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                         A  NOVA  PROTEÇÃO  POSSESSÓRIA 
1
 

 

                                                       SÉRGIO  SÉRVULO  DA  CUNHA 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Porque uma nova proteção possessória 

 

 

 

   É sabido como a desigualdade real das partes reflete-se na 

decisão final do processo.  Mas em nenhum tipo de processo essa influência é 

tão flagrante quanto nas ações possessórias. 

 

   Falo das ações de terras.  O litígio chega ao forum quando 

as partes já estão em confronto aberto : rara a ação possessória sem violência 

ou repercussão no campo criminal. 

 

   Em quase oitenta anos de Código Civil tratamos as ações 

possessórias como conflitos interindividuais, abstraindo de suas causas sociais 

e das diferenças reais entre as partes; de um lado o senhor rural, o latifundiário 

ou o grileiro (o empresário do roubo de terras); de outro o simples posseiro. 

 

   Nunca tivemos presente, ao decidir essas questões, a 

relação entre o homem e o solo, em nosso país.  Deslembramos a condenação 

candente de Pontes de Miranda à aplicação do Regulamento 737 : “Estava o 

Brasil em 1890 em sua plena evolução agrícola, os embargos de terceiro 

possuidor levavam os colonos plantadores a defender as suas posses contra a 

plutocracia fundiária, que obteve se estendesse o Regulamento 737 ao 

processo civil, para que os artigos 604 e 597 cortassem aos possuidores o uso 

dos embargos de terceiro.   O Regulamento 737 fora feito para as causas 

comerciais e de repente se aplicava ao cível, apagando um dos dois 

conceitos” (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1977, XV/57). 

 

                                           
1
 Trabalho apresentado ao 2º Congresso Internacional de Direito Alternativo, Florianópolis, setembro-outubro 

de 1993.  Para a presente publicação foram feitas algumas ligeiras retificações, e acrescentadas observações 

quanto ao direito à moradia, extraídas de trabalho publicado, com esse título, na Revista de Informação 

Legislativa do Senado, 127/49 (julho/setembro de 1995). 
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   Aplicamos a lei, em todo seu rigor formal, a esses dois 

extremos culturais :  um,  expressão  de  civilização  e  de  poder  político,  

bem relacionado socialmente, sobretudo com o delegado de polícia; outro o 

matuto, o homem do mato, iletrado, descuidado da cidade e suas coisas; 

desfizemos de sua inferiorização ante a burocracia (a polícia, os papéis, os 

contratos, os registros públicos) na fase pré-constitutiva da prova; e de sua 

desvantagem em todo o decorrer do litígio, intra e extra-autos.  Os juízes 

parece jamais se terem dado conta da comédia de equívocos em que se 

transformavam as audiências, incapazes de compreender o linguajar das 

testemunhas do campo (das quais se exigia, como tantas vezes presenciei, 

comparecessem de paletó e gravata; homens descalços, com paletó e gravata 

emprestados de alguém na ante-sala) e incapazes de serem por elas 

compreendidos.  Seu comprometimento cultural com a elite, mais o 

mecanismo judiciário, levava à consagração oficial da desigualdade real. 

 

   Hoje é impossível continuar agindo assim.  De um lado, 

porque a injustiça daqueles procedimentos tornou-se escandalosa; mesmo para 

os que costumam idolatrar a letra da lei, e abstrair dos princípios em razão dos 

quais ela foi feita, não há como apoiá-los, logicamente, no conjunto explícito 

do ordenamento em vigor; os princípios abstratos da ordem liberal passaram a 

concretizar-se, em grande parte, em normas de conteúdo social.  De outro lado 

porque configurou-se, no país, um macro-conflito possessório, entre poucos 

que mantêm largas extensões de terras - produtiva ou improdutivamente - e 

muitos que necessitam de um pouco para morar e trabalhar, como condição de 

sua sobrevivência.  A questão dos lavradores sem-terra assemelha-se no 

Brasil, hoje, à dos grupos nacionais e étnicos marginalizados; e à questão 

possessória prepõe-se a do direito à moradia, ao trabalho e à vida. 

 

 

2.  O conflito macro-possessório 

 

 

   Durante a 31ª Assembléia Geral da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil, realizada em maio de 1993, foi divulgado o relatório 

anual da Comissão Pastoral da Terra (Conflitos no campo, Brasil 1992; 

Edições Loyola).  Tentarei resumir no parágrafo seguinte, sem aspas, o que se 

contém nesse documento de 96 páginas. 

 

   - Um terço da população brasileira, vítima do êxodo, 

peram-bula num roteiro ditado pelo modelo de desenvolvimento concentrador 

da terra e da renda.  O êxodo rural brasileiro na década de 70 atingiu 13 

milhões de pessoas e 15,5 milhões na década de 80.  Os fluxos migratórios 

acontecem com uma intensidade e rapidez sempre crescente.  Um determinado 
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local passa a receber migrantes e, com muita rapidez, passa a expulsá-los.  De 

atração torna-se lugar de expulsão.  A região Sul contribuiu significativamente 

para o vaivém da população brasileira; somente o Estado do Paraná perdeu, 

entre 1970 e 1980, 1.201.457 migrantes, que em sua maioria já provinham de 

outros Estados.  361 conflitos coletivos, em 1992, envolveram 154.223 

pessoas e 5.692.211 hectares.  Houve ocupações em 81 imóveis, envolvendo 

15.538 famílias sem-terra.  O aparato policial (polícias Militar, Civil, Federal) 

foi acionado 130 vezes para despejar ou expulsar lavradores, e na maioria dos 

casos essa mobilização resultou em atos violentos contra as famílias de 

trabalhadores; 17 intervenções foram feitas em conjunto com pistoleiros e 

fazendeiros. Foram assassinadas 35 pessoas em conflitos pela terra, sendo 

total a impunidade.  A classe latifundiária beneficia-se do apoio do Estado, 

através do seu aparato de “segurança” e de “justiça”.  O Poder Judiciário tem, 

com muita frequência, demonstrado parcialidade.  Sem excluir a 

responsabilidade de outros setores, talvez seja o que mais tem contribuído para 

que a violência perdure.  Em 1992, 6.001 famílias foram arrancadas das terras 

onde trabalhavam através de despejos judiciais, enquanto 1664 foram vítimas 

de expulsões arbitrárias.  É comum se ouvir que o Judiciário não funciona.  

Engana-se quem pensa assim. O Judiciário funciona, e muito bem !  O que foi 

feito para funcionar mal, e mal funciona, é eficiente para atender determinados 

objetivos. 

 

   Esses dados confirmam-se no relatório da Comissão 

Parlamentar de Inquérito para apurar as origens, causas e consequências da 

violência no campo brasileiro (CPI da violência, 1991).  “O campo brasileiro” 

- diz esse documento, redigido pelo deputado Jonas Pinheiro - “no que 

concerne à posse e ao uso da terra é um vulcão em permanente erupção, 

verdadeiro cenário de mortes violentas e nunca explicadas”.  Dentre as causas 

que alimentam esse quadro, o relatório aponta : o favorecimento na emissão de 

títulos, e em detrimento dos posseiros; a omissão do Estado, a falta de 

utilização da ação discriminatória; a falsificação de títulos e grilagem; a 

violência organizada; a exploração madeireira e garimpo; as invasões de 

imóveis; a concentração da propriedade.  No relatório final (aditivo), redigido 

pelo deputado Alcides Modesto, destacam-se as seguintes passagens : 

 

   A violência  no meio rural brasileiro  sempre  existiu, desde 

   os os tempos da colonização.   Foi a forma mais evidente 

de     dominação do poder, primeiro sobre as populações 

nativas,    depois sobre os trabalhadores  escravos,  em  

seguida sobre    os trabalhadores „livres‟, e mais recentemente 

nas relações    de trabalho existentes no meio rural. 
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   O Brasil é um dos países do  mundo  com  maior índice  de 

   concentração da propriedade da terra. Existem 275 latifún-

   dios classificados „por extensão‟  que  controlam, 

 sozinhos,    37 milhões de hectares, com média de 135.640 

hectares por    propriedade.  Os vinte maiores latifúndios  do 

país  contro-   lam em torno de 17 milhões de hectares. Cerca 

de 45% das    terras em mãos de latifundiários são  agricultáveis 

mas sem    exploração alguma, e representam 160 milhões de 

hectares.    De outro lado, tem-se  23  milhões  de  trabalhadores 

rurais    acima de 10 anos; destes, 7 milhões trabalham  como  

assa- 

   lariados ou boias-frias,  dos  quais  5,2 milhões recebem 

até    um salário mínimo mensal;  outros  6  milhões  vivem  

como     meeiros, arrendatários,  parceiros,  etc.    Seria 

injusto atri- 

   buir  ao  Poder  Judiciário  toda  a  responsabilidade  pelas  

   violências no campo.      No entanto, parte de seus 

membros     tem  contribuído  decisivamente  com  as  injustiças,  

com  a     intocabilidade da propriedade privada, com a 

instituição do    latifúndio  e legitimando as formas mais  

absurdas  de  vio-     lência  contra lavradores, suas 

lideranças e apoiadores  da 

   reforma  agrária. 

