
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

Programa de Pós-Graduação em Direito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliano dos Santos Calixto 

 

 

 

 

Propriedade privada imobiliária urbana: espaço e campo na disputa entre proprietários 

e não proprietários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2018 



 
 

 

Juliano dos Santos Calixto 

 

 

 

 

 

Propriedade privada imobiliária urbana: espaço e campo na disputa entre proprietários 

e não proprietários 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Direito da Universidade 

Federal de Minas Gerais, como requisito 

parcial para obtenção do título de Doutor em 

Direito.  

 

Orientadora: Maria Fernanda Salcedo 

Repolês. 

 

Linha de Pesquisa: História, Poder e 

Liberdade. Área de estudo: História, 

Reconhecimento e Novos saberes jurídicos. 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Calixto, Juliano dos Santos                  

  C154p            Propriedade privada imobiliária urbana: espaço e campo na 

disputa entre proprietários e não proprietários / Juliano dos Santos Calixto. – 2018.                           

                          

                         Orientadora: Maria Fernanda Salcedo Repolês.          

                       Tese (doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, 

                  Faculdade de Direito. 

 

                        1. Direito urbanístico – Teses 2. Direito à moradia – Teses 

                    3. Direito de propriedade – Teses 4. Espaço urbano – Teses 

                  5. Direito civil – Teses I.Título 
                                                                                  CDU(1976) 34:711.4(81)                                                                                                                                                             

 

        Ficha catalográfica elaborada pelo bibliotecário Junio Martins Lourenço CRB 

6/3167 

 

 

 

 

 



 
 

Juliano dos Santos Calixto 

 

 

 

Propriedade privada imobiliária urbana: espaço e campo na disputa entre proprietários 

e não proprietários 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Direito da Universidade Federal 

de Minas Gerais, como requisito parcial para 

obtenção do título de Doutor em Direito.  

 

 

_______________________________________________________ 

Professora Doutora Maria Fernanda Salcedo Repolês (Orientadora) – UFMG 

 

 

_______________________________________________________ 

Professor Doutor Giordano Bruno Soares Roberto - UFMG 

 

 

_______________________________________________________ 

Professora Doutora Maria Tereza Fonseca Dias - UFMG 

 

 

_______________________________________________________ 

Professor Doutor Adriano Stanley Rocha Souza – PUC-MG 

 

 

_______________________________________________________ 

Professor Doutor Rafael de Oliveira Alves - UFOP 

 

 

Belo Horizonte, fevereiro de 2018. 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, agradeço à Professora Maria Fernanda Salcedo Repolês pela 

orientação no mestrado e agora no doutorado. Os anos de convivência e o diálogo constante 

foram fundamentais no percurso. 

Agradeço à minha família, pelo apoio constante, principalmente aos meus pais e 

aos meus irmãos, Márcio e Cláudia, sempre preocupados comigo em primeiro lugar. 

Agradeço ao professor Giordano Bruno Soares Roberto e à professora Maria 

Tereza Fonseca Dias pela presença e papel na minha formação acadêmica. Agradeço ainda, 

aos professores Daniel Gaio, Francisco de Castilho Prates, Marcelo de Oliveira Milagres e 

novamente a Giordano Bruno Soares Roberto pelas contribuições nas bancas de qualificação 

da tese. Agradeço ainda, as professoras Adriana Sena Orsini, Miracy Barbosa de Sousa Gustin 

e Mônica Sette Lopes pelas valiosas lições em sala de aula e principalmente fora dela.  

Agradeço aos participantes da Pesquisa Mapeamento das Ocupações Urbanas, 

foram muitos integrantes ao longo desses quatro anos e todos contribuíram na realização desta 

pesquisa. No debate com eles a maioria das ideias aqui presentes foram desenvolvidas. 

Agradeço ainda a todos integrantes do Programa Cidade e Alteridade. 

Agradeço aos moradores das Ocupações Urbanas pela acolhida e por dedicarem 

parte do seu tempo ao conceder as entrevistas e permitir que as informações colhidas fossem 

compartilhadas. Agradeço a luta diária deles por uma cidade melhor para que todos nós 

possamos viver com dignidade. 

