COHAB 

(     ) CAIXA ECON. FED 

(     ) UNIÃO 

(     ) ESTADO-MEMBRO 

(     ) MUNICÍPIO 

(     ) 
outro:____________________ 

 

   

8) ASPECTOS AMBIENTAIS DO IMÓVEL 
EM LITÍGIO 

(as alternativas não são 
excludentes, podem ser 
assinaladas várias) 

 

APA (    )  
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Area de mananciais (    )  

Unidade conservação (    )  

APP (    ) qual:   

Patrimônio cultural (    )  

Não consta  (   )  

   

9) ASPECTOS REFERENTES AO 
RESULTADO DO JULGAMENTO   

  

Procedência do pedido 

Procedência parcial do pedido 

Improcedência do pedido 

 

(     ) 

(     ) 

(   ) 

 

Quais os fundamentos utilizados para 
sustentação da decisão judicial? 

 

 (   )comprovação de posse 
anterior do imóvel 

(    ) comprovação de 
cumprimento da função social do 
imóvel 

(  ) comprovação do esbulho 
possessório 

(    ) regularidade do título de 
propriedade; 

(    ) outros:  

 

Homologação de acordo 

 

Outros 

 

(    ) 

 

(    ), qual: 
_________________________ 

 

 

Qual foi o prazo de duração da ação contado da 
data do ajuizamento até a data da decisão 

(    )   menos de 1 ano  
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judicial de segunda instância? (   )   de 1  a 3 anos 

(    )   de 3  a 5anos 

(    )   de 5 a 10 anos 

(    )  mais de 10 anos 

Quais princípios foram atendidos? (    ) moradia 

(   ) segurança patrimonial 

(    ) dignidade da pessoa 
humana 

(    ) justiça social 

(    ) função social da 
propriedade 

(    ) outros: 
__________________________ 

(    ) não ficou evidenciado 

 

10) ASPECTOS REFERENTES AO MODO 
DE GESTÃO/SOLUÇÃO DO CONFLITO 

  

Houve tentativa de solução amigável? (   ) não 

(    ) sim 

(    ) não consta 

 

Em caso positivo, especifique: Em que fase processual? 
________________ 

Qual o mecanismo 
utilizado?_____________ 

 

 Houve tentativa de desforço imediato? (   ) não 

(    ) sim 

      (    ) sim: com sucesso 

      (    ) sim: sem sucesso 

 

Houve manifestação judicial quanto ao 
desforço? 

(   ) não 

(    ) sim.  
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      (    ) Sim: foi confirmado 

      (    ) Sim: não foi confirmado  

  Qual o fundamento?   
_________________ 

  Qual o lapso temporal tolerado 
pelo 
magistrado?________________
__________ 

 

11) ASPECTOS REFERENTES À 
SITUAÇAO DO IMÓVEL URBANO OU 
RURAL 

  

Qual a situação do imóvel?  (    ) dívidas fiscais 

 (    ) dívidas trabalhistas 

 (    ) área devoluta  

 (    ) abandono como 
fundamento do pedido  

            (     ) confirmado 

            (     ) não confirmado  

 (    ) em desapropriação 

 (    ) problemas com 
saneamento, energia ou infra-
estrutura 

 (    ) outros: 
_____________________ 

 (x  ) nenhuma das anteriores 

 

ASPECTOS REFERENTES À 
MORADIA DOS IMÓVEIS 
COM USO URBANO 

  

Favela  (    )  

Cortiço  (    )  
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Conjunto habitacional (    )  

Loteamento clandestino (    )  

Loteamento irregular (    )  

Zonas Esp. de Int. Social (    )   

Outro                                          (    ) Qual:______________________________  

   

ASPECTOS REFERENTES 
AOS CONFLITOS AGRÁRIOS 

  

Houve determinação de 
audiência de justificação prévia? 

(    ) não 

(   ) sim 

(    ) não consta 

 

Houve notificação quanto à 
existência da ação judicial dos 
seguintes órgãos públicos?  

(    ) fundiários federais. Quais: _____________ 

(   ) fundiários estaduais. Quais: 
_____________ 

(    ) ambientais. Quais: ___________________ 

(    ) trabalhistas. Quais: 
___________________ 

(    ) não consta. 

 

Houve manifestação ou 
intervenção dos seguintes 
órgãos públicos? 

(    ) INCRA 

(    ) IBAMA 

(    ) FUNAI 

(    ) Outros: ____________________________ 

(   ) Nenhum 

 

Houve manifestação ou 
intervenção do órgão fundiário 
estadual? 

(   ) não 

(    ) sim, qual? 
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Fundamentação doutrinária referente ao mérito: 

 

 ANEXO IV  QUADRO SÍNTESE DA DOUTRINA SOBRE OS CONFLITOS COLETIVOS 

SOBRE A POSSE E PROPRIEDADE URBANA E RURAL 

Aplicabilidade 

das Normas 

Constitucionais/

Direitos 

Fundamentais 

 

 

Silva, José Afonso. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 

 

Neste texto clássico o Professor José Afonso da Silva sustenta a classificação das normas 

constitucionais, quanto à eficácia, da seguinte forma:Normas Constitucionais de eficácia plena – 

normas de aplicabilidade imediata, integral, direta e que independe de qualquer legislação 

posterior para sua inteira eficácia; Normas constitucionais de eficácia contida – aquelas que têm 

aplicabilidade imediata, plena, integral, mas que podem ter seu alcance limitado pela atividade do 

legislador infraconstitucional. Cita-se como exemplo, o artigo 5.º, XIII; Normas constitucionais de 

eficácia limitada – aquelas que dependem da emissão de uma normatividade futura, em que o 

legislador ordinário, integrando-lhes a eficácia, mediante lei ordinária, lhes dê capacidade de 

execução em termo de regulamentação daqueles interesses visados.(pág. 159) Podem ser dividas 

como normas de princípio institutivo (são as que dependem de lei para dar corpo a instituições, 

pessoas, órgãos, previstos na Constituição) e normas de princípio programático (são as que 

estabelecem um programa constitucional para ser desenvolvido mediante legislação integrativa da 

vontade do constituinte. Aqui se contrapõe à concepção da doutrina americana de que tais normas 

de natureza programática, somente ganhariam eficácia após a promulgação da lei integrativa, 

sustentando, por seu turno, que estas normas são dotadas de eficácia jurídica porque têm o efeito 

de impedir que o legislador comum edite normas em sentido diverso ao direito garantido pelo 

constituinte, antes mesmo da possível legislação integrativa que lhes confere total aplicabilidade.  

O autor sustenta que a ‘garantia das garantias consiste na eficácia e aplicabilidade imediata das 

normas constitucionais’, que abrange os direitos fundamentais individuais, coletivos, sociais de 

nacionalidade e políticos, o que é respaldado por mecanismos capazes de torná-las eficientes, 

como  o mandado de injunção, a ação de inconstitucionalidade por omissão. 
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CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. 

 

O professor Canotilho, a despeito de propor uma ‘suspensão reflexiva’ da lógica dirigente da 

constituição, tendo em conta as críticas dirigidas ao normativismo constitucional, mantém o 

entendimento de que o direito continua a ser ‘um instrumento fiável e incontornável de comando 

numa sociedade.’ 

 

 

SARLET, Ingo Wolfang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 

O “mínimo necessário” para a existência de um ser humano deve ser observado tanto na esfera 

física quanto nas esferas psicológica e moral. Acesso à saúde, à educação, assistência jurídica, 

entre outros, são essenciais ao cidadão para que ele viva de forma digna e justa e com base nisso, é 

dever do Estado conceder de forma direta ou indireta esses chamados direitos sociais. 

O núcleo essencial dos direitos fundamentais é a eficácia jurídica que a Magna Carta atribui a eles, 

a fim de garantir o “mínimo existencial” necessário, advindo em sua maior parte das prestações 

estatais. Nesse sentido, a efetividade dos direitos fundamentais está intimamente relacionada às 

políticas públicas, pois é através delas que o Estado cumpre o seu dever de proporcionar as 

condições mínimas ao povo para garantir um dos princípios fundamentais mais importantes, a 

dignidade da pessoa humana. Para além do tema da aplicabilidade das normas constitucionais, 

trata, em sua obra, de trazer subsídios de proteção que avultem ainda mais a esfera de proteção de 

direitos sociais. Neste diapasão, o professor salienta a importância do debate em torno da vedação 

do retrocesso dos direitos sociais, em geral não aceita pela doutrina majoritária que procura 

propugnar a flexibilidade das normas vigentes, visando a reação às mudanças na esfera social e 

econômica.(...) 

Para o professor é preciso também entre nós afirmar que: 
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‘o princípio fundamental da proibição (relativa) de retrocesso na esfera social, seja ele 

implementado por meio do reconhecimento de “cláusulas pétreas”, seja ela desenvolvido 

implicitamente a partir de outros princípios constitucionais, constitui-se não apenas em 

salvaguarda do Estado social de Direito ou, caso preferirmos, da justiça material, mas 

principalmente da própria dignidade da pessoa humana, valor-guia de toda a ordem constitucional 

e objetivo permanente de toda ordem jurídica que se pretenda legítima.’ 

 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional 

 

No que diz respeito aos direitos individuais, o que se notou foi que, se relegada a sua eficácia para 

um momento posterior à edição da lei ordinária, todo o arcabouço das garantias constitucionais 

estaria em derrocada. 

Já se vai longe, contudo, esse tempo. Hoje não se admite que a ineficácia seja o timbre da 

Constituição. Pelo contrário, o que se reconhece é que todas as normas constitucionais têm um 

mínimo de eficácia. O que se continua a admitir, todavia, são graus diferentes de aplicabilidade. 