 

   Esse quadro não destoa da violenta história rural brasileira. 

Mantém, com ela, uma relação de continuidade, como assinala Alfredo Bosi : 

“A barbarização ecológica e populacional acompanhou as manchas 

colonizadoras entre nós, tanto na zona canavieira quanto no sertão 

bandeirante; daí as queimadas, a morte ou a preação dos nativos.  Diz 

Gilberto Freyre, insuspeito no caso porque apologista da colonização 

portuguesa no Brasil e no mundo : „o açúcar eliminou o índio‟.  Hoje 

poderíamos dizer : o gado expulsa o posseiro; a soja o sitiante; a cana, o 

morador.  O projeto expansionista dos anos 70 e 80 foi e continua sendo uma 

reatualização em nada menos cruenta do que foram as incursões militares e 

econômicas dos tempos coloniais” (Dialética da colonização, Companhia das 

Letras, São Paulo, 1992, pg. 22). 

 

   Ao ensejo da Conferência Mundial dos Direitos Humanos 

da ONU (Viena, junho de 1993), o “Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra” denunciava : 
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   - há no Brasil 4,8 milhões de famílias sem condições de  

tra-     balhar na terra, ao lado de 360 milhões de hectares em 

con-     dições de produção agro-pecuária; 

 

   - apenas 1% dos proprietários de terras -  46  mil  

latifundiá-     rios - são donos de 45% de todas as terras do país; 

 

   - grandes empresas multinacionais possuem mais de  36  mi-

     lhões de hectares - 1/10 da área aproveitável - para fins 

 es-     peculativos ou extrativos;  46  grandes  grupos 

econômicos       utilizam apenas 6 milhões, de seus 22 milhões 

de  hectares,       e empregam apenas 60 mil pessoas; 

   - nos últimos 20 anos, mais de 30 milhões  de  brasileiros ti-

     veram que abandonar seus lugares de origem, 

transforman-     do-se em migrantes. 

 

   Despejado da roça, desenraizado de seu meio, vai o 

lavrador engrossar o lumpesinato urbano, envilecer a mão-de-obra, prostituir-

se na miséria e violência, ou, então, empilhar-se nos acampamentos.   No 

Brasil, cerca de 13 mil famílias vivem acampadas (cf. levantamento efetuado, 

em outubro de 1992, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). 

 

   Esses números são inseparáveis dos apurados no estudo 

“Pobreza e distribuição de Renda na América Latina”, elaborado pelo Banco 

Mundial : o Brasil tem 44% dos pobres da América Latina, embora sua 

população seja 1/3 do total; os 20% mais pobres da América Latina têm 4% da 

renda do sub-continente; os 20%  mais pobres do Brasil têm 2,1% da renda 

nacional; o crescimento da pobreza no Brasil, nos anos 80, foi um dos 

principais responsáveis pelo aumento do número de pobres no sub-continente 

inteiro : de 26,5% para 31,5% da população, num total de 130 milhões de 

pessoas.  O Brasil aparece, ao lado da Bolívia e da Guatemala, como campeão 

de mortalidade infantil (Folha de São Paulo, 21.09.93, 2-10). 

 

 

3.  Tratamento judiciário das ocupações 

 

 

   “A fatalidade das estações” - diz José Gomes da Silva 

(“Uma foice longe da terra”) - “faz com que, perdida a época do preparo do 

solo (que nas áreas pioneiras inclui a “broca” e a derrubada), o agricultor 

tenha que esperar mais um ano para retomar sua atividade produtiva”.  Assim, 

“a aproximação da época de plantio aumenta a pressão pela ocupação de 

terras”.  E acrescenta que a maior parte das ocupações - que se caracterizam 
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pelo “estado de necessidade” - tem atingido áreas em processo de 

desapropriação (Fazenda São José, Birigui, SP), em litígio (Fazenda Pirituba, 

SP), ou de domínio questionável (Fazenda Anoni, RS; Pontal do 

Paranapanema, SP). 

 

   A polícia tem acorrido prontamente, em casos de ocupação; 

lavradores são atuados em flagrante, presos e indiciados; estendeu-se a prática 

de indiciamento por formação de quadrilha, ou por desobediência. 

 

   Assim, por exemplo, em Mirante do Paranapanema.  Após 

o despejo, por decisão judicial, dos ocupantes da Fazenda Flor Roxa, foi 

instalado o acampamento 1º de maio, na estrada que liga a sede do município 

ao bairro Washington Luis.  No dia 14 de novembro de 1992, oito 

trabalhadores sem terra, que demoliam uma cerca da Fazenda Flor Roxa, 

foram presos em flagrante delito.  O delegado de polícia relata o fato : 

 

   “Como ser humano e como cristão que somos, nos 

deprimiu 

    realmente  ter que autuar em flagrante delito, por  

tentativa     de furto e  formação de  quadrilha,  oito 

trabalhadores  po-    bres, e entre  eles, um com 74 anos de 

idade,  e  outro  com      80 anos, e ainda uma mulher, porém, 

como autoridade  po-    licial, temos  que cumprir a lei  e  não 

poderíamos  agir  de      outra forma,  sob  pena  de  estarmos 

cometendo  delito  de     prevaricação”. 

 

 

   Outro exemplo é o ocorrido na Comarca de Bananeiras, 

Estado da Paraíba.  Ali, no ano de 1987, centenas de famílias de agricultores 

permaneceram por três dias na Fazenda Riacho, de onde se retiraram antes que 

chegassem tropas da Polícia Militar, requisitadas pelo Juiz local; o respectivo 

despacho dizia que “o Judiciário não pode ficar a mercê de sindicatos ou de 

grupos organizados em promover a desordem e a desarmonia social, 

invadindo propriedade e causando prejuízos a terceiros”; não encontrando 

mais os “invasores”, a polícia prendeu “em flagrante delito”, cinco pessoas 

encontradas na residência de um posseiro, as quais vieram a ser processadas 

por crime de desobediência a mandado judicial, extraído dos autos de interdito 

proibitório.  Acontece que os denunciados não eram parte na ação de interdito 

proibitório, não tendo recebido ciência da ordem judicial.  Na informação 

prestada ao Tribunal de Justiça da Paraíba, em razão de habeas corpus, assim 

manifestou-se o Juiz de Direito :  “Efetivamente, os pacientes não foram 

citados da decisão, porém a tática existente entre eles é a de que, nos casos de 

invasão ou esbulho, o indivíduo que foi citado judicialmente se abstém de 
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praticar o ato proibido, entretanto, outros elementos do grupo, baseando-se 

no fato de não terem sido citados e orientados por Advogados, Sindicato 

Rural e Comissão Pastoral da Terra, deslocam-se de outras propriedades e  

vão proceder o ato proibido que não pode ser feito por aquele que foi citado 

judicialmente para não fazê-lo”.  O habeas corpus foi negado, e improvido o 

respectivo recurso ao Supremo Tribunal Federal, não obstante o parecer, em 

contrário, do Ministério Público Federal (Recurso de habeas corpus nº 66.154-

PB; RTJ 134/705). 