Agradeço aos meus colegas de orientação do Grupo de Pesquisa Espaço, Tempo e 

Sentidos de Constituição pelo debate constante e as críticas construtivas do projeto de 

pesquisa. 

A trajetória de pesquisa contou com o diálogo permanente com David Francisco, 

Luiz Philipe de Caux, Thiago Simim, Francisco Castilho e Agnelo Vianna.  

Agradeço ainda a Nathane Fernandes, pelos cafés e a Jéssica Freitas por deixar as 

angústias do caminho mais divertidas. 

Agradeço à Secretaria do Programa de Pós-Graduação, principalmente ao colega 

Wellerson Alves de Roma, aos funcionários das bibliotecas e aos demais servidores técnicos e 

administrativos e terceirizados da Faculdade de Direito da UFMG. 



 
 

Pelo financiamento da pesquisa agradeço a CAPES. 

Um agradecimento especial aos alunos e professores da Universidade Federal de 

Lavras, por me possibilitar aprender muito durante o tempo que estive lá, pois os processos de 

ensino e aprendizagem nunca estão separados, nem para discentes e nem para docentes. E 

também aos que foram meus alunos da Faculdade de Direito da UFMG. 

Por fim, preciso agradecer a Ananda pela ajuda e apoio em todos os aspectos 

nesses quatro anos, que se tornaram mais leves e com boas lembranças, graças a sua presença 

sempre em contraste com minha ausência. Se a tese acarreta em muitas dúvidas a certeza que 

fica é que não conseguiria fazer isso sozinho.  

Obrigado! 

  



 
 

RESUMO 

 

O presente estudo se desenvolve a partir do problema da disputa sobre o direito de 

propriedade a partir de um ponto de vista inclusivo que pense também nos não proprietários. 

Para compreender o problema, adota-se uma perspectiva reconstrutiva da disputa sobre o 

direito de propriedade imobiliária. Em primeiro lugar, tal reconstrução é realizada a partir do 

campo do direito civil brasileiro, com a constatação da fundamentação da propriedade no 

direito natural e no liberalismo econômico. Entendido o ponto de partida, a reconstrução 

continua com o diagnóstico da disputa com a perspectiva do direito urbanístico, que com 

surgimento de um novo paradigma com a Constituição de 1988 defende nova forma de 

regulação do direito de propriedade. Em seguida, a noção de espacialização da disputa sobre a 

propriedade é levantada a partir dos conceitos de direito à cidade e da produção do espaço, 

ressaltando a importância do contexto espacial para estabelecer os conflitos concretos que 

envolvem a propriedade imobiliária. Por fim, a forma externada da disputa sobre a 

propriedade é discutida no contexto do direito à moradia a partir da pesquisa de campo que 

analisou quatro Ocupações Urbanas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. As disputas 

teóricas e os conceitos debatidos são relacionados com as falas dos moradores das Ocupações 

e com os argumentos levantados em ações judiciais envolvendo as áreas ocupadas. A 

metodologia reconstrutiva alia a leitura crítico-teórica à análise empírica, com o aporte do 

trabalho em campo realizado por meio de entrevistas e da análise dos argumentos de decisões 

judiciais. A transcrição das entrevistas e as cópias dos autos foram obtidas a partir dos dados 

levantados pela Pesquisa Mapeamento das Ocupações Urbanas da RMBH. A base teórica está 

organizada nos conceitos de campo de Bourdieu, direito à cidade e espaço de David Harvey. 

A pesquisa visa contribuir com o tema demonstrando que a construção do direito de 

propriedade se dá nos conflitos concretos e para sua melhor compreensão é preciso 

espacializar a disputa, o que implica, inclusive, olhar a mesma pelo ponto de vista dos não 

proprietários. 

 

Palavras-Chaves: Direito de Propriedade; Espaço; Direito Civil; Função Social da 

Propriedade; Direito à moradia; Ocupações Urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study develops from the problem of the dispute over the right to property from an 

inclusive point of view that also considers non-owners in the debate on the right to property. 