É que muitas vezes elas restam ainda inaplicadas e não há como superar o confronto que surge 

entre o disposto na Constituição e a relutância do Legislativo em cumprir o preceituado. 

Constata-se que muitas vezes as normas programáticas surgem na Constituição como uma solução 

de compromisso. De um lado há aqueles que propugnam pela concessão integral e plena de um 

dado direito. De outro, há os que terminantemente o repelem. Em terceiro lugar, surge a solução 

compromissória: confere-se o direito com caráter programático e ambos os lados se sentem 

parcialmente vitoriosos. 

Não há dúvida que vista por este ângulo a norma programática torna-se um engodo. Iludem-se 

reciprocamente os que a aprovarem, assim como, em conjunto, iludem a nação. É óbvio que a 

fixação de um direito, cuja implementação fica inteiramente ao sabor das condições políticas 

prevalecentes no órgão Legislativo, não é em nada diferente de um direito pura e simplesmente 

não contemplado pela Constituição. É curial, também, que se as condições políticas forem 

favoráveis na Casa das Leis, o direito pode ser instituído independentemente da sua previsão 
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constitucional, o que significa dizer que ela não serviu para nada. Ou, na melhor das hipóteses, foi 

útil tão-somente para deixar certo que a Constituição não proíbe tal sorte de medida. 

O professor coloca o problema do ponto em que a constituição pode ser vista como mais diretiva e 

menos organizacional, sobre isso assevera: 

As Constituições podem, em tese pelo menos, variar de um caráter extremamente instrumental, 

quase que exclusivamente dotadas de normas organizacionais, e num outro extremo serem de tal 

modo programáticas que viessem pretender oferecer soluções políticas para todos os problemas 

suscitáveis pela vida do Estado. Ambas as posições extremas são de se evitar. 

 

 

FERREIRA, Pinto. Curso de Direito Constitucional. Saraiva, 5.ª Ed 

 

O professor Pinto Ferreira, em sua obra clássica pontua a sua opinião acerca da executoriedade e a 

aplicabilidade dos preceitos constitucionais. Sua posição é muito clara no sentido de que um 

conjunto de preceitos constitucionais não gozam de eficácia, que somente será atingida de forma 

paulatina em nossa ordem social. Neste sentido é crítico à extensão de nossa Carta Constitucional, 

o que é permissivo a que um conjunto de dispositivos tenham a característica de uma Constituição 

Simbólica. 

 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, São Paulo, Saraiva, 

2006, 32 ed. 

 

as regras constitucionais ou são auto-executáveis ou não-auto-executáveis. 

As normas auto-executáveis são aquelas que, sendo completas e definidas quanto à hipótese e à 

disposição, bastam por si mesmas e assim podem e devem ser aplicadas de imediato. Têm 

aplicabilidade imediata. 
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As normas não-auto-executáveis são aquelas que não podem ter aplicação imediata, porque 

dependem de regra ulterior que as complemente. Não têm aplicabilidade imediata. Três são as 

espécies de regras não auto-executáveis: a) normas incompletas, ou seja, aquelas que não são 

suficientemente definidas, seja quanto à hipótese, seja quanto à disposição; por exemplo, normas 

que criam institutos processuais mas não esclarecem qual o procedimento aplicável; b) normas 

condicionadas, isto é, aquelas que embora pareçam suficientemente definidas na hipótese e no 

dispositivo foram condicionadas pelo constituinte a uma lei posterior, que precise os seus 

elementos integrantes; e c) normas programáticas, quer dizer, as que indicam planos ou 

programas de atuação governamental, Estas não só reclamam lei ordinária de complementação 

ou regulamentação, mas também exigem medidas administrativas para que possam tornar-se 

efetivas. É o caso de uma norma constitucional que reconheça um direito à habitação. A sua 

aplicação dependerá de uma lei de regulamentação que estabeleça as condições de aquisição do 

direito. Entretanto, esta lei não bastará para que este direito se efetive; necessário será que haja 

casas, que se construam habitações, medida que é do âmbito do Poder Executivo.(pág. 13) 

É crítico à formulação de uma Constituição Dirigente e sobre a aplicabilidade imediata dos 

direitos e garantias fundamentais, afirma:  A aplicação imediata das normas definidoras de 

direitos e garantias fundamentais tem por limite a natureza das coisas. Isto é, não pode ter 

aplicação imediata, diga o que disser a Constituição, uma norma incompleta. E a melhor prova 

disto é que a Constituição, que no art. 5.º, §2.º, afirma solenemente a aplicação imediata das 

normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, prevê no mesmo art. 5.º LXXI, um 

mandado de injunção para o caso em que direitos, liberdades e prerrogativas fundamentais 

inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania não podem ser exercidos por falta de norma 

regulamentadora 

TEMER, MICHEL. ELEMENTOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL. Malheiros, 21.ªed. 

 

Compartilha do entendimento de José Afonso da Silva, relatando seus ensinamentos, criando a 

definição das normas constitucionais de eficácia redutível, terminologia que prefere à 

denominação de normas de eficácia contida 
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MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. Atlas, 21.ª ed. 

 

Em regra, as normas que consubstanciam os direitos fundamentais democráticos e individuais são 

de eficácia e aplicabilidade imediata. A própria Constituição Federal, em uma norma-síntese, 

determina tal fato dizendo que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata. 

Esposa da classificação estabelecida pelo Professor José Afonso da Silva, com o incremento da 

classificação do Professor Michel Temer acerca das normas de eficácia redutível, com a ressalva 

de que quanto às normas programáticas sustenta que as mesmas dependem da da atuação do Poder 

Legislativo e, por consequência da evolução de das situações de fato, para gozarem de eficácia 

técnica e social (na esteira do entendimento dos Professores Jorge Miranda e Tércio Sampaio 

Ferraz Jr.) 

 

 

ALFONSÍN, Jacques Távora. O acesso à terra como conteúdo de direito humanos 

fundamentais à alimentação e à moradia. Sergio Antonio Fabris Editor. Porto Alegre, 2003. 

 

Para além da discussão acerca da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, o professor 

Alfonsín, incrementa com um vasto conteúdo teórico, teses que fundamentam a necessidade de 

efetivação do direito à terra urbana e rural à luz da interpretação conjugada de princípios 

constitucionais, princípios gerais do direito, etc. 

 

 

A função social 

da propriedade 

à luz da 

Constituição 

JUNIOR, Eroulths Cortiano. O discurso jurídico da propriedade e suas rupturas – Rio de Janeiro: 

Renovar, 2002. 
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Federal 

 

A função social da propriedade urbana está vinculada ao atendimento das exigências previstas no 

Plano Diretor. 

O Plano Diretor deve prever e compatibilizar a propriedade urbana e sua função social, de acordo 

com as necessidades específicas de cada cidade. 

há normas que ressaltam o uso solidário da propriedade, exaltando os valores da pessoa humana, 

como os artigos 1o e 3o, que tratam de uma sociedade livre, justa e solidária, que garanta o 

desenvolvimento nacional e erradique a pobreza e as desigualdades sociais. 

Como a função social define o próprio direito de propriedade, pode-se afirmar que não há direito 

de propriedade sem função social.  

 

LOTUFO, Renan (Coord.). Cadernos de Direito Civil Constitucional. Curitiba: Juruá, 2001. 

 

A Constituição Federal de 1988 refere ao direito de propriedade como inviolável, além de 

determinar que deve atender a sua função social. 

A expropriação por interesse social e a usucapião constitucional urbano e rural dão solidez e 

aplicabilidade prática ao instituto da função social da propriedade. 

Há dois requisitos: o uso efetivo e a adequação social do uso, respeitando o ambiente, as relações 

de trabalho e a utilidade da exploração. Ou seja, há obrigação de uso congruente com o bem-estar 

social. 

O art. 182, § 2º da CF garante a adequação social do uso na propriedade urbana, pois determina 

que o plano diretor deve estabelecer os limites ao uso da propriedade urbana. 

O uso efetivo no âmbito urbano advém do § 4º, que faculta ao Poder Público exigir o adequado 

aproveitamento do solo urbano, sob possibilidade de várias sanções (progressão no imposto, 

parcelamento compulsório e desapropriação). 

A função social da propriedade consiste no seu emprego efetivo, compatível com sua destinação 

econômico-social e socialmente adequado, conforme dispuser a lei. Também deverá ser afinada 
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com a justiça social distributiva, que visa a assegurar a todos existência digna. A noção de função 

social não é externa ao direito de propriedade como hoje concebido, mas o preenche como uma de 

suas notas definidoras. 

 

 

Função social da 

propriedade 

FIGUEIREDO, Lucia Valle. Disciplina urbanística da propriedade. São Paulo: Malheiros, 

2005. 

 

A disciplina urbanística da propriedade deve se sujeitar aos princípios constitucionais 

consagradores da propriedade individual com suas limitações, no que se refere ao interesse social 

e à função social da propriedade, conforme consta no inciso XXII, do artigo 5º e artigo 170, ambos 

da CF.  

Porém, também está assegurado o direito coletivo e difuso, que é atendido pela função social da 

propriedade, conforme dispõem os incisos XXII e XXIII do artigo 5º da CF. Concluiu, porém, que 

a proteção é para a propriedade privada que não entra em rota de colisão com o direito coletivo. 