 

   A Cooperativa Habitacional de Matão ajuizou ação de 

reintegração de posse contra os ocupantes de vinte de suas casas em conjunto 

habitacional; deixou de nomear e qualificar os réus, alegando a 

impossibilidade de sua identificação, e o juiz julgou extinto o processo por 

não preenchido o requisito previsto no art. 282-II, do Código de Processo 

Civil.  A 7ª Câmara do 1º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo deu 

provimento parcial ao recurso (30.04.85) : “Em hipótese como a dos autos há 

uma notória dificuldade, seja das partes, seja das autoridades policiais, seja 

do próprio Judiciário.  As dificuldades econômicas, os exemplos de 

ocorrências semelhantes, os conselhos errôneos, criam esse tipo de 

dificuldades.  Mas estas haverão de ser vencidas, pelos meios legais.  Antes de 

determinar à autora o cumprimento da regra processual, melhor será o 

provimento do apelo para ordenar o processamento da ação, com a menção 

de réus desconhecidos, invasores de vinte casas (descritas na inicial) do 

Conjunto Habitacional Las Lomas II” (RT 600/116). 

 

   O mesmo Tribunal de Alçada, por sua 8ª Câmara, decidiu 

em 24.11.81 que “se uma gleba de terreno vem a ser invadida por centenas de 

pessoas não se pode falar em personalidade jurídica desse conjunto invasor.  

Admite-se a representação de todos por alguns, mediante a figura da gestão 

de negócios ou do mandato indireto.  Assim, é hábil a petição de ação 

possessória que só nominou dois dos invasores, porque seria impossível a 

indicação dos demais”. (RT 572/136). 

 

   É elogiável, sob certos aspectos, a habilidade com que, 

nesses casos, foram desatados os nós formais.  Essas decisões mostram que os 

magistrados são capazes de desobedecer à lei, para alcançar objetivos 

superiores do processo.  Elas mostram, também, uma sensibilidade incomum 

aos problemas das partes.  Ordinariamente, preocupam-se os magistrados com 

o cumprimento da lei em seu rigor formal, e não com as dificuldades ou 

obstáculos às vezes insuperáveis, que as pessoas encontram para o 

cumprimento das formalidades legais.  Mas seria desejável que essa largueza 

de visão - que ultrapassa a letra da lei para fixar-se nas superiores finalidades 

do Direito - que essa criatividade e imaginação não emergissem apenas em 
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favor do mais forte.  O que está em discussão, aqui, não é o modelo econômico 

de exploração do campo, prevalecente no Brasil; mas  sua compatibilização 

com direitos elementares dos trabalhadores do campo.  Esse conflito entre o 

latifúndio, de um lado, e o direito à moradia, ao trabalho e à vida, de outro, 

não pode deixar de ser tratado, sob o ponto de vista jurídico, à luz “dos valores 

supremos de uma sociedade fraterna”, “fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e externa, com a solução pacífica das 

controvérsias”.  (v. preâmbulo da Constituição Brasileira). 

 

   Daí a afirmação do magistrado Régis Fernandes de Oliveira 

(A propriedade e os sem terra, Folha de São Paulo, 28.04.91) : 

 

   “...  a  terra  deve ser o amplo seio de onde todos retiram  o 

    seu ganho.  Somente pode ser apropriada e  garantida 

pelo 

    poder  público quando esteja produzindo e prestando 

servi- 

   ços a todos. ...  (na  época  do Código Civil) inexistiam 

con-   flitos  agrários;  os confrontos eram intersubjetivos, 

interin- 

   dividuais.   Os problemas ainda não se haviam 

massificado.    Será que é  possível  buscar  a  solução  de 

 hoje,  do  nosso      tempo, com  soluções  legais antigas,  de 

cerca  de  70  anos    atrás ? Ao tempo de  edição da norma, 

não   havia  invasão    multitudinária.   Logo, a solução não 

pode ser a mesma”. 

 

 

 

4.  Síntese.  Perspectivas 

 

 

   Busca-se uma nova disciplina da proteção possessória, 

aplicável nos casos de ocupação coletiva; e nos casos em que se envolvem 

posseiros do campo. 

 

   A necessidade dessa nova disciplina, como acima se 

indicou, nasce de dois fatores : 1) a injustiça implicada em proteger-se o puro 

direito de propriedade por cima do direito à moradia, ao trabalho e à vida;  2) a 

desigualdade real das partes no processo possessório, que inclina a balança da 

justiça contra o pequeno lavrador; essa desigualdade real provoca vícios 

encontradiços nos processos possessórios, tais como : a) admitir-se ação (e 

execução de liminares) contra réus não identificados ou não qualificados na 
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inicial;  b) excesso de execução, até mesmo no cumprimento de liminares, com 

danos  a  bens  e  pessoas (violência física, destruição de moradias e roças); e  

c) uma incorreta apreciação da ação possessória, como se ela fosse ação de 

proteção à propriedade. 

 

   A construção dessa nova disciplina esbarra, do ponto de 

vista ideológico, em alguns preconceitos, e do ponto de vista estritamente 

jurídico em alguns obstáculos : a) a legislação possessória, como a legislação 

civil em geral, presume, abstratamente, a igualdade das partes;  b) o 

fundamento da proteção possessória é o “quieta non movere” : a manutenção 

das situações de fato, contra sua perturbação;  c) a propriedade é princípio 

organizativo e produtivo, e o direito de propriedade é visível através do 

respectivo título; ao passo que ainda não se criaram instrumentos formais que 

tornem visível e exigível, em cada caso concreto, a tutela do direito à moradia, 

ao trabalho, à vida; trocando em miúdos : estamos diante de agitadores, de 

vadios, de aproveitadores, ou realmente de trabalhadores privados de seus 

meios de subsistência ? 

 

   Entretanto, obstáculos semelhantes foram superados no 

direito do trabalho (v. o conceito de hipossuficiente econômico), no direito 

penal (v. os princípios “in dubio pro reo” e da “lex mitior”), no direito do 

consumidor e no direito do menor. 

 

   Assim, tomando o que acima ficou dito como uma espécie 

de introdução, pretendo, na sequência do texto, esboçar essa nova disciplina 

sob a forma de uma tese, com o seguinte enunciado : 

 

   Ocupação coletiva de terra nua, no campo. Trabalhadores 

sem terra.  Se a propriedade não cumpre sua função social, o senhor-possuidor 

não faz jus a proteção possessória. 

 

   Sob o ponto de vista técnico, obtém-se esse resultado : 

 

   a) reconhecendo-se exceção (“exceptio vitae sustinendae”) 

aos ocupantes;  ou 

 

   b) desqualificando-se a posse do autor; ou ainda, 

 

   c) conjugando-se “a” e “b”. 

 

   A solução “a” implica a negativa de liminar, para que se dê 

ensejo à argüição da exceção.  A solução “b” faz obrigatória, como requisito 
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da inicial, a prova (ou começo convincente de prova) de que o imóvel litigioso 

preenche sua função social. 

 

   É aproveitável o modelo das ações coletivas e do 

tratamento jurídico dado às questões de fato (v.g. a greve). 

 

   Com esse objetivo, convém examinarmos, na sequência, os 

seguintes tópicos : 

 

   - as noções de interdito, ocupação e derrelicção; 

   - a função social da propriedade; 

   - o direito à vida. 

   - o direito à moradia. 

 

 

5.  As  noções  de  interdito,  ocupação  e  derrelicção 

 

 

   - Os manuais tratam primeiramente da posse, para só em 

seguida tratar da proteção possessória.  O sistema possessório, entretanto, é 

um daqueles exemplos típicos de criação do direito material pela via 

processual.  O conceito de posse é historicamente posterior à sua tutela via 

interditos; e as nossas ações possessórias desenvolveram-se a partir desses 

interditos. 

 

   Inter-dicere significa colocar-se no meio de uma controvér-

sia, decidindo a seu respeito.  É conhecida a discussão sobre a natureza dos 

interditos romanos : se eram verdadeiras ações - não obstante sua provisorie-

dade, e a sumariedade do seu rito - ou meros decretos administrativos.  Sob 

esse ponto de vista, os interditos guardariam mais semelhança com o 

“possessorium summariissimum” (art. 500 do Código Civil), ou com o atual 

processo de concessão de liminares, no início da própria ação possessória.  A 

diferença está na maior largueza com que o magistrado romano podia decidir, 

segundo critérios de conveniência, prudência ou equidade.  Precisamos, mais 

uma vez, citar Pontes de Miranda : 

 

   “Os  interditos,  no  fundo,  serviam à vida, à vida  tal como 

     exsurgia, sem as peias das combinações conceptuais. Nem  

    viam  eles  a diferença entre res nullius e  res quae 

alicuius 

    sunt  (L.  1, pr., D., de interdictis, 43, 1). No intuito de pro- 

    tegê-lo, tratavam o próprio homem  livre  como  coisa,  res 

    nullius.       Esse vigor juvenil perdeu-o o direito romano, à 
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    medida  que  a  estrutura  política  se mostrou  inábil  para 

    prosseguir  em suas transformações continuando  na  

linha 

    que  se  iniciava  com  a  democracia grega e as  primeiras 

    leis de ordem econômica racional, tipicamente 

ocidentais... 