To understand the problem, we adopt a reconstructive perspective of the dispute over the right 

of real estate property. In the first place, such reconstruction is carried out from the field of 

Brazilian civil law, with the verification of the foundation of property in natural law and 

economic liberalism. Once this starting point is set, reconstruction continues with the 

diagnosis of the dispute with the perspective of urban law, which with the emergence of a new 

paradigm with the 1988 Constitution defends a new form of regulation of property rights. 

Then, the notion of spatialization of the dispute over property is raised from the concepts of 

right to the city and the production of space, emphasizing the importance of the spatial 

context to establish the concrete conflicts involving real estate. Finally, the externalized form 

of the property dispute is discussed in the context of the right to housing based on the field 

research that analysed four Urban Occupations of the Metropolitan Region of Belo Horizonte. 

The theoretical disputes and concepts discussed are related to the occupants' depositions and 

to the arguments raised in lawsuits involving the occupied areas. The reconstructive 

methodology combines a critical theoretical reading and empirical analysis, with the 

contribution of the field work fulfilled by interviews and the analysis of arguments in judicial 

decisions. The transcript of the interviews and the copies of the records were obtained from 

the data collected by the Urban Occupation Mapping Survey of the RMBH. The theoretical 

basis is organized in the concepts of field, by Bourdieu, right to the city and space, by David 

Harvey. The research aims to contribute to the theme by demonstrating that the construction 

of property rights occurs in concrete conflicts and for their better understanding it is necessary 

to spatialize the dispute, which includes to look at it from the point of view of non-owners. 

 

Keywords: Property right; Space; Civil right; Social Function of Property; Right to housing; 

Urban Occupations. 
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Introdução 

 

A pesquisa sobre o direito de propriedade proporcionou o contato com diversas 

abordagens sobre o tema. O título que mais marcou a trajetória de pesquisa foi A propriedade: 

este obscuro objeto do direito de José Rubens Costa (COSTA, 1984). Não utilizo a palavra 

“título” como metonímia da obra, mas para destacar a escolha dos termos para nomear o 

trabalho. Pois, um objeto obscuro precisa ser pesquisado para ser mais bem conhecido. No 

desenvolvimento da dissertação de mestrado houve o primeiro contato com a referida obra. Já 

no doutorado foi possível relacionar
1
 o título com o filme Este obscuro objeto do desejo, do 

cineasta Luis Bruñel Portolés (BUÑUEL, 1977). A provável referência a vertente surrealista 

deixou o título ainda mais interessante. O artista gráfico Maurits Cornelis Escher também é 

considerado integrante do movimento surrealista. Escher buscava representar noções 

tridimensionais do espaço em uma folha de papel. Parte desta pesquisa está caracterizada pela 

tentativa de representar o espaço em uma (ou várias) folha de papel. 

É preciso demarcar o ponto de partida para a pesquisa. A opção por debater o 

direito de propriedade está pautada no impacto social deste direito na vida de inúmeras 

pessoas. Para transformar este obscuro e surreal objeto do direito em um objeto de pesquisa 

foram realizadas delimitações ao tema. A primeira foi analisar a propriedade no âmbito 

jurídico, sem negar ou ignorar a influência de outros campos. Outra opção foi a escolha de 

bens corpóreos, imóveis e localizados nas cidades. Assim, a propriedade imobiliária urbana 

será o objeto deste estudo. O papel das cidades na sociedade ultrapassa a do lugar de 

habitação e realização de atividades diárias, como destaca Harvey (2013b) a construção do 

meio urbano está relacionada com processos sociais estruturantes do modo de vida 

contemporâneo.  