 

Função Social da 

Propriedade 

Pública 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Função social da propriedade pública. Revista Eletrônica 

de Direito do Estado. Nº 6 – abril/maio/junho de 2006 – Salvador – Bahia - Brasil 

 

A CF adota também o princípio da função social da propriedade pública, embora com menos 

clareza. Esse conceito vem sendo inserido implicitamente em alguns dispositivos constitucionais 

que tratam da política urbana. 

No entanto, esse princípio não está consignado com tanta clareza na CF, ele é definido por meio 

de diretrizes a serem observadas pelo Poder Público. 

O inciso I, do artigo 2º, do Estatuto da Cidade resume o objetivo da política urbana, voltada para a 

função social da cidade: "art. 2º: A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 
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diretrizes gerais: 

I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, 

ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 

trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;". Os demais incisos são instrumentos para 

alcançar esse objetivo. 

Cabe ao Poder Público disciplinar a forma de uso dos bens públicos. O interesse público deve 

orientar essas decisões. 

Função social da 

propriedade no 

direito público 

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Novos Aspectos da Função Social da Propriedade no 

Direito Público. 

 

A propriedade ainda é considerada um direito que deve cumprir uma função social, e não 

simplesmente uma função social, como um bem protegido à medida que se realiza. A CF, ao 

prever que a função social da propriedade é o princípio basilar da ordem econômica e social, deixa 

explícito que tanto a propriedade quanto suas expressões - uso, gozo e disposição do bem – devem 

se submeter aos interesses e conveniências sociais. Nesse sentido, pode-se conceber que a função 

social da propriedade consiste em que esta deve ser economicamente útil, produtiva de maneira a 

satisfazer as necessidades sociais. No entanto, não há uma preocupação com a justiça distributiva, 

a função social é vista como a plena utilização do bem. Ou seja, a função social da propriedade só 

estaria vinculada ao destino produtivo do bem.  

Pode-se também atribuir um conteúdo vinculado à Justiça Social, comprometido com o projeto de 

uma sociedade mais justa e igualitária, proporcionando oportunidade a todos os cidadãos. 

O princípio da função social da propriedade pública não está explícito na CF, suas diretrizes estão 

no artigo 182 da CF. 

Função 

social da 

cidade e da 

propriedade 

pública e 

privada 

Di Sarno, Daniela Campos Libório. Elementos de Direito Urbanístico: Barueri, SP: Manole, 

2004. 1a edição.  

 

Função social da propriedade: O Plano Diretor deve estabelecer as exigências para definir quando 

a propriedade urbana cumpre sua função social. Além disso, as Leis Orgânicas Municipais (LOM) 
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 também estabelecem critérios para assegurar o cumprimento da função social da propriedade.  

Para que a propriedade urbana atenda à sua função social é necessário que exista um grau de 

razoabilidade entre a intensidade de seu uso com o potencial de desenvolvimento das atividades de 

interesse urbano. Por exemplo, quando se tratar de uma área de manancial a intensidade do uso 

deve ser compatível com a sua preservação, pois a implantação de um loteamento urbano estaria 

em desacordo com o princípio da função social da propriedade.  

Para que a propriedade cumpra sua função social o Plano Diretor deve ter mecanismos que: 

democratizem o uso, ocupação e posse do solo urbano; promovam justa distribuição de ônus e 

encargos decorrentes de obras e serviços; recuperem para a coletividade a valorização imobiliária 

decorrente da ação do poder público; gerem recursos para o atendimento da demanda de infra-

estrutura e de serviços públicos causada pelo adensamento em razão da verticalização e para 

implantações de infra-estrutura em áreas não servidas; promovam o aproveitamento dos vazios 

urbanos ou terrenos subutilizados ou ociosos, coibindo o uso especulativo da terra como reserva 

de valor. 

 

O necessário 

cumprimento da 

função social do 

imóvel urbano 

 

CARDOSO, Fernanda Lousada. A propriedade urbana obriga? – Análise do discurso 

doutrinário e da aplicação jurisprudencial – Rio de Janeiro: Renovar: 2008. 

 

A função social se realiza mediante atos concretos, praticados por quem tem a posse do bem. Ou 

seja, a obrigação de garantir que a função social está sendo cumprida não é exclusiva do 

proprietário, mas é extensiva ao possuidor. Se houver conflitos entre o direito de propriedade e o 

cumprimento da função social, deverão ser observados os interesses sociais e econômicos, 

conforme previsto na regulação das hipóteses de perda e aquisição da propriedade. Os artigos 

1.258 e 1.259 do Código Civil demonstram que, havendo conflito entre propriedade e função 

social esta prevalecerá. 

 

Da Silva, José Afonso. Direito Urbanístico Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2006, 4a edição. 
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O doutrinador cita a lição de Spantigatti, segundo o qual a função social da propriedade urbana 

“constitui um equilíbrio entre o interesse privado e o interesse público que orienta a utilização do 

bem e predetermina seus usos, de sorte que se pode obter, nos modos de vida e nas condições de 

moradia dos indivíduos, um desenvolvimento pleno da personalidade. Nessa construção está claro 

que o interesse do indivíduo fica subordinado ao interesse do coletivo por uma boa urbanização, e 

que a estrutura interna do direito de propriedade é um aspecto instrumental no respeitante ao 

complexo sistema da disciplina urbanística”.144 

Conclui citando Pedro Escribano Collado – “o direito do proprietário está submetido a um 

pressuposto de fato, à qualificação urbanística dos terrenos, cuja fixação é da competência da 

Administração, de natureza variável, de acordo com as necessidades do desenvolvimento 

urbanístico das cidades, cuja apreciação corresponde também à Administração.”145 

 

Fachin, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea. Porto Alegre: 

Sérgio Antonio Fabris, 1988. 

 

As limitações formais que atingem o direito de propriedade formam a função social da 

propriedade, e não da posse.  

A função social se relaciona com o uso da propriedade, alterando alguns aspectos que se referem 

ao seu exercício.  

O autor cita Hernández Gil para dizer que a função social da posse deve ser vista como um 

exponente da realidade social e também que a função social tende a alterar determinadas estruturas 

sociais e os correspondentes quadros jurídicos. 

 

A função social 

como 

pressuposto e 

Hernández Gil, Antonio. La Posesion. Editorial Civitas: Madrid, 1980. 

 

                                                 
144 Manuale di Diritto Urbanístico, pp. 291-292 
145 Pedro Escribano Collado, La Propriedad Privada Urbana, pp. 137-138. 
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como fim A função social da posse é parte de seu próprio ser, é um elemento definidor, não algo que se 

justapõe. 

Função social da 

cidade e da 

propriedade e o 

Plano Diretor 

SAULE JUNIOR, Nelson. A proteção jurídica da moradia nos assentamentos irregulares. 

Sérgio Antonio Fabris Editor: Porto Alegre, 2004. 

 

A política urbana que tem como objetivo garantir o desenvolvimento das funções sociais da cidade 

deve cumprir a função social da propriedade.  

A função social da propriedade é cumprida quando atende às exigências de ordenação da cidade 

expressas no Plano Diretor. Isso porque, assegura e atende às necessidades dos cidadãos quanto à 

qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. Deve também 

garantir condições dignas de vida urbana, e o bem-estar de seus habitantes, nos termos do artigo 

182 da CF. O Plano Diretor define critérios para aplicar os instrumentos anteriormente 

estabelecidos no Estatuto da Cidade, tais como: outorga onerosa do direito de construir; operações 

urbanas consorciadas; direito de perempção; transferência do direito de construir; as ZEIS. 

 

Fernandes, Edésio, organizador. Direito Urbanístico. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. 

Nelson Saule Junior (pg. 50/54) 

 

Para que se cumpra a função social da cidade deve-se atuar no combate às causas da pobreza, 

promoção de medidas de proteção ao meio ambiente, tornando efetivos os direitos humanos.  

As funções sociais da cidade são interesses difusos, pois não há como identificar os sujeitos 

afetados pelas atividades. Essas funções só serão desenvolvidas plenamente quando houver a 

redução das desigualdades sociais, promoção da justiça social e melhoria da qualidade de vida 

urbana.  

Devem compreender o acesso de todos que vivem na cidade à moradia, aos equipamentos e 

serviços urbanos, transporte público, saneamento básico, educação, saúde, cultura, lazer, esporte. 

A compreensão das funções sociais da cidade é destinada à garantia de acesso ao direito à cidade 
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está presente nas Leis Orgânicas de são Paulo, Porto Alegre, e Recife. / 

 

 

Estatuto da Cidade Comentado: lei no 10.257, de 10 de julho de 2001. Organizadora: Liana 

Portilho Mattos. – Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. 

Capítulo III – Do Plano Diretor – Nelson Saule Junior 

 

O Plano Diretor tem atribuição constitucional para disciplinar sobre a função social, ou seja, cabe 

ao PD fixar limites, obrigações e tarefas que devem ser cumpridas pelos particulares. 

O PD deve estabelecer normas de conduta para que se certifique de que os particulares cumprem 

as condições para que seja atendida a função social da propriedade.  

O doutrinador cita Eros Grau, que entende a função social como um princípio ativo, pois impõe ao 

proprietário o dever de exercê-la em benefício de outrem, ou seja, a função social necessita de 

comportamentos positivos, prestação de fazer a quem detém o poder de propriedade.146 

O Estatuto da Cidade aponta diretrizes de ordenação do solo, em seu inciso IV do artigo 2o, 

visando a evitar: 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-

estrutura urbana; 

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos geradores de 

tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente; 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização; 

                                                 
146 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (Interpretação e crítica). São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1990. 
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f) a deterioração das áreas urbanizadas; 

g) a poluição e a degradação ambiental. 