    Perdeu-se muito daquele cerne moral, daquela 

cooperação     entre o Estado e os homens livres, com que  se  

preparou  a     grandeza romana;  mas  já então  esses  mesmos  

interditos      denunciavam  que  o  povo percebia ainaptidão dos  

gover-    nantes, da estrutura política.       Essa, desde algum 

tempo,      procurava apertar em suas garras os  brotos,  grego  

e  ro-    mano, da organização racional da vida.    Quando 

Ulpiano     proclama (L. 2, § 24, D., ne quid in loco publico vel 

itinere    fiat, 43, 8), que o interdito   é  só  para  os  campos, 

porque     nos caminhos  da  cidade   os  empregados  do 

governo,  os      funcionários “vigiam”, já  se  está no 

Império. E o Império     não é o povo - é a polícia.   Roma, que 

permitia a qualquer     cidadão interferir se a liberdade  de  um  

cidadão  estivesse     ameaçada (L. 3, § 9, de homine  libero  

exhibendo  43, 29),     vai ter os prêmios de denúncia, o  

processo  inquisitorial  e     a delação.    Através dos vinte 

 e tantos séculos  posteriores,     os tempos foram marcados, 

ora pelos mesmos esforços  pa-    ra a liberdade e o bem, ora 

pela libertinagem, pela rapaci-    dade  e pela violência”.  (Tratado 

de Direito Privado,  t.  X,  

    § 1.136). 

   - Ocupação é termo do linguajar comum, que se encontra 

em todos os dicionários. Vem de capere, que significa pegar, apoderar-se de.  

A ocupação não se confunde com a posse, não obstante a proximidade dos 

conceitos.  O banheiro público está ocupado : é insuscetível de apropriação, ou 

de posse pelo particular, mas a ocupação, momentânea, é condição de seu uso 

pelo particular.  Aqui não há ocupação sem presença do ocupante.  Possuidor 

do assento no teatro é quem pôs o ingresso à venda e admite a entrada do 

portador, mas ocupante é quem nele sentou; e continua ocupante no intervalo, 

quando, deixando sinal de sua presença, dirige-se ao fumoir.  Dois traços 

distinguem a ocupação da posse :  a) uma certa punctualidade do ato de 

ocupação: só está ocupado aquilo que se ocupou;  e  b) a persistência, na 

ocupação, de algum liame físico com a coisa, liame que já se abstraiu na idéia 

de posse, que é relação entre pessoas tendo como objeto a coisa, e não relação 

entre pessoa e coisa.  Assim, a ocupação pode integrar, em alguns casos, o fato 

da posse; é o que acontece quando se adquire, a posse do imóvel, mediante 

ocupação (compreendida no termo “apreensão”, art. 493-I do Código Civil); a 
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ocupação, aí, foi ato punctual, que se prolongou e se transformou na posse.  

Mas o locatário, que já recebeu com as chaves a posse do imóvel alugado, 

pode deixar de ocupá-lo.  Em outros tempos ou lugares, a ocupação foi ato 

primário de aquisição da propriedade.  No sistema do Código Civil Brasileiro, 

ainda é modo originário de aquisição da propriedade de bens móveis adéspotas 

ou abandonados (art. 592); no tocante a bens imóveis, a ocupação só pode 

resultar na aquisição da propriedade quando integrada na posse ad 

usucapionem; mas são diferentes os pressupostos da ocupação, conforme se 

trate de aquisição da propriedade, ou de aquisição da posse. 

 

   Fora do contexto do Código Civil, o conceito de ocupação 

oferece variadas nuances, seja em direito privado, direito público, ou direito 

internacional.  Exemplo interessante é o Dec. 9.760, de 5.9.46, em que a 

ocupação de bem público insuscetível de apropriação ou de posse é tratada 

como análoga à posse; o ocupante, aí, tem direito à tutela possessória, e é, em 

tudo, como o possuidor (quase-possuidor); não é mero detentor, porque tem, 

sobre a coisa, poder em nome próprio, e não em nome de outrem. 

 

   Outro caso, mais interessante ainda, é o das terras “tradicio-

nalmente ocupadas” pelos índios (art. 231-§ 1º da Constituição). Mas o 

exemplo mais próximo ao objeto deste estudo é o da Lei 601, de 18 de 

setembro de 1850, que tratava da discriminação de terras devolutas e da 

legitimação de posses havidas por ocupação.  A ocupação, segundo essa lei, 

compreendia dois requisitos : cultura efetiva, e moradia habitual. A Lei 601 

tem a curiosa primazia de falar em “posseiro”. Quem é posseiro ?  Todo 

possuidor é posseiro ?  Alguém, no ano da graça de 1850, sabia que “posseiro” 

é uma categoria especial de possuidor; aquele que ocupa pequena extensão de 

terra, onde mora com a família, e da qual retira o sustento.  Antecipava-se o 

conceito de terra-trabalho, que repercute, depois, no Estatuto da Terra (Lei 

4.504, de 03.11.64, art. 11), no Dec.lei 1.164, de 01.04.71 (art. 3º), na Lei 

6.383, de 07.12.76 (art. 29), na Lei 6.969, de 10.12.81 (art. 1º), no art. 191 da 

Constituição de 1.988. 

 

   - Correlato ao conceito de ocupação (como modo de 

aquisição da propriedade) é o de derrelicção (abandono), que o nosso Código 

Civil considera modo de perda da propriedade, juntamente com a renúncia 

(art. 589-II e III). A diferença entre essas duas figuras está em ser, a renúncia, 

negócio jurídico (fato jurídico que se distingue pela manifestação de vontade), 

enquanto o abandono de imóvel é ato-fato jurídico (fato jurídico que, embora 

contendo elemento de vontade, distingue-se pela sua materialidade) : 

consideram-se então as circunstâncias e o estado da coisa - dos quais se 

presume o abandono - sem atender-se à intenção do proprietário, ao decurso 

do tempo, e à aquisição por outrem.  Perempção do direito - caracterizada pela 
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falta do seu exercício ordinário - modo de caducidade diverso da preclusão, 

assim como da prescrição aquisitiva. 

 

 

 

6.  Propriedade  e  sua  função  social 

 

 

 

   É grande a alteração que sofre, sob a Constituição de 1.988, 

o conceito de propriedade. 

 

   Não se trata apenas da restrição, nova, contida no art. 225. 

Quando esse dispositivo afirma que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é bem de uso comum do povo, e essencial à sadia qualidade de 

vida, estabelece sobre a coisa própria, nesse interesse e com esse objetivo, 

uma espécie de gestão pública ou coletiva. Daí não apenas decorrem, para o 

proprietário, deveres passivos, ou obrigações de não fazer, mas podem provir 

também, conforme o caso, deveres ativos, ou obrigações de fazer. 

 

   Há muito deixara, a propriedade, de ser o jus utendi, 

fruendi et abutendi.  A responsabilidade pelo fato da coisa já impusera, ao 

dono, deveres de vigilância; restrições de ordem pública acarretavam 

diminuição aos poderes de usar, de fruir e de dispor. 

 

   Agora diz a Constituição (art. 5º-XXIII), que “a 

propriedade atenderá a sua função social”.  Qual a função social da 

propriedade ?  O art. 5º-XXIII, paira no ar.  Contém princípio informador - e 

por isso interpretativo - de todas as normas sobre propriedade contidas no 

ordenamento jurídico brasileiro.  Mas é princípio em branco, com contornos a 

serem precisados e definidos, seja pela lei, seja pelo intérprete. 

 

   Até aí, por três vezes usara a Constituição o termo “social”. 