A motivação da pesquisa e seu desenvolvimento estão amparados na participação 

de vários projetos de extensão. Previamente ao desenvolvimento da tese a atuação no 

Aglomerado da Serra com a mediação de conflitos
2
 despertou a atenção para a possibilidade 

de abordar o direito de propriedade analisando o aspecto daqueles que conviviam com a 

                                                           
1
 Graças a Professora Mônica Sette Lopes, da Faculdade de Direito da UFMG. 

2
 O Pólos de Cidadania é um programa de extensão universitária da Faculdade de Direito da UFMG com mais de 

15 anos de existência. No decorrer da sua atuação vários projetos foram desenvolvidos por suas equipes 

interdisciplinares. Tratamos aqui da experiência entre os anos de 2006 e 2008 (estagiário da graduação) e 2010 e 

2011 na atuação no Núcleo de Mediação e Cidadania do Aglomerado da Serra, localizado em Belo Horizonte – 

MG, em que equipe formada por profissionais e estudantes de diversas áreas atuava na mediação de conflitos 

individuais e coletivos com a participação dos moradores da região. Sobre as ações realizadas no Núcleo de 

Medicação Cf. CALIXTO; ORSINI et al. 2013. 
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dificuldade de formalização jurídica das áreas em que residiam. Não se trata de uma 

formalização pautada apenas pelo aspecto abstrato da situação, mas das dificuldades 

existentes em se realizar acordos, transferir a propriedade ou mesmo a posse de moradias e 

imóveis comerciais; a divisão de patrimônio devido a divórcios, sucessão pós-morte, 

adiantamento de herança, entre outras situações. A atuação em um ambiente de informalidade 

ressaltou a existência interna ao direito de uma compreensão que ignora que nesses lugares 

também há diversas relações patrimoniais construídas sob os pressupostos do direito estatal 

que, no entanto, se mantém distante.  

É preciso destacar que o Núcleo de Mediação atendia um público de pessoas 

socialmente vulneráveis. Isso na prática significava pessoas pobres, com baixo nível de 

escolaridade, as que tinham trabalho, submetidas a longas jornadas de atividade laboral, e 

havia as que estavam desempregadas ou trabalhando informalmente. A maior parte das 

demandas era levada ao núcleo por mulheres. Em que pese essas características e as 

necessidades materiais da área do Aglomerado da Serra, há muito que se aprender com a luta 

diária destas pessoas.  

Durante o período do doutorado a participação como pesquisador, orientador de 

campo e coordenador auxiliar da Pesquisa Mapeamento das Ocupações Urbanas da RMBH
3
 

manteve sempre presente a atenção com as manifestações e conflitos reais que envolviam o 

direito de propriedade. A disputa pelo direito à cidade e a necessidade imediata de moradia 

foram presença constante durante toda a pesquisa.  

O interesse pelos temas relacionados ao direito de propriedade em situações de 

informalidade fez surgir o convite para participar da pesquisa sobre as ocupações. Com isso, 

nos quatro anos do doutorado foi possível discutir com outros pesquisadores o papel das 

ocupações urbanas na cidade. Além disso, o trabalho de campo incluiu algumas visitas às 

ocupações para realizar entrevistas e participar de oficinas. Mas, as principais atividades 

estavam voltadas para a organização da pesquisa de campo e análise dos dados obtidos. A 

leitura e transcrição de entrevistas permitiam a aproximação do conflito enfrentado pelos 

moradores das ocupações. A construção da tese foi pautada por esta relação entre os estudos 

teóricos com a realidade das ocupações. O trabalho de campo não foi pensado como uma 

                                                           
3
 A pesquisa “Pelo direito à moradia adequada: mapeamento das ocupações urbanas de Belo Horizonte e Região 

Metropolitana” coordenada pela Professora Doutora Maria Tereza Fonseca Dias tem como objetivo analisar os 

processos de constituição e consolidação de ocupações urbanas da RMBH.  Posteriormente, a pesquisa passa 

integrar o Programa Cidade e Alteridade: convivência multicultural e justiça urbana. Conferir relatório de 

pesquisa enviado ao CNPQ (DIAS et al., 2015c ). 
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forma de testar a hipótese; ocorreu paralelamente à pesquisa bibliográfica e à construção do 

objeto da pesquisa. 