Esse mesmo artigo 2o estabelece as diretrizes para cumprimento da função social da cidade e da 

propriedade urbana, sendo esses dois, somados aos princípios do desenvolvimento sustentável, da 

igualdade da justiça social e da participação popular são os princípios constitucionais norteadores 

do Plano Diretor.  

O respeito ao princípio da função social da cidade e desenvolvimento sustentável pressupõe que as 

metas estabelecidas no Plano Diretor devem ter um equilíbrio entre as formas de desenvolvimento 

econômico e o desenvolvimento social e humano da cidade. Esse princípio será respeitado quando 

houver no PD ações destinadas a garantir o exercício do direito a cidades sustentáveis. 

O princípio das funções sociais da cidade é fundamental para mediar os conflitos que surgem entre 

a ocupação e a preservação de bacias e mananciais. 

Só será possível dizer que a cidade está cumprindo sua função social quando houver redução das 

desigualdades sociais, com acesso irrestrito à moradia, ao transporte público, saneamento, cultura, 

lazer, educação e segurança.  

 

 

Função social da cidade: está prevista no artigo 182 CF como uma síntese da atividade urbanística, 

seja ela pública ou privada. Expressa a necessidade de o coletivo se sobrepor ao particular, 

sustentando o princípio da função social da propriedade. 

 

Função social da propriedade: O Poder Público tem a função de determinar qual é o papel que 

determinado imóvel deve exercer para que sua função social seja cumprida. Dessa forma, a função 

social consiste no equilíbrio entre o interesse público e o privado, sendo que este se submete 

àquele. Este princípio afeta diretamente o conteúdo econômico da propriedade. 

O Estado é que deve indicar a função social da propriedade. No âmbito federal essa competência 

deve ser elaborar normas gerais que indiquem parâmetros e diretrizes para o Poder Público 
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municipal. Por sua vez, o município deve detalhar o regramento territorial e também elaborar 

planos de desenvolvimento urbano. Já o Estado não deve atuar nesse aspecto, sob pena de ferir a 

autonomia federativa, impondo determinação estadual sobre ordenamento do solo municipal.  

Sob outro aspecto, o Poder Público enquanto proprietário de imóvel urbano deve atender às 

exigências da lei para realizar plenamente a função social da propriedade. É certo que esses 

imóveis terão finalidade diversa da do particular, como é o caso de uma praça pública, por 

exemplo. 

 

 

Direito de 

Propriedade e 

Função social da 

posse/proprieda

de rural 

 

STROZAKE. Juvelino José. A função social da propriedade rural sob a ótica dos direitos 

difusos e coletivos. 

 

Aponta, ainda, que diante do descumprimento da função social da propriedade, o proprietário não 

receberá a proteção dos institutos possessórios, caso sua propriedade sofra eventual ocupação 

coletiva. Assim, o proprietário teria preservado seu patrimônio protegido pela cláusula de 

“preservação do valor real”, devendo perder a posse e o domínio de sua gleba. 

Afirma que a posse juridicamente protegida deve ser aquela que cumpre a função social, de acordo 

com os mandamentos constitucionais e dos superiores interesses difusos da coletividade e dos 

interesses coletivos. 

Cita o entendimento dos juristas Fábio Konder Comparato, Gustavo Tepedino, Luiz Edosn Fachin, 

Rosalinda P. C. R. Pereira e Eros Grau, defensores do entendimento em que a propriedade rural 

que não cumpra os requisitos da função social da propriedade, conforme definido nos 4 incisos do 

art. 186 da CF, não está assegurada a proteção possessória prevista na legislação infra-

constitucional. 

Além disso sustenta que a interpretação do instituto da posse nas propriedades sujeitas à 

desapropriação para fins de reforma agrária deve ser constitucionalizada para fazer com que a 

proteção judicial via interditos possessórios recaia somente naquelas posses onde se cumpra a 

função social da propriedade. 
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Também aponta que o instituto da Ação Civil Pública deve ser utilizado como instrumento a 

determinar a desapropriação da terra que não atende aos requisitos legais de cumprimento de sua 

função social. 

 

 

FERREIRA, Pinto. Curso de Direito Constitucional. Saraiva, 5.ª Ed 

 

Atualmente o direito de propriedade não tem o sentido absoluto do direito romano tradicional. 

Ela se ajusta às novas condições sociais. Duguit desenvolveu com mestria a teoria da função 

social da propriedade, incorporada ao Código Civil soviético. 

(...) 

Muitas modificações foram feitas ao sagrado de outrora, que protegia a propriedade, 

especialmente pelas democracias marxistas, chegando à coletivização em massa. Segundo Fabre, 

na Teoria das democracias populares (Paris, 1949, p.42):”Afirmar-se-á facilmente que tais 

limitações trazidas à propriedade privada são estranhas à ortodoxia burguesa do direito de 

propriedade”. (pág. 118) 

Assim para Pinto Ferreira a propriedade, em nossa Constituição de 1988, é um direito garantido, 

que deverá atender a sua função social. 

 

 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, São Paulo, Saraiva, 

2006, 32 ed. 

 

Sobre o tema da propriedade, não trabalha o tema da função social da propriedade, interpretando 

que a Constituição em seu artigo 5.º, XXIV, consagra o direito fundamental de não ser alguém 
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despojado de direitos de seu patrimônio, sem justa indenização.(pág.306). 

 

 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. Atlas, 21.ª ed. 

 

A análise dos requisitos constitucionais leva à conclusão de que a finalidade do legislador 

constituinte foi garantir um tratamento constitucional especial à propriedade produtiva, vedando-

se sua desapropriação e prevendo a necessidade de edição de lei que fixe requisitos relativos ao 

cumprimento de sua função social. Note-se que a Consitiuição veda a desapropriação da 

propriedade produtiva que cumpra sua função social. 

 

 

ALFONSÍN, Jacques Távora. O acesso à terra como conteúdo de direito humanos 

fundamentais à alimentação e à moradia. Sergio Antonio Fabris Editor. Porto Alegre, 2003. 

 

O professor Alfonsín recupera a formulação de José Afonso da Silva, para quem a função social 

diz respeito à estrutura do direito de propriedade, relatando a concordância que veio recebendo ao 

longo do tempo por outros doutrinadores, como Lenio Luiz Streck, Paulo Bonavides, Gisele 

Cittadino, Eros Roberto Grau, Jorge de Miranda. Neste sentido foi se consolidando uma leitura de 

que o sistema de direitos fundamentais se converteu no núcleo básico do ordenamento 

constitucional brasileiro, e que os princípios constitucionais se constituem como verdadeiros 

critérios de interpretação e integração (pág. 181) 

(...) a função social da propriedade não é somente uma decorrência necessária da sociabilidade 

acima reclamada por Duguit em nível prioritário, como reflete correspondência com a 

inseparabilidade do ser e do dever ser das necessidades vitais dos não proprietários, aí confundidos 

numa realidade só, por sua exclusiva força normativa, como apregoada por M.J.A. Roig 
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MARÉS. Carlos Frederico. A função social da terra. Porto Alegre. Sérgio Fabris Editor, 2003 

 

O autor sustenta que: a idéia da função social está ligada ao próprio conceito do direito. Quando 

a introdução da idéia no sistema jurídico não altera nem restringe o direito de propriedade , 

perde efetividade e passa a ser letra morta. Embora embeleze o discurso jurídico, a introdução 

ineficaz mantém a estrutura agrária íntegra, com suas necessárias injustiças, porque quando a 

propriedade não cumpre uma função social, é porque a terra que lhe é objeto não está 

cumprindo, e aqui reside a injustiça. Isto significa que a função social está no bem e não no 

direito ou no seu titular, porque uma terra cumpre a função social ainda que sobre ela não paire 

nenhum direito de propriedade ou esteja proibido qualquer uso direto, como , por exemplo, nas 

terras afetadas para a preservação ambiental: a função social é exatamente a preservação do 

meio ambiente.(pág. 91 e 92). 

 

 

LOTUFO, Renan (Coord.). Cadernos de Direito Civil Constitucional. Curitiba: Juruá, 2001. 

 

A definição da função social é unitária, mas elástica, adaptando-se às particularidades do bem 

sobre o qual incida. 

A Constituição Federal de 1988 se refere ao direito de propriedade como inviolável, além de 

determinar que deve atender a sua função social. 

A expropriação por interesse social e a usucapião constitucional urbano e rural dão solidez e 

aplicabilidade prática ao instituto da função social da propriedade.(...) 

A justiça social está enlaçada com a função social da propriedade agrária de modo indireto, isto é, 

através do instrumento da expropriação por interesse social. 
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Proteção à posse STROZAKE. Juvelino José. A função social da propriedade rural sob a ótica dos direitos 

difusos e coletivos. 

 

Afirma que a posse juridicamente protegida deve ser aquela que cumpre a função social, de acordo 

com os mandamentos constitucionais e dos superiores interesses difusos da coletividade e dos 

interesses coletivos. 

Cita o entendimento dos juristas Fábio Konder Comparato, Gustavo Tepedino, Luiz Edosn Fachin, 

Rosalinda P. C. R. Pereira e Eros Grau, defensores do entendimento em que a propriedade rural 

que não cumpra os requisitos da função social da propriedade, conforme definido nos 4 incisos do 

art. 186 da CF, não está assegurada a proteção possessória prevista na legislação infra-

constitucional. 