No preâmbulo : direitos sociais, para cujo exercício, entre outros fins, se 

institui o Estado brasileiro; no art. 1º, em que se colocam entre outros, como 

fundamento desse Estado, os valores sociais do trabalho; e no art. 3º, em que 

se põe, como um dos objetivos fundamentais da República, reduzir  as 

desigualdades sociais.  Esse o quadro significante dentro do qual emerge, no 

capítulo dedicado aos direitos individuais, e certamente posta como limite ao 

exercício destes, a função social da propriedade.  A Constituição não diz, aí, 

que em alguns casos se atenderá à função social, como algo externo à 

propriedade; o que diz é que inexiste propriedade sem função social; por 

outra, ao feixe de poderes - absolutos, amplos ou restringidos - que 
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anteriormente se entendia compor o direito de propriedade, e aos quais 

somente correspondia, no polo passivo, um dever de abstenção (obrigação de 

não fazer), se acrescenta agora um dever ativo.  Se “jus et obligatio correlata 

sunt”, qual a pessoa, ou conjunto de pessoas, que se encontra no polo ativo 

dessa relação jurídica?  Qual o direito correlato ao dever ativo do proprietário?  

Como se exerce esse direito?  Por parte de quem?  Em que circunstâncias? 

 

   Como se vê, tratando-se de conflito de natureza social, não 

há mais litígio implicando propriedade em que se possa exigir, do proprietário, 

apenas o seu título aquisitivo.  Nesse caso, para a prova da qualidade de 

proprietário (o que implica direito de usar, fruir e dispor, mais dever de 

atender à função social) não basta a exibição do título (propriedade oca), sem 

a prova da exação no cumprimento do dever (propriedade plena).  Também 

não há mais litígio dessa natureza em que se deixe se perquirir, com relação à 

outra parte, se ela se encontra no polo ativo daquele dever. 

 

   O que se diz das ações dominicais pode ser dito - mutatis 

mutandis - das ações possessórias, entendidas paralelamente às primeiras, 

como “actiones utiles” de propriedade. 

 

   Aqui, impõe-se uma observação : o termo “restrições”, 

aplicado ao conteúdo do direito de propriedade, pode induzir um 

imperceptível desvio : é como se à propriedade correspondesse uma esseência, 

um “eidos” supra-histórico, do qual a evolução social, aos poucos, viesse 

arrancando pedaços; essa distração lógica acaba, indevidamente, sobrepondo 

um determinado conceito civil de propriedade ao conceito constitucional de 

propriedade.  Ora, há alguns fatos sobre os quais incidem normas jurídicas 

(ex.: a  vida, o tempo), cujo conceito pertence a outras ciências, que não o 

Direito: mas a propriedade é um ente jurídico, cujo conceito é construído pelo 

Direito.  Essa distinção foi bem assinalada por Gilmar Ferreira Mendes, ao 

discorrer sobre a “estrutura básica do direito de propriedade” (A reforma 

monetária de 1990, RDA 186/26) : “Como essa categoria de direito 

fundamental, que se apresenta, a um só tempo, como garantia institucional e 

como direito subjetivo, confia ao legislador, primordialmente, o mister de 

definir, em essência, o próprio conteúdo do direito regulado, fala-se, nesses 

casos, de regulação ou de conformação (Regelung oder Ausgestaltung), em 

lugar de restrição (Beschrankung). É que as normas legais relativas a esses 

institutos não se destinam, precipuamente, a estabelecer restrições.  Elas 

cumprem antes relevante e indispensável função como normas de 

concretização ou de conformação desses direitos”. 

 

   Voltemos ao art. 5º-XXIII.  Depois de relacionar, no 

capítulo onde se encontra esse artigo, os “direitos e deveres individuais e 



 15 

coletivos”(capítulo I do título II), a Constituição, no capítulo seguinte, passa a 

relacionar os “direitos sociais”.  Aqui, para surpresa dos que guardassem a 

noção do “social” como algo ligado ao “coletivo”, o que temos - a par da 

definição dos direitos genéricos do art. 6º - é um rol de direitos individuais dos 

trabalhadores (art. 7º); de modo que, por exemplo, quando pleiteia 

individualmente o pagamento do seu décimo terceiro salário (art. 7º-VIII), 

bate-se o trabalhador por um direito social.  Sociais, segundo a Constituição, 

são alguns dos direitos humanos fundamentais - como o direito à educação, à 

saúde, ao trabalho (art. 6º) e os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais (art. 

7º).  O final do art. 7º, em sua cabeça, é esclarecedor : são considerados sociais 

os direitos individuais dos trabalhadores “que visem à melhoria de sua 

condição social”.  A relação é exemplificativa : são sociais, além dos direitos 

expressamente referidos no art. 7º, todos os outros direitos individuais dos 

trabalhadores que visem à melhoria de sua condição social.  São sociais, 

também, outros direitos, instrumentais (arts. 8º a 11º). 

 

   A Constituição de 1988 dispôs em dois títulos (título VII : 

da ordem econômica e financeira; e título VIII : da ordem social) certamente 

por razão expositiva, o que em Constituições anteriores se concentrava num 

título único (Da ordem econômica e social).  Para ambos os títulos irradiam-se 

os princípios sociais acima referidos, do preâmbulo, do art. 1º e do art. 3º; o 

art. 6º desdobra-se no título VIII; e a norma princípio lógica do art. 5º-XXIII 

reflete-se no título VII. Ambos esses títulos são presididos, também, por 

declarações de princípios : “Art. 193 : A ordem social tem como base o 

primado do trabalho, e como objetivo o bem estar e a justiça sociais”.  E o 

art. 170 : “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

da livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios : I- soberania 

nacional; II- propriedade privada; III- função social da propriedade; IV- 

livre concorrência;  V-  defesa  do  consumidor;   VI-  defesa do meio 

ambiente; VII- redução das desigualdades regionais e sociais; VIII- busca do 

pleno emprego; IX- tratamento favorecido para as empresas brasileiras de 

capital nacional de pequeno porte”. 

 

 

   A função social da propriedade, portanto,  é apenas um, 

entre os princípios sociais (v.g. a busca do pleno emprego, a redução das 

desigualdades sociais) da atividade econômica, cujo fim é “assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social”.  Isto significa que, 

não obstante preenchida a função social (stricto sensu) da propriedade, seu uso 

pode estar em desacordo com outros princípios sociais da atividade 

econômica. Poderíamos falar, face a todos os princípios sociais da atividade 
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econômica e à sua finalidade, em dois conceitos de função social da 

propriedade, um deles stricto sensu, e o outro lato sensu. 

 

 

   Encima, esses princípios, o primado do trabalho.  O que 

significa, não apenas os direitos resultantes do trabalho, mas também o direito 

ao trabalho.  A diferença é relevante.  Pode representar critérios para a 

conceituação da função social da propriedade, stricto sensu.  Se privilegiamos 

o direito ao trabalho como critério da função social da propriedade, o uso 

desta - independentemente do modo como venha sendo utilizada pelo seu 

proprietário - deve ser compartilhado com os demais que necessitam de 

trabalho; a cada um segundo sua necessidade.  Se privilegiamos os direitos 

resultantes do trabalho, a função social da propriedade decorre de sua 

produtividade : a cada um segundo sua capacidade.  Esse critério inscreve-se 

dentro da ética individualista, já descrita por Max Weber (“A ética protestante 

e o espírito do capitalismo”) : cumpre sua função social, independentemente 

de outras preocupações, aquele que cria riqueza. 

 

 

   O princípio da função social da propriedade “stricto sensu” 

(art. 170-III) materializa-se - no tocante à  propriedade rural - na regra do art. 

186 : “A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, 

os seguintes requisitos : I- aproveitamento racional e adequado; II- utilização 

adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 

III- observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV- 

exploração que favoreça o bem estar dos proprietários e dos trabalhadores”.  

Os incisos III e IV só incidem, evidentemente, nos casos em que, na 

propriedade rural, sejam utilizados trabalhadores.  A regra alcança tanto as 

terras públicas quanto as particulares.  Basta não concorrer um dos requisitos 

para que se caracterize a  inadimplência social da propriedade. 