 

O necessário 

cumprimento da 

função social da 

propriedade 

para concessão 

de liminares nas 

possessórias 

 

Nery Júnior, Nelson e Nery Rosa Maria. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: 

RT, 10a edição, 2007 

 

Nada fala 

 

Theodoro Júnior, Humberto.  Curso de Direito Processual Civil. São Paulo:  vol III, 36 ed, 

2006 

 

Nada fala 

 

Vicente Greco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 18ª ed, 2006. 
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Nada fala 

 

Montenegro Filho, Misael. CPC Comentado e Interpretado. São Paulo: Atlas, 2007 

Nada fala 

 

Marcato, Antonio Carlos  – CPC Interpretado; São Paulo: Atlas, 2008 

Nada fala 

 

Cunha Pereira – fls 2681 e ss 

Nilton dos Santos, fls. 2667 e ss 

Nada falam 

Donzele, Patricia Fortes Lopes. A função social da propriedade e as ações possessórias 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 ao elencar entre os direitos e garantias fundamentais 

o da função social da propriedade, alterou o conteúdo desta, que não pode ser mais entendida 

na acepção individualista do Código Civil Brasileiro. 

In www.direitonet.com.br/artigos/perfil/exibir/84253 

 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 ao elencar entre os direitos e garantias fundamentais o 

da função social da propriedade, alterou o conteúdo desta, que não pode ser mais entendida na 

acepção individualista do Código Civil Brasileiro. Disto decorrem conseqüências importantes 

relativas à proteção possessória, ficando claro que para que o proprietário receba esta tutela, 

deverá utilizar direta e efetiva da terra no sentido de imprimir-lhe a sua função social. 

Quando se trata da propriedade rural, a exigência desta destinação social torna-se ainda mais 
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evidente, visto ser a terra - antes de tudo – um bem de produção, que tem como utilidade própria a 

produção de bens imprescindíveis à sobrevivência do ser humano. 

 É necessário, portanto, para que receba esta tutela, a utilização direta e efetiva da terra no sentido 

de imprimir-lhe a sua função social. 

Mostra-se insuficiente para atender a realidade atual, este enquadramento da propriedade rural no 

artigo 524 do Código Civil Brasileiro; visto que este pressupõe a noção de terra essencialmente 

como um bem de valor, em que a salvaguarda do direito do proprietário está no seu título. 

Não basta ao possuidor agrário exercer a atividade agrária, deverá ainda conduzi-la ao 

atendimento da função social para que possa fazer jus à tutela jurídica da posse 

Conclui-se que a propriedade é um direito que não pode ser utilizado de forma individualista, 

devendo satisfazer aos interesses da coletividade mediante a destinação para a sua função social, 

conforme previsão constitucional atual. Disto deflui o fato de a propriedade que não cumprir a sua 

função social, não terá garantia constitucional e que o seu proprietário não deverá ter assegurada a 

defesa nas ações possessórias. 

 

 

Fidélis dos Santos, Ernane – Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2006. 

vol 3 

 

Nada fala 

 

Comparato, Fábio Konder. DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS EM MATÉRIA 

DE DIREITO DE PROPRIEDADE. REVISTA DO CENTRO DE EST UDOS 

JUDICIÁRIOS, V 1, N.3, P. 97 

 

“O descumprimento do dever social de proprietário significa uma lesão ao direito fundamental de 
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acesso à propriedade, reconhecido doravante pelo sistema constitucional. Nessa hipótese, as 

garantias ligadas normalmente à propriedade, notadamente à da exclusão das pretensões 

possessórias de outrem, devem ser afastadas... quem não cumpre a função social da propriedade 

perde as garantias, judiciais e extrajudiciais, de proteção à posse, inerentes à propriedade (código 

Civil art. 502) e as ações possessórias. 

A aplicação das normas do Código civil e do CPC, nunca é demais repetir, há de ser feita à luz dos 

mandamentos constitucionais, e não de modo cego e mecânico, sme atenção às circunstâncias de 

cada caso, que podem envolver o descumprimento de deveres fundamentais.”  Afirma que o  

judiciário, no julgamento de uma ação possessória poderá reconhecer que o proprietário não 

cumpre o dever fundamental de dar ao imóvel uma destinação de interesse coletivo, e assim tirar 

desse fato as consequências jurídicas que a razão jurídica impõe. 

 

 

Zavascki, Teori Albino. A tutela da posse na Constituição e no novo Código Civil  

http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/6723  

A tutela da posse na Constituição e no Novo Código Civil. Revista Brasileira da Direito 

Constitucional, n. 5, p. 50-61, jan./jun. 2005.  

 

Conclui que “a posse e a propriedade são institutos autônomos, tutelados sob enfoque de distintos 

princípios constitucionais harmônicos no plano normativo, os princípios de direito de propriedade 

e da função social das propriedades podem envolver-se em situações concretas de tensão, quando 

tracionam em direção oposta, a exigir solução de concordância prática que, fatalmente, importará a 

necessidade de limitação de um deles, em benefício do outro, ou de ambos, em benefício comum 

do sistema. A Constituição embora não assegure, explicitamente, um genérico “direito À posse”, 

inegavelmente tutela a posse quando necessário para atingir finalidades específicas, entre as quais 

a da concretização do princípio da função social das propriedades. Das suas disposições 

normativas e dos seus princípios é que se deve extrair os marcos norteadores fundamentes e 

legitimadores: a) das normas infraconstitucionais que tutelam a posse, nomeadamente nos casos 

em que ha comprometimento do direito de propriedade (como ocorre na  usucapião e na 
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denominada “ desapropriação judicial “ do novo código civil); b) das soluções pretorianas para 

outros conflitos entre posse e propriedade de natureza cível e penal, para os quais não há 

regramento positivado, ou este se mostra inadequado ou insuficiente quando então cumpre ao juiz, 

ele próprio, formular a solução harmonizadora, o que fará à luz daqueles mesmos princípios 

ponderando-os adequadamente fazendo prevalecer o que, nas circunstâncias do caso, melhor 

representar a concretização dos bens e valores constitucionais. 

Afirma que os conflitos coletivos de posse tem sido resolvidos pela jurisprudência levando em 

consideração as peculiaridades de cada caso concreto. Relata que, no que se refere à esfera cível 

desses conflitos, tem-se privilegiado o direito de propriedade. É que diferentemente do que ocorre 

nas hipóteses de desapropriação indireta, ou nas de usucapião especial pro labore ou urbano (em 

que a tutela do possuidor ocorre quando a afetação do bem ao patrimônio público ou a sua 

destinação à moradia ou ao trabalho produtivo, já está plenamente consolidada, o que legitima o 

privilégio ao principio da função social), no caso das ocupações, a reação do proprietário ocorre 

imediatamente, de modo que não se pode afirmar a existência, naquele momento, de uma situação 

fática, por si só valiosa do ponto de vista social ou jurídico, em favor dos ocupantes, a ponto de 

permitir à limitação das faculdades decorrentes dos direitos de propriedade em benefício de outro 

principio constitucional.  Registra, no entanto, a existência de corrente jurisprudencial minoritária 

que reconhece a legitimidade da permanência, ainda que provisória, dos ocupantes da área, em 

nome da garantia a bens fundamentais como mínimo social das pessoas carentes 

salienta que há pequena parcela da doutrina moderna que tem relativizado o principio do direito de 

propriedade. 

 

 

Fachin, Luis Edson.A função social da posse e da propriedade contemporânea. porto Alegre: 

Fabris, 1999, p.19 

 

é defensável concluir que é incongruente com a norma constitucional e a mens legis deferir 

proteção possessória ao titular de domínio cuja propriedade não cumpre integralmente sua função 

social, inclusive (e especialmente) no tocante ao requisito da exploração racional. A liminar que 
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seja deferida concedendo a reintegração de posse de imóvel nessa condição pode até atender a 

dogmática do Código Civil, mas se choca de frente com o novo texto constitucional. 

Com base neste ponto de vista, torna-se possível não atender as pretensões de defesa possessória 

do proprietário que deixa de imprimir à sua propriedade uma função social, não obstante possua 

título de domínio. É aqui valorizado, acima do direito abstrato da propriedade, um fato concreto 

que se baseia na posse agrária legitimando a propriedade. 

 

 

 

 

Princípio da 

Função social da 

propriedade - 

conceito 

Tepedino, Gustavo. Temas de Direito Civil. 

 

A expressão função social traz debate sobre a análise funcionalista dos fenômenos sociais. Liga a 

função social ao principio da igualdade previsto na Constituição Federal 

 

 

Calmon de Passos, JJ Função Social do Processo 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3198 

 

“Função social pode ser entendida como o resultado que se pretende obter com determinada 

atividade do homem ou de suas organizações, tendo em vista interesses que ultrapassam os do 

agente. Pouco importa traduza essa atividade exercício de direito, dever, poder ou competência. 

Relevantes serão, para o conceito de função, as conseqüências que ela acarreta para a convivência 

social. O modo de operar, portanto, não define a função, qualifica-a. 

A função social é, assim, menos o que a atividade deve proporcionar que aquilo que ela não pode 
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produzir, por lhe ter sido interditado 

 

Princípio da 

Função social da 

propriedade - 

conceito 

função social da 

posse 

Zavascki, Teori Albino. A tutela da posse na Constituição e no novo Código Civil  

 

Por função social da propriedade deve-se entender o princípio que diz respeito à utilização dos 

bens e não à sua titularidade jurídica. Sua força normativa independe de quem detenha o título 

jurídico de proprietário. Os bens, as propriedades é que estão submetidas a uma destinação social e 

não o direito de propriedade em si mesmo. Por isso denomina o princípio de função social das 

propriedades, no plural porque entende que é principio ligado ao plano real e realiza-se mediante 

atos concretos de quem efetivamente tem a disponibilidade física dos bens, ou seja, do possuidor, 

assim considerado no mais amplo sentido, seja ele titular do direito de propriedade ou não, seja ele 

detentor ou não de titulo jurídico a justificar sua posse. 

Entende que a função social é muito mais ligada à posse que à propriedade. A função social da 

propriedade, realiza-se ou não, mediante atos concretos, de parte de quem efetivamente tem a 

disponibilidade física dos bens, ou seja, do possuidor. (...) Bem se vê, destarte, que o princípio da 

função social diz respeito mais ao fenômeno possessório que ao direito de propriedade. Referida 

função "é mais evidente na posse e muito menos na propriedade", observa a doutrina atenta, e daí 

falar-se em função social da posse. 

A relação de pertinência entre posse e função social permeia-se na Constituição Federal e no novo 

código civil 

 

 

 

Donzele, Patricia Fortes Lopes. A função social da propriedade e as ações possessórias 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 ao elencar entre os direitos e garantias fundamentais 

o da função social da propriedade, alterou o conteúdo desta, que não pode ser mais entendida 

na acepção individualista do Código Civil Brasileiro.  
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In www.direitonet.com.br/artigos/perfil/exibir/84253 

 

É indiscutível que o direito de propriedade garantido pelo artigo 5º, inciso XXII, da Constituição 

Federal Brasileira de 1988 está condicionado ao atendimento da sua função social por disposição 

do inciso XXIII deste mesmo artigo. 

Esta disposição constitucional revela que o direito à propriedade, tido por muito tempo como um 

direito subjetivo individual na concepção civilista, encontra-se transformado pelo aspecto 

condicionante do interesse social. 

Neste sentido dispõe o Estatuto da Terra (Lei n. º 4.504/64), quando prevê em seu artigo 2º, caput, 

que a oportunidade de acesso à propriedade da terra será assegurada a todos, ficando condicionada 

pela sua função social. 

Existe um dever fundamental advindo da função social da propriedade, que é o da apropriada 

utilização dos bens em proveito da coletividade 

A importância desse caráter social imprimido à propriedade reflete-se no dever do proprietário de 

dar à sua propriedade uma função específica. Não se trata porém de qualquer função, mas uma 

função de cunho social, que se destine ao interesse coletivo e não apenas ao interesse individual. 

 

Tartuce, Flávio - A função social da posse e da propriedade e o direito civil constitucional. 

Elaborado em 11.2005 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7719 

 

O atual Código Civil, no artigo 1.228, § 1º, reafirma a função social da propriedade 

acolhida no art. 5º, XXII e XXIII e artigo 170, III, todos da Constituição Federal de 1988. 

Na verdade, o novo Código Civil vai mais além, prevendo ao lado da função social da 

propriedade a sua função socioambiental com a previsão de proteção da flora, da fauna, da 

diversidade ecológica, do patrimônio cultural e artístico, da águas e do ar, tudo de acordo 

com o que prevê o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e a Lei da Política Nacional 
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do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81).  

Interessante lembrar que o Bem Ambiental, o meio ambiente natural e artificial, com 

proteção constitucional, também encontra guarida no estatuto privado, podendo ser 

conceituado como um bem difuso que visa a sadia qualidade de vida da presente e futuras 

gerações.   

Pois bem, já vimos que o direito de propriedade não é um direito absoluto, encontrando 

limites nos direitos alheios, que devem ser respeitado. No direito civil moderno, concebido 

à luz do Texto Maior, cada vez mais vão surgindo medidas restritivas ao direito de 

propriedade, impostas pelo Estado em prol da supremacia dos interesses difusos e 

coletivos. Assim, o direito de propriedade esbarra na sua função social e socioambiental, 

no interesse público, no princípio da justiça social (art. 3º, III, CF/88) e na proteção do bem 

comum.  

Como vimos, o artigo 1.228, § 2º, do novo Código Civil, proíbe o abuso de direito ou ato 

emulativo no exercício do direito de propriedade, cabendo a análise das circunstâncias 

fáticas pelo magistrado, caso a caso, melhor idéia da ontognoselogia jurídica de Miguel 

Reale. Esse conceito acaba fundindo direito das coisas e direito pessoal em um mesmo 

plano.  

Ademais, prevê o § 3º do mesmo dispositivo legal que o proprietário pode ser privado da 

coisa nos casos de desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social, 

bem como no caso de requisição, em caso de perigo público iminente.  

Em seguida, o Código Civil atual inova ao trazer, nos parágrafos §§ 4º e 5º do 

artigo 1.228, a denominada desapropriação judicial por posse-trabalho, 

modalidade de expropriação privada, situação em que um considerável número de 

pessoas ocupa uma extensa área, por cinco anos (posse ininterrupta e de boa-fé), 

existindo nessa extensa área obras consideradas pelo magistrado de relevante 

caráter social e econômico (posse-trabalho). Essa idéia de posse trabalho, denota, 

mais uma vez, a função social da posse.  

 

Lara de Almeida, Francisco Provázio  
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Abuso do direito de propriedade e função social da posse. A necessidade de rever a 

ponderação dos interesses constitucionais.”  in 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=12251 

 

“(...)É inequívoco que a discussão aqui travada ocorre no plano dos princípios – de um lado os 

existenciais dos possuidores e do outro a garantia do direito de propriedade. Quando esses 

princípios se chocam, eles precisam ser harmonizados, em cada caso concreto, prevalecendo o de 

maior valor, de acordo com um balanço realizado sob o crivo da proporcionalidade.”... 

Robert Alexy, ao procedimentalizar a aplicação da proporcionalidade a dimensionou em três 

elementos: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

A adequação e a necessidade referem-se a aspectos externos de um ato, através dos quais se 

verifica se os meios utilizados são adequados aos fins almejados e se tal ato é realmente 

indispensável. Esses aspectos são apenas subjacentes à ponderação constitucional de interesses. 

Para este fim, utiliza-se, precipuamente a proporcionalidade em sentido estrito. 

Essa proporcionalidade em sentido estrito é a lei da ponderação em si. A partir dela avalia-se a 

relação custo-benefício entre a ação praticada e os fins obtidos. "Meios e fins são colocados em 

equação mediante um juízo de ponderação, com o objetivo de se avaliar se o meio utilizado é ou 

não desproporcionado em relação ao fim", e, se o ônus vencer, a medida é inconstitucional. É o 

princípio da justa medida. (CANOTILHO, 2003, p. 270) 

É exatamente a proporcionalidade em sentido estrito que efetua a ponderação de interesses, 

solucionando os conflitos entre normas. O princípio da proporcionalidade é instrumentalizado por 

esse sopesamento. 

Assim, verifica-se que cabe à proporcionalidade em sentido estrito o papel primordial de 

harmonizar princípios conflitantes, estabelecendo o grau de prevalência de um em detrimento do 

outro. Ela é a técnica a ser utilizada para dirimir quaisquer conflitos de interesses. 

É a partir do filtro realizado por esse procedimento que se conclui que a atual proteção possessória 

desrespeita todo o ordenamento vigente. Sob a camuflagem de regras formalmente legítimas, está 

a se desconsiderar muitos direitos de índole infinitamente superior. 
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Todavia, tal aferição somente pode ser realizada no caso concreto, onde se verificará qual interesse 

deve efetivamente prevalecer. E isso não é algo simples de se fazer, já que a repercussão da 

decisão judicial é dotada de contornos, geralmente, irreversíveis 

Como há interesses de relevância constitucional dos dois lados, não se pode simplesmente ignorar 

um deles. O que se defende aqui não é conferir aos possuidores o direito de propriedade retirado à 

força de quem o detém.... 

As soluções corretas aparecerão com o tempo e com a experiência, mas a demonstração de que 

hoje não se está fazendo da maneira correta é o primeiro passo rumo ao devido respeito dos 

direitos dos possuidores. 

A experiência histórica de proteção à propriedade não mais é legítima no atual ordenamento 

jurídico-constitucional, uma vez que desobedece ao princípio da proporcionalidade. 

A propriedade absoluta cedeu espaço para a propriedade social. O proprietário, agora, tem o dever 

de atender ao princípio da função social e não pode incidir em atos emulativos configuradores do 

abuso de direito de propriedade. 

“Caso isso aconteça, não se pode mais ignorar o direito existencial de eventuais possuidores que 

venham a esbulhar tal propriedade, que a essa altura se afigura como ilegítima...” 

“O possuidor é titular de direitos assim como o proprietário, e merece ter seus direitos 

fundamentais respeitados, porque a posse não é mera aparência de propriedade, é direito 

autônomo, que estampa em si a mais nítida função social.” 

Ação de força 

velha - tutela 

antecipada 

Nery Júnior,Nelson  e Nery, Rosa Maria– Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: 

RT, 10a edição, 2007 Fls. 1176 

 

 

 

Nelson Nery Júnior e Rosa Nery – Código Civil Anotado,  RT,  2008 
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Art. 924 - Ação de força velha – 

“Quando a turbação ou esbulho datar de mais de ano e dia, a posse ameaçada ou violada pode ser 

protegida por ação de rito comum” 

No entanto, “outra alteração substancial ocorrida no sistema foi a introdução da tutela 

antecipatória do CPC 273, de modo que hoje é possível a concessão de liminar “initio litis” 

mesmo em se tratando de possessório de força velha”. 

Só que os requisitos a serem obedecidos para obtenção de liminar antecipatória são os do CPC 273 

e não os do sistema da ação possessória sob o procedimento especial do CPC 920 ss.  