 

 

 

 

7.  O  direito  à  vida 

 

 

    A legislação penal, ao tipificar o homicídio como crime, 

protege a vida.  Mas ninguém de bom senso, indagado sobre o direito à vida, o 

definiria como um direito absoluto, correspondente à obrigação de não ser 

morto.  A vida é um estado, que só persiste sob certas condições mínimas; e 

uma potencialidade que só se plenifica pelo acesso a determinados bens. O 
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direito à vida, assim, compreende o exercício de um feixe de poderes, por 

parte da pessoa humana, e corresponde a uma  série de obrigações, negativas e 

positivas, por parte dos demais.   

 

   O Código Penal, por isso, não define como crime os atos 

praticados em legítima defesa e em estado de necessidade.  O art. 24 desse 

Código considera em estado de necessidade “quem pratica o fato para salvar 

de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo 

evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era 

razoável exigir-se”.  Sob a proteção dessa norma encontra-se o autor do 

chamado “crime famélico”, que crime não é. 

 

   O Código Civil, nos arts. 396 e seguintes, faculta aos 

parentes exigir, uns dos outros, os alimentos de que necessitem para subsistir.  

O direito de subsistência é parte do direito à vida ?  E o direito ao trabalho, à 

moradia, à educação ? 

 

   Parece possível organizar-se uma escala, partindo das 

necessidades mínimas, em que se ordenem como direitos à vida, próximos ou 

remotos, todos os direitos reconhecidos.  Mesmo porque a capacidade de ter 

direitos - que se confunde com a personalidade civil do homem - começa do 

nascimento com  vida (art. 4º do Código Civil) e termina com a morte (art. 

10); estar vivo e ser capaz de direitos são uma e a mesma coisa, perante o 

ordenamento jurídico positivo. 

 

   Se fôssemos estabelecer essa escala a partir do Código 

Penal teríamos logo após os chamados crimes contra a vida (homicídio e 

aborto), os crimes contra a integridade física - lesão corporal, periclitação da 

vida e da saúde - entre os quais a omissão de socorro.  O art. 135 desse Código 

define-a como “deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem 

risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou 

ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses 

casos, o socorro da autoridade pública”. 

 

   A Constituição da República, em seu art. 5º, garante “aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à 

vida, à segurança e à propriedade”.  A definição dos “direitos e garantias 

fundamentais”, oferecida pelo art. 5º é precedida pela enunciação dos 

“princípios fundamentais”, entre os quais se encontram a dignidade da pessoa 

humana, e os objetivos de erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as 

desigualdades sociais, promover o bem de todos (arts. 1º e 3º). 
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   Como a todo direito corresponde uma obrigação, inexiste 

direito cuja satisfação não implique sacrifício, por parte de alguém.  A 

liberdade pessoal é bem precioso, juridicamente protegido; mas os que se 

obrigam contratualmente sofrem limitações em sua liberdade; a lei impõe 

limitações à liberdade de cada um, em proveito geral; assim como o 

condenado em processo criminal pode perder sua liberdade de ir e vir.  É a lei 

que hierarquiza os valores socialmente protegidos, e ao interesse de um 

antepõe o direito de outro.  Em nosso ordenamento jurídico positivo, 

encimado pela Constituição, tem supremacia o direito à vida, mesmo porque é 

esse direito - em grau mais próximo ou remoto - que explica a existência dos 

demais. 

 

   Diria alguém que os direitos à subsistência, ao trabalho, à 

moradia, à educação - direitos elementares, sem os quais sucumbe o direito à 

vida, e cujas prestações são a cargo de particulares (ex.: o salário mínimo) ou 

do Estado - são “direitos condicionados”, isto é, sua satisfação depende da 

existência de condições materiais concretas.  Assim, por exemplo, os direitos 

previdenciários : sua satisfação dependeria não apenas de que o governo 

cobrasse aos devedores as contribuições previdenciárias previstas em lei, não 

apenas de que a União entregasse à Previdência os meios a cujo fornecimento 

está obrigada, não apenas de que inocorressem desvios na aplicação dos 

respectivos recursos, etc., mas de que se implantasse uma rede de serviços 

fazendo chegar esses recursos ao titular do direito.  de tal modo que a 

inexistência dessas condições materiais concretas justificaria a falta de 

satisfação daqueles direitos. 

 

   É evidente o viés ideológico desse entendimento.  Em 

primeiro lugar porque jamais se absolveu civilmente um devedor por achar-se, 

contra sua vontade, desprovido de recursos, ou seja, de condições materiais 

concretas.  Exemplo : um desempregado, um acidentado.  Depois, porque 

todos os direitos são condicionados.  Para que valham faz-se necessário, 

sempre, o aparato estatal, representado pelo direito objetivo, pelas diversas 

repartições públicas entre as quais os registros públicos, pelos órgãos de 

segurança, pelo Poder Judiciário, pelo complexo penitenciário. 

 

   O direito de propriedade, por exemplo, para cuja garantia 

existe esse aparato, seria menos condicionado que o direito à subsistência ? 

 

   O tratamento privilegiado que o Poder Público concede ao 

direito de propriedade, contra o direito à vida, transparece nos conflitos 

possessórios.  Expulsam-se os sem terra e os sem casa de áreas sem utilização, 

quando o Estado tem o dever de assisti-los na busca de condições de 

subsistência. 
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   Para que um direito condicionado como o direito de 

propriedade se apresente às mentalidades como natural, não condicionado, e 

superior aos direitos elementares da vida, é necessário que exista, além do 

aparato estatal que o protege, o aparato ideológico que oculta as realidades. 

 

 

8. O direito à moradia  

 

 

   Como vimos, o direito à vida, para quem já nasceu, não 

consiste no direito de não ser morto, mas no direito de viver.  É correlato, 

assim, a uma série de obrigações, não apenas negativas, mas também 

positivas, por parte dos demais. 

 

   O homicício  -  infração de obrigação negativa  -  é a forma 

mais flagrante de desrespeito à vida.   Mas se observarmos o conjunto dos 

elementos agressivos, dependentes menos do meio físico que do meio social, 

perceberemos que representam, também, violação ao direito de viver; e, 

muitas vezes, causa de outro tipo de homicício, lento mas seguro. 

 

   O direito à moradia integra o direito à subsistência, que é 

expressão mínima do direito à vida.  Mas, antes do direito a morar, vem o 

direito de simplesmente estar: ninguém subsiste sem ser em algum lugar.   O 

direito de deslocar-se (art. 5°-LXVIII da Constituição brasileira) e o direito de 

ter casa  -  asilo inviolável do indivíduo (art. 5°-XI), resguardo da sua 

intimidade (art. 5°-X)  -  decorrem do direito de estar: o de ocupar um espaço, 

indissociável da existência física. 

 

   Quando as legislações modernas proíbem a pena de 

banimento, fazem-no menos em atenção ao direito, de cada um, de estar junto 

aos seus em seu ambiente (direito ao convívio, à pátria, à própria cultura), do 

que como proteção ao direito de estar em algum ambiente. 

 

   Morar (do latim mora = atraso, retardamento, espera, 

demora) significa permanecer duravelmente em algum lugar, ter nele assento 

ou sede (=residir), praticar aí, na intimidade, os atos elementares da vida.   O 

direito civil estabeleceu distinção entre moradia e domicílio (circunscrição 

administrativa ou política em que se tem residência ou negócio), embora esta 

última palavra proceda de domus, que significava, em latim, a casa, morada, 

habitação. 
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   Se, em determinado país, pessoas não têm outro espaço 

além das beiras de estrada ou caminho público, onde permanecem acampadas, 

é porque lhes foi reconhecido o direito de estar, mas não o direito à moradia. 

 

   Ao Estado compete disciplinar o uso do espaço público e 

impedir que se embarace o que por todos deve ser usado.   Entretanto haveria 

ofensa ao direito de estar no caso em que o Estado, desalojando quem ocupa 

espaço público, não lhe oferecesse alternativa de estar, ou que a oferecesse 

somente com sacrifício de outro direito básico, como o direto ao trabalho, o 

direito ao convívio, ou o direito à própria cultura.
2
  O Estado não pode, sem 

ofensa a esses direitos, confinar quem desalojou do espaço público; nem 

removê-lo, contra sua vontade, para região remota.   A ofensa é tanto mais 

grave quanto menor a possibilidade de defesa do ofendido.  

 

   Distingamos direito à moradia e direito de morar.   Os 

direitos com preposição “a” são direitos de igualdade: em geral, direitos 

sociais de acesso, de oportunidade.   São fruto de adscrição, 
3
 não de 

capacidade econômica ou produtiva (não fosse assim, estaríamos excluindo a 

criança, o inválido, o hipossuficiente em geral).  Por meio deles, a sociedade 

exerce a justiça distributiva, atribuindo: a) bens que não produziu mas cuja 

administração detém (como a terra);  ou b) bens produzidos com esforço 

individual ou social (v.g. o capital, sob a forma de financiamento, previsto no 

art. 5°-XXVI da Constituição brasileira).   Direitos com preposição “de” são 

poder material de exercício.  O direito de moradia consiste na posse exclusiva, 

e com duração razoável, de um espaço onde se tenham proteção contra a 

intempérie, e, com resguardo da intimidade, as condições para a prática dos 

atos elementares da vida: alimentação, repouso, higiene, reprodução, 

comunhão.   Trata-se de direito erga omnes.  Ao contratar locação de casa, por 

exemplo, exerce-se direito à moradia, cujo efeito é o direito de morar: no polo 

passivo dessa relação jurídica acham-se o locador (com causa negocial) e 

todos (com causa legal).  Há vínculo de dependência entre esses dois tipos de 

direito;  o direito à moradia tende ao direito de morar, e só se satisfaz com a 

aquisição deste, em sua plenitude.   Para isso, é preciso que concorram todos 

os elementos da moradia.  Que conseguiu terreno, mas não a casa, satisfez 

apenas em parte seu direito à moradia   O mesmo acontece com quem possui a 

casa, mas não por tempo suficiente, exigido pelas demais relações da vida 

(trabalho, convívio, cultura, educação dos flhos).   Assim, ao direito de morar 

                                           
2
 Aqui compreendido como o direito de alguém às expressões próprias de sua vida, em consonância especial-

mente com o art. 216-II da Constituição: “os modos de criar, fazer e viver”.  

 
3
 É pelo critério de adscrição que uma pessoa tem lugar garantido numa família pelo simples fato de haver 

nascido nela.   Ao contrário, é pelo critério de desempenho, ou eficiência, que uma pessoa é admitida e 

mantida numa empresa (v. Talcottr Parsons, The social system, The Free Press, N. York, 1964, pp. 88 e ss.). 
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são extensivos os mesmos princípios que ordenam o direito à moradia. 

      

 

9.  A relação jurídica de direito à subsistência 

 

 

   O credor dos direitos sociais não é o Estado: é a pessoa a 

que falta o exercício desses direitos. O credor da obrigação concernente ao 

exercício social da propriedade rural é o trabalhador rural necessitado de terra 

como condição de sua sobrevivência.  Não se fala aí, com relação ao direito de 

possuir, em ação de reivindicação.  A ação é de direito à vida, à moradia e ao 

trabalho, em que o uso da terra figura como objeto instrumental.  Ao autor 

cabe provar que é trabalhador sem terra, sem meio de subsistência, e provar a 

inadimplência social do réu.   Se o trabalhador sem terra está no polo passivo 

da ação  (reivindicatória ou possessória), cabe ao autor provar o adimplemento 

social com relação à sua propriedade ou posse. 

 

   A Lei 8.629, de 25.02.93, contém regra interessante em seu 

art. 5º-§ 7º : “Não perderá a qualificação de propriedade produtiva o imóvel 

que, por razões de força maior, caso fortuito ou de renovação de pastagens 

tecnicamente conduzida, devidamente comprovados pelo órgão competente, 

deixar de apresentar, no ano respectivo, os graus de eficiência na exploração, 

exigidos para a espécie”.  Este é caso de suspensão da obrigação, exceção 

criada em favor do inadimplente. 

 

   É a respeito dessa Lei 8.629/93 que nos cabe falar agora, 

visto que nos seus arts. 9º e 6º atualiza, ou pretende, ou finge atualizar o art. 

186 da Constituição. Os §§ 2º a 5º do art. 9º explicitam, ou pretendem 

explicitar os incisos II, III e IV do art. 186 da Constituição.  Já o § 1º do art. 

9º, em conjunto com o art. 6º, define o que se deve entender como propriedade 

com tratamento racional e adequado : é a propriedade produtiva.  Os §§ do art. 

6º, a seu turno, indicam os graus de utilização da terra e de eficiência na 

exploração , dependentes de “índices fixados pelo órgão federal, competente”, 

que caracteriza a atividade produtiva.  O texto é um cipoal kafkiano, um hino 

ao tecnicismo burocrático, que entope e paralisa qualquer processo, 

administrativo ou judicial. 

 

   Acontece que essa lei, feita talvez para não funcionar, 

incide não somente nos casos de desapropriação, em que cabe à União provar 

o inadimplemento da obrigação social, mas nas ações dominicais ou 

possessórias, em que ao proprietário rural caiba provar o adimplemento.  

Verso e reverso. 
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   Existe uma ordem de chamamento quanto ao cumprimento 

das obrigações correlatas ao direito à subsistência.   O primeiro devedor social 

é o Estado, e são duas as dimensões em que assume essa posição: a) como 

obrigado à operacionalização genérica desses direitos; b) como obrigado, em 

casos particulares, à satisfação material desses direitos. 

 

   Sob o primeiro prisma, há um dever geral, por parte do 

Estado: a) de edição das normas jurídicas aptas à efetivação da Constituição; 
4
 

b) de promover a satisfação desses direitos, mediante atuação judiciária ou 

administrativa (no caso do direito à moradia, por exemplo, mediante confisco - 

art. 243 da Constituição; distribuição de terras públicas, desapropriação; 

assentamentos, financiamentos, políticas e programas habitacionais, etc.). 

 

   Em suma, e ainda tomando-se como exemplo o direito à 

moradia, cabe ao Estado, em primeiro lugar, estabelecer uma adequada 

ordenação do uso do solo, que não iniba o acesso à moradia; e promover todas 

as medidas que assegurem esse direito.   Se há terrenos públicos suficientes, o 

Estado não pode deixar de destiná-los a essa finalidade; onde há terreno 

público sem utilização, não pode haver pessoa sem moradia.  Nesse caso, tem 

ela ação contra o Estado, para haver a posse do terreno mínimo necessário à 

sua moradia.   Titular do direito à moradia  -  aquele que, como credor, situa-se 

no polo ativo dessa relação  -  legitimado, portanto, a agir, é a pessoa 

necessitada de moradia.  Não se discute  -  salvo se a lei tenha posto a 

proximidade como requisito  -  se a pessoa é de fora ou do lugar; nem se 

existiriam, alhures, condições mais propícias para sua instalação; o critério 

nesse caso, de lege ferenda, é a proximidade possível do trabalho, e das outras 

relações da vida; mas dificilmente poderia a Administração, melhor do que o 

necessitado, ajuizar desses interesses, sem dano da justiça.   Não há qualquer 

outro requisito (v.g. capacidade econômica, pagamento de taxa, preço ou 

emolumento, sujeição a formalidades burocráticas), a não ser a prova da 

necessidade (admitida a presunção de fato, em lugar de prova cabal).   Os 

direitos à subsistência, por definição, são de atuação imediata; a morte, a 

degradação, não esperam a burocracia; tratando-se da ocupação de prédio 

abandonado, devoluto, ou sem utilização, não cabe invocar poder de polícia, 

salvo risco maior, iminente, à subsistência, saúde ou segurança do próprio 

ocupante ou da coletividade. 

 

   Se não há terrenos públicos suficientes ou em condições 

que satisfaçam o direito à moradia, deve o Estado buscá-los em mãos de 

particulares, atendidos os direitos e garantias integrantes do estatuto da 

propriedade privada. 

                                           
 
4
 Canotilho aponta, como correlato a esse dever estatal, o “direito à emanação da norma jurídica”. 
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   Resumindo: o primeiro devedor de moradia é o Estado 

porque: a) compete-lhe implantar adequado ordenamento do solo, da habitação 

e de recursos para a habitação; b) porque é seu fim precípuo a organização da 

sociedade, segundo o interesse geral; c) porque possui terrenos e recursos, ou 

dispõe de meios para mobilizá-los; d) porque é quem pode indenizar o 

particular nos casos em que, para satisfazer aquele direito, o sacrifício 

individual do particular vá além do razoável. 