“posse velha – tutela antecipatória – caso o esbulho ou turbação tenha ocorrido há mais de ano e 

dia, não cabe ação possessória pelo procedimento especial. É admissível, contudo, ação 

possessória, pelo rito comum (ordinário ou sumário). Nessa, poderá o autor pedir a tutela 

antecipatória de mérito (art 273) com os mesmos efeitos da liminar possessória da ação de rito 

especial. Contudo, para obte-la terá de comprovar não apenas sua posse, a turbação ou esbulho, 

mas também os requisitos do CPC 273.” 

 

 

 

Nelson Nery Júnior e Rosa Nery – Código Civil Anotado,  RT,  2008 

 

Fls 403 – Interditos possessórios – O CC não faz menção, como fazia o CC 1916, 507 e 508, ao 

prazo de ano e dia, para caracterização da posse como nova e velha, para efeitos de sua proteção 

pelos interditos possessórios. Prevê o direito às ações possessórias quando dá ao possuidor o 

direito de utilizar-se da manutenção e da reintegração de posse. O CC, contudo não menciona mais 

regras de procedimento, deixando essa tarefa para a lei processual. 

O CPC 924 confere rito especial (interdital) às ações possessórias “quando intentadas dentro de 

ano e dia da turbação ou esbulho. Essa regra procedimental não é incompatível com o sistema do 

CC, mas lhe é complementar, de modo que, mesmo na omissão do novo diploma civil, continua 
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em pleno vigor o regime dos interditos possessórios regulados procedimentalmente, agora, 

somente pelo CPC... se essas ações serão inteditais (rito especial com liminar – CPC 924 e 928) ou 

não, é o CPC quem estabelece.” 

 

Ações possessórias de força velha – no sistema revogado pela L9245/95, o rito procedimental a 

ser adotado era o “sumário” se a coisa móvel (CPC 275 II a) e o comum ordinário, se o bem 

imóvel. Hoje não é mais prevista a ação possessória de coisa móvel como tendo procedimento 

sumário.  

 

 

Desforço 

imediato 

Nery Júnior,Nelson  e Nery, Rosa Maria– Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: 

RT, 10a edição, 2007 Fls. 1176 

 

 

Nelson Nery Júnior e Rosa Nery – Código Civil Anotado,  RT,  2008 

 

Fls. 1177 

“desforço imediato – a conduta de autotutela da posse (justiça com as próprias mãos), desde que 

imediata, está expressamente autorizada pelo CC 1210 parágrafo primeiro e, portanto, não tipifica 

o crime do CP 345.” 

Essa medida de autocomposição prescinde do exercício da ação judicial de proteção da posse. 

Caso, a repulsa à injusta ameaça ou agressão à posse não seja imediata, o possuidor não estará 

autorizado ao desforço pessoal. Nesse caso, para a defesa de sua posse ameaçada ou violada, 

deverá ajuizar ação possessória.” 
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Desforço incontinenti (autodefesa ou defesa imediata da posse – é o principio da legitima defesa 

facultado tanto no caso de esbulho como no de turbação e constituir-se no uso da própria força no 

ato em flagrante. 

Só é exercitável contra o autor do esbulho ou da turbação. 

 

 

Nelson Nery Júnior e Rosa Nery – Código Civil Anotado,  RT,  2008 

Fls 404 

 

Posse Justa – a violência empregada pelo possuidor turbado ou esbulhado para manter-se ou 

restituir-se na posse, por sua própria força, não a torna viciada, se agir com presteza e a rapidez de 

quem pratica ato de legitima defesa. (v CC 1208 (cc1916 – 497) 

 

 

Liminar nas 

possessórias 

Theodoro Júnior, Humberto.  Curso de Direito Processual Civil. São Paulo:  vol III, 36 ed, 

2006 

 

Fls. 133 “As ações de manutenção e reintegração de posse variam de rito conforme sejam 

intentadas dentro de ano e dia da turbação ou esbulho ou depois de ultrapassado dito termo. Na 

primeira hipótese, tem-se a chamada ação possessória de força nova. Na segunda a de força velha. 

A ação de força nova é de procedimento especial e a de força velha observa o rito ordinário (CPC 

924). A diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à possibilidade ou não de 

obter-se a medida liminar de manutenção ou reintegração de posse em favor do autor, porque, a 

partir da contestação, também a ação de força nova segue o procedimento ordinário (art. 931)” 

Nota 69 – “Com a introdução, no procedimento ordinário, da possibilidade de antecipação de 
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tutela, também as ações de força velha podem propiciar reintegração liminar. Deve-se demonstrar 

os requisitos enumerados no art. 273 CPC. 

O juiz não tem autonomia ou poder discricionário para solucionar o pedido  liminar. Deve se ater 

aos comandos legais: existência da posse, moléstia da posse praticada há menos de ano e dia. ( P. 

135) 

 

 

Vicente Greco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 18ª ed, 2006. 

 

A liminar somente pode ser concedida quando a posse do réu no bem disputado datar de menos de 

ano e dia contados da turbação ou esbulho. 

“é possível classificar a proteção possessória em três espécies: a) o desforço fisico imediato (art. 

1210 CC, parágrafo primeiro), que é uma forma de autotutela; 2) as ações possessórias típicas; 3) 

outras ações de conteúdo possessório, como por exemplo, os embargos de terceiro.” p. 232 

 

 

Montenegro Filho, Misael. CPC Comentado e Interpretado. São Paulo: Atlas, 2007 

 

Data da turbação ou do esbulho 

A confirmação da data da ocorrência da turbação ou do esbulho é determinante para fixar o rito do 

processo.  

O deferimento de liminar initio litis reclama o preenchimento dos requisitos estampados no art. 

927 e devida fundamentação do pronunciamento interlocutório, na forma do art. 93, IX, CF. 

A liminar somente pode ser concedida quando a posse do réu no bem disputado datar de menos de 
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ano e dia contados da turbação ou esbulho. 

 

 

Antonio Carlos Marcato – CPC Interpretado; São Paulo: Atlas, 2008 

 

Cunha Pereira – fls 2681 e segs 

Nilton dos Santos, fls. 2667 e segs 

 

Quanto às possessórias, falam sobre requisito de esbulho de menos de ano e dia para obtenção de 

liminar. 

 

Marcato, Antonio Carlos.  Procedimentos Especiais. São Paulo: Atlas, 2007 

 

Liminar – não há que se comprovar risco de dano. Os requisitos não se confundem com os do art. 

273.  Devem comprovar requisitos do art. 927 CPC 

Não pode conceder liminar, sem ouvir o réu, quando se tratar de Fazenda Pública. 

 

Dinamarco, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2003 

p.95 

 

Ações possessórias 

“Ainda no corpo do Código de Processo Civil, embora muito anteriores à sua reforma, estão 
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disciplinadas as liminares inerentes às alões possessórias. Elas são a expressão atual dos antigos 

interditos do direito romano, que não forma concebidos para salar o direito ou preservar o bem, 

como as medidas urgentes em geral, mas nem por isso deixam de ser medidas destinadas a superar 

os males do tempo, suscetíveis de serem concedidas com fundamento em uma instrução sumária. 

Essas liminares são a manifestação de um juízo do direito mais forte feito pelo legislador ao 

instituir o que se chama de proteção possessória: a importância social e econômica da posse e o 

interesse público pela estabilidade em seu exercício repercutem na ordem processual com esse 

empenho de assegurar a quem a exerce, ou a quem a exerceu e perdeu, a continuidade ou a 

restauração desse exercício”... Caracterizam-se como verdadeiras antecipações de tutela, no 

sentido de se obter no início a mesma e precisa tutela que se espera conseguir no final do processo.  

É imperioso impor ao beneficiário dessas medidas a responsabilidade civil objetiva em caso de 

afinal se decidir que ele não tinha o direito material à posse do bem e, portanto, o réu ficara 

injustamente privado deste (art. 811). 

p.97 – Deve-se admitir a possibilidade de tutela jurisdicional cautelar para exercer o desforço 

imediato. 

 

Função social, 

posse e 

usucapião 

Ribeiro, Benedito Silvério; Tratado de Usucapião; São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

“A função social da propriedade e a organização urbanística e fundiária constituem o objetivo 

primacial que se infere dos artigos primeiro, parágrafo único, segundo, VII, XIV e XV, 4, V, 9, 

39, 55, I, 28 e 56I n.37. 

 

“Torna-se oportuno e justo que aquele que possui um terreno À título de acúmulo de capital e não 

lhe dê aproveitamento social por um longo tempo, que sequer tome conhecimento sobre o que se 

passa nele, perca o seu domínio para alguém que, não tendo onde se abrigar, faça ali sua morada. “ 

(p. 934) 

 

Usucapião urbana coletiva – estatuto da cidade p. 984 e segs 
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Lei 10.257 – 10/07/2007 – art- 10 

 

Requisitos: 

Pessoas de baixa renda – o que significa : pessoas com menos de três salários mínimos mensais?  

Pessoas incapazes de adquirir de forma onerosa simples imóvel de moradia. 

Cinco anos – ininterruptamente 

Sem oposição 

Não ser proprietário de outro imóvel 

Uso: moradia 

Áreas maiores que 250m2 

 

A norma constitucional – art. 183, parece desautorizar, por meio de lei, infraconstitucional, seja 

distendida as áreas de dimensões ilimitadas. Sobretudo quando o fim social preconizado está bem 

distante do que se poderá ver alcançado. 

Ao mencionar áreas maiores que 250m2 o legislador ultrapassou o quantum estabelecido no artigo 

183 CF. Mas não há inconstitucionalidade porque busca regularizar situação fundiária para depois 

reurbanizar – individualizar. 