 

   O particular não tem nenhuma dessas obrigações.  Mas, 

conforme o caso, pode fazer parte, no polo passivo, da relação jurídica de 

direito à moradia, com causa negocial ou legal.   A causa é negocial se o 

particular constroi, financia, intermedia, vende ou aluga imóvel para moradia.   

Por ser, a moradia, a vantagem objetivada pela outra parte, a esses negócios 

aplicam-se os princípios e normas sociais acima referidos; à sua luz devem ser 

interpretados; e são de ordem pública suas disposições.   A causa é legal se a 

propriedade for socialmente inadimplente.   Nesse caso, não obstante o título 

de aquisição e a posse, é como se o direito de propriedade (complexo de 

poderes e deveres) não se tivesse aperfeiçoado.  Sendo requisito da ação 

reivindicatória a prova de propriedade, o autor será julgado carecedor da ação 

se a inicial não for instruída com ela (título de origem e título de exercício, 

correspondendo, este, ao preenchimento da função social).  O mesmo vale 

para a ação possessória.   Vislumbrando-se direito à subsistência no polo 

passivo da ação, mesmo que a inicial seja instruída com prova da propriedade 

ou posse, não cabe liminar; sua concessão frustraria a arguição, pelo ocupante, 

da exceptio vitae sustinendae.  Como é sabido, as exceções não fulminam o 

direito do autor, apenas encobrem sua eficácia.   Destarte, reconhecida a 

exceção, este é caso em que o particular  -  senhor ou possuidor  -  deverá ser 

indenizado pelo Estado.   A existência de lei própria permitiria que a 

indenização se fizesse nos mesmos autos, sem necessidade de ação à parte 

com esse objetivo.   

 

   Desqualificar a posse do socialmente inadimplente (v. 

acima item 4, hipótese “b”) significa considerá-la inferior, para efeito da 

proteção possessória, à posse do necessitado de subsistência; têm-se em vista, 

aí, os conceitos de relatividade da proteção possessória, e de “posse melhor” 

(art. 507, parágrafo único do Código Civil). 

 

 

 

10.  Concluindo 
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   Apenas o preconceito pode explicar despachos judiciais 

como o que ficou acima referido, em processo na Comarca de Bananeiras, 

Estado da Paraíba : “o Judiciário não pode ficar à mercê de sindicatos ou de 

grupos organizados em promover a desordem”. 

 

   Sindicatos são entidades juridicamente organizadas, com 

estatuto, sede e representação regulares e conhecidas; cabe-lhes, nos termos da 

Constituição, “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 

categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas” (art. 8º-III). 

 

   Como “grupo organizado em promover a desordem”, 

parece também ter-se em mente a Comissão Pastoral da Terra, da 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, reconhecidamente empenhada 

em organizar a comunidade, diminuir os conflitos no campo, assistir pessoas e 

grupos marginalizados ou em vias de marginalização. 

 

   Sindicatos e comissões pastorais cumprem funções de 

natureza pública, supletivas da atividade estatal, ou substitutivas da inércia 

estatal.  Sua presença em movimento de ocupação faz presumir sua legalidade 

: os ocupantes não são grileiros, aventureiros, ou massa desorganizada : são 

trabalhadores rurais sem terra, homens pacíficos em busca da subsistência, 

assistidos pelo seu órgão de representação regular; essa presença, por outro 

lado, oferece - às autoridades e terceiros - interlocutores credenciados, e 

melhores probabilidades, inclusive sob o ponto de vista processual, para 

solução do conflito. 

 

   Teriam as nossas autoridades perdido o bom senso ? 

 

   Não é preciso estender-se, também, sobre o conceito de 

“desordem”.  O latifúndio improdutivo, a propriedade rural inadimplente é 

hoje, no Brasil, fator de desordem semelhante ao representado, no Império, 

pela escravidão. 

 

   Na aurora da Independência, José Bonifácio pregava a 

extinção do trabalho servil 
5
.  Mais de 60 anos após, ao debater-se no 

Parlamento o projeto abolicionista, muitas vozes defendiam ainda a 

                                           
 
5
 “Lembranças e apontamentos”, instruções aos deputados brasileiros às Cortes de  Lisboa,  1.821;  representa- 

ção à Assembléia Constituinte, 1.823.  Em 1.820, escrevia José Bonifácio a Tomás Antonio de Vila Nova   

Por- 

tugal : “trabalho de dia e de noite, e tudo isto com gente livre e alugada, sem precisar de escravatura que  detes- 

to e querendo dar a esta gente o exemplo do que devem fazer para se pouparem, para o futuro, as grandes  infe- 

licidades que ameaçam aos vindouros do Brasil” (v. “José Bonifácio”, Otávio Tarquínio de Sousa, Ed. Itatiaia 

e 

USP, 1.988, passim e pág. 195). 
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escravidão, em nome do direito de propriedade. Falso dilema. Não percebiam, 

os escravistas, que a propriedade está a serviço do homem.  A escravidão foi, 

no Império, fator de desordem econômica e social, cujo elevado preço 

pagamos até hoje.  A lei de 7 de novembro de 1.831 considerava livres os 

negros que chegassem ao Brasil após essa data.  Mas era uniformemente 

descumprida. Eusébio de Queirós, em discurso pronunciado na Câmara, em 

1.852, sustentava que uma conduta em que “todos são concordes” não pode 

ser considerada um crime.  Memorial da Assembléia de Minas Gerais ao 

Senado, pedia a revogação dessa lei : “Acima de tudo, o pior de todos esses 

males é a imoralidade que resulta de habituarem-se os nossos cidadãos a 

violar as leis debaixo das vistas das próprias autoridades”.  Certa vez, com 

base nessa lei, um escravo foi liberado pelo juiz de direito.  Nabuco de Araújo 

agiu, junto ao governo provincial, no sentido de se voltar atrás naquela 

decisão, “a bem dos interesses coletivos da sociedade, cuja defesa incumbe ao 

governo”.  Acrescentava : “Não convém que se profira um julgamento contra 

a lei, mas convém evitar um julgamento que causaria alarme e exasperação 

aos proprietários”. (A. Bosi, op. cit., pgs. 194, 205 e 232). 

 

   Equivocou-se o cristianíssimo delegado de Mirante do 

Paranapanema ao prender oito trabalhadores rurais sem terra, um com 74 anos, 

outro com 80 anos.  Para a caracterização de quadrilha exige-se associação 

estável e permanente com o fim de praticar diversos crimes.  Só existe furto 

havendo intenção de apropriar-se de coisa alheia, em definitivo. E não há 

crime quando o agente pratica o ato em estado de necessidade.  O “interesse 

ou sentimento pessoal” a que se refere o art. 319 do estatuto repressivo não é, 

certamente, o sentimento comum e objetivo, agasalhado, inclusive, pelo 

ordenamento jurídico.  Por outro lado, o Estado tem o dever de amparar as 

pessoas idosas, defendendo sua dignidade e bem estar e garantindo-lhes o 

direito à vida (art. 230 da Constituição). É crime a omissão de socorro (art. 

135 do Código Penal), agravado se o agente é autoridade pública.  O dever de 

socorro a pessoas desamparadas não é apenas do Estado abstratamente 

considerado, de agentes públicos expressamente incumbidos dessa atividade, 

ou daqueles cujo poder lhes permita - mediante prisão, por exemplo - piorar a 

situação do desamparado; é dever que se estende a todas as pessoas.  Assim, o 

risco da autoridade, em casos semelhantes, está menos na prevaricação, e mais 

na omissão de socorro e abuso de poder. 

 

   A terra, o espaço mínimo onde possa trabalhar e sobreviver, 

é como o salário mínimo para o trabalhador rural. 

 

   Finalizando : quando se fala numa nova disciplina 

possessó-ria, o que se tem em vista, antes de providências legislativas, é uma 

verdadeira inversão ou inovação conceitual, que se reflita na interpretação e 
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aplicação do ordenamento jurídico brasileiro.  O que não impede, para melhor 

visibilidade dessas soluções, a edição de novas regras, a construção de um 

sub-sistema possessório, de proteção ao hipossuficiente do campo, harmônico 

com o sistema mais geral da proteção possessória. 

    