 

Falta, na lei, especificar que na usucapião coletiva, a área a ser fracionada para cada individuo não 

poderá ser maior que 250m2, sob pena de ferir principio da isonomia. 

O Estatuto da cidade cumpre disposições constitucionais, alberga diretrizes para o pleno 

desenvolvimento da função social da propriedade urbana e fornece instrumentos de intervenção 

urbana 
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“A CF fixa como fundamentais ao Estado Democrático de Direito a cidadania e a dignidade da 

pessoa humana (art. 1o, II, III), tendo por objetivos básicos construir uma sociedade livre, justa e 

solidária (art. 3º I), erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais (III) e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. (IV).  

Sendo todos iguais perante a lei, no direito à vida (CF, art 5.) insere-se a moradia ou habitação, 

necessitando a pessoa de um teto para fins civis (Ter domicilio) o que reforça a dignidade. 

A moradia é um direito social (art. 6º) e a propriedade atenderá a sua função social (art. 5º XXIII e 

182, parágrafo segundo)” p.989  

 

Usucapião especial – grande número de pessoas de baixa renda 

p.994 

A finalidade buscada é a formação de um condomínio cabendo frações ideais para cada um dos 

condôminos até mesmo de forma diferenciada, podendo não sobrevir extinção do condomínio. 

p. 995 

ação de usucapião coletiva exige que os interesses individuais sejam homogêneos , isto é, 

procedam das mesmas circunstâncias de fato, portanto, tenham origem comum. Os direitos são 

divisíveis – quinhões limitados a 250m2. 

 

p.996 se um dos interessados não quiser- litisconsórcio facultativo –se a fração não                       

fizer falta  

 

Litisconsórcio necessário – se a fração fizer falta para constituir o todo. 
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Finalidade: moradia 

Nas favelas – se existir alguns imóveis para o comércio – não há problemas para a urbanização. 

Pode haver soma de posses – parágrafo primeiro do artigo 10 

Espaços para vielas, praças ou espaços comuns – não serão individualizadas. 

MP – intervenção obrigatória – atuação ampla como custos legis – não participará da urbanização. 

MP – fiscalizará se a usucapião se dará em áreas de risco, encostas, locais alagadiços, zonas de 

mananciais e deverá atentar para mínimo de resguardo de posturas e reserva de áreas para 

passagem, evitando encravamento. 

Deverá verificar cumprimento do plano diretor – para cumprir função social da propriedade 

 

Usucapião Marcato, Antonio Carlos.  Procedimentos Especiais. São Paulo: Atlas, 2007 

 

Usucapião – fls. 177 – posse mansa e pacifica  

A violência e a clandestinidade impedem o usucapião 

A precariedade o impossibilita permanentemente. 

Usucapião pro labore da Lei 6969/81 – não mais admitido 

 Somente trata de usucapião ordinário e extraordinário 

 

Função social, 

posse e 

usucapião 

Nery Júnior,Nelson  e Nery, Rosa Maria– Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: 

RT, 10a edição, 2007 

 

Os autores fazem as seguintes citações sobre o assunto: 
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Fls. 398 

Quanto à Invasão – a invasão, que é necessariamente clandestina ou violenta, não pode assim 

gerar posse. (STJ, 1a. Turma, RES 219579 –DF) Rel Min. Humberto Gomes de Barros, vu j, 

29.2.2000, DJU 4.12.2000, p. 55) 

 

Fls 396 

“Propriedade que não cumpre a função social. Invasão – ilegitimidade. 

O fato de o imóvel encontrar-se sem utilização pode evidenciar o descumprimento da função 

social estabelecida pela CF, mas não legitima a ocupação clandestina pela via da invasão coletiva 

e organizada. As medidas cabíveis para forçar o atendimento do preceito constitucional devem 

partir da autoridade pública.” (TJRS RT 739/425) 

 

Príncipio do 

devido processo 

legal 

 

Nery Júnior, Nelson. 

Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. São Paulo: RT, 1995, p. 27 

 

“Genericamente, o princípio do ‘due process of law” caracteriza-se pelo trinômio vida-liberdade-

propriedade, vale dizer, tem-se o direito de tutela daqueles bens da vida em seu sentido mais 

amplo e genérico. Tudo o que disser respeito à tutela da vida, liberdade ou propriedade está sob a 

proteção da ‘due process clause”. (Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, p. 29/30) 

E prosseguindo adverte: “A cláusula due process of law não indica somente a tutela processual, 

copmo a primeira vista pode parecer ao intérprete menos avisado. Tem sentido genérico, como já 

vimos, e sua caracterização se dá de forma bipartida, pois há o substantive due process e o 

procedural due process, para indicar a incidência do princípio em seu aspecto substancial, vale 

dizer, atuando no que respeita ao direito material, e, de outro lado, a tutela daqueles direitos por 

meio do processo judicial ou administrativo.” (Princípios do Processo Civil na Constituição 

Federal,RT, 1995,  p. 33). 
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Em nosso parecer bastaria a norma constitucional haver adotado o princípio do dues process of 

law para que daí decorressem todas as consequências processuais que garantiriam aos litigantes o 

direito a um processo e sentença justa. É por assim dizer o gênero do qual todos os demais 

princípios são espécies. 

 

 

Moraes, Alexandre de.Direito Constitucional, São Paulo:Atlas, 6a. ed, 1999, p.112 

 

“...configura dupla proteção ao individuo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito 

de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-

persecutor e plenitude de defesa (direito à defesa técnica, à publicidade do processo, À citação, de 

produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente aos recursos, a 

decisão imutável, à revisão criminal)”. 

 

Lucon, Paulo Hernique dos Santos  

O devido processo legal substancial. in Didier Jr. Fredie. Leituras Complementares de 

processo civil. Salvador: Podivm, 2007, p. 21 

 

“...no Brasil, no campo específico do direito processual, a regra do inc. LIV, do art. 5o., da 

Constituição Federal tem valor supremo de demonstrar a indispensabilidade de todas as garantias e 

exigências inerentes ao processo, de modo que ninguém poderá ser atingido por atos sem 

realização de mecanismos previamente definidos em lei.” 

 

“Em apertada síntese, o devido processo legal substancial diz respeito à limitação ao exercício do 

poder e autoriza ao julgador questionar a razoabilidade de determinada lei e a justiça das decisões 

estatais, estabelecendo o controle material da constitucionalidade e da proporcionalidade.” (idem 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 
 

258 

p. 22) 

 

 

Câmara, Alexandre Freitas  

Lições de direito processual civil, Lumen Juris, 2006, p. 33 

 

“A garantia do devido processo legal surgiu como sendo de índole exclusivamente processual, 

mas, depois, passou a ter também um aspecto de direito material, o que levou a doutrina a 

considerar a existência de um substantive of law ao lado de um procedural due process of law. 

Assim é que o devido processo legal substancial (ou material) deve ser entendido como uma 

garantia ao trinômio “vida-liberdade-propriedade”, através da qual se assegura que a sociedade só 

seja submetida a leis razoáveis, as quais devem atender aos anseios da sociedade, demonstrando 

assim sua finalidade social. Tal garantia substancial do devido processo legal pode ser considerada 

como o próprio principio da razoabilidade das leis.”  

 

Função social do 

processo 

Zavascki, Teori Albino. 

Eficácia social da prestação jurisdicional - artigo publicado na Revista de informação 

legislativa v. 31 n. 122, p. 291-296, abr/jun, 1994. 

 

Esclarece que há duas formas de se entender o termo eficácia, no Direito. Um deles é a eficácia 

jurídica, que é aquela que se produz no mundo do direito, como decorrência dos fatos jurídicos. 

Outro sentido, é o que designa a aptidão da norma jurídica para produzir efeitos na realidade 

social, ou seja, para produzir, concretamente, condutas sociais compatíveis com as determinações 

ou os valores consagrados no preceito normativo. Aí fala-se em eficácia social ou efetividade. A 

eficácia social representa a concretização da vocação prospectiva e transformadora da norma do 

Direito. 
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Assim, diz que o judiciário deve ter a preocupação de buscar a eficácia social das normas e essa 

preocupação implica no abandono das orientações segunda as quais a interpretação e a aplicação 

do direito é simples operação mecânica. A realidade atual não comporta juízes de costas para a 

realidade. O positivismo é obsoleto frente à atual configuração do Estado Social do direito. No 

entanto, a busca de decisões que levem à eficácia social do Direito deve ser empreendida 

exaurindo-se os mecanismos oferecidos pelo próprio sistema jurídico do Estado de Direito 

Constitucional. No que se refere à interpretação da Constituição, nesse sentido, afirma que os 

seguintes veios merecem ser aproveitados pela jurisprudência: reconhecimento do grau de eficácia 

e normatividade dos princípios constitucionais; b) exploração máxima da normatividade e da 

eficácia vinculante das normas programáticas, que determinam a cessação da vigência, por 

inconstitucionalidade das normas em sentido contrário.; C) reconhecimento da juridicidade e 

normatividade dos direitos fundamentais de terceira geração, baseados no princípio da 

solidariedade social e fraternidade decorrentes da evolução dos direitos fundamentais quanto às 

normas infraconstitucionais afirma que o caminho é resguardar a unidade do ordenamento jurídico 

com os princípios da magna carta, vestindo o direito ordinário com as cores constitucionais. Mas 

diz que não se pode esquecer que para se obter resultado eficaz socialmente  sempre se dependerá 

dos valores , dos padrões de compromisso social do juiz para com o Direito e a Sociedade. 

 

 

 

 

 