Para alcançar o objetivo de contribuir para desvelar disputas sobre o direito de 

propriedade foi realizada a reconstrução
4
 dos sentidos de propriedade no direito brasileiro. 

Partindo da concepção de que o processo histórico de luta e reconhecimento por direitos não é 

linear e contínuo, apresentando disputas e rupturas na construção dos sentidos e do âmbito 

normativo. Tal reconstrução é, em parte, teórica, a partir de abordagens críticas que buscam 

analisar a realidade social e pensar em possibilidades de mudança.  

Nesse sentido, a abordagem de David Harvey contribui para o debate, pois sua 

análise crítica está embasada na importância do espaço e do urbano (HARVEY, 2013a). 

Harvey destaca que as teorias sociais tratavam o espaço apenas como palco em que “as coisas 

evoluíam” (SANTANA; PERES, 2014, p. 13). Mas, com o desenvolvimento das suas 

pesquisas passou a perceber que o “palco” se alterava, estava sendo construído e reconstruído 

continuamente. Com isso, a natureza cambiante das relações espaciais tornou-se parte central 

do seu objeto de estudo. A crítica atual de Harvey parte da obra de Marx, no entanto ele trás 

novos elementos ou muda os enfoques, como afirma, “quando comecei a operar com o 

marxismo havia pouca preocupação acerca da urbanização e com as questões ambientais” 

(SANTANA; PERES, 2014, p. 14). Assim, ao trazer o espaço para o centro da sua teoria 

crítica, Harvey analisa o fenômeno da urbanização e com isso, o direito de propriedade 

imobiliária é inserido no debate de forma contextualizada.  

Harvey é um autor crítico ao modelo capitalista, cabe destacar que o capitalismo 

não se reduz a um sistema econômico, Moishe Postone, um dos autores que busca atualizar a 

teoria crítica a partir de também a partir de Marx, afirma que a categoria “capital” não é 

meramente econômica “e sequer categoria unicamente da objetividade social”, é ao mesmo 

tempo social e cultural (POSTONE, 2008, p. 85).  Afirma ainda que as críticas que buscam 

alternativas ao modelo capitalista só terão êxito se conseguirem lidar de forma adequada com 

as alterações sociais e culturais, assim como as econômicas (POSTONE, 2008, p. 85).  

As experiências e os estudos teóricos realizados apontam a cidade como o local 

em que os conflitos sobre a propriedade vêm se desenvolvendo e ganhando destaque. A 

escolha da pesquisa em analisar a propriedade imobiliária urbana como dimensão das tensões 

                                                           
4
 Maria Fernanda Salcedo Repolês na obra Identidade do Sujeito Constitucional e Controle da 

Constitucionalidade realiza a reconstrução “das raízes históricas brasileiras do controle de constitucionalidade” 

visando contribuir para uma compreensão mais ampla do tema (SALCEDO REPOLÊS, 2010, p.19). Aqui a 

reconstrução possui como tema o direito de propriedade.   
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entre direito e o espaço decorre dessa constatação. Além disso, a luta por moradia adequada é 

uma das formas de materialização desse conflito e por isso também será abordada na análise. 

A regulação do direito de propriedade de forma geral é realizada no âmbito do 

direito civil, que aborda o conceito e configuração do direito de propriedade sobre bens 

incorpóreos e corpóreos (móveis e imóveis). É tema dos direitos reais dos cursos de direito 

civil a abordagem sobre o tema da propriedade imobiliária. É no Código Civil que as 

principais disposições sobre o tema estão elencadas.  

Com a consolidação do direito urbanístico como campo do direito com princípios 

e objeto de estudo próprios (FERNANDES, 2006), estabelece-se uma disputa sobre a 

regulação da propriedade imobiliária urbana. O direito urbanístico trás novas camadas para a 

disputa ao demonstrar necessidades que o direito de propriedade não atende e propor novas 

formas para sua regulação. Tal ramo aborda o direito de propriedade inserido no fenômeno 

urbano e utiliza a Constituição da República de 1988 e o Estatuto da Cidade de 2001 como as 

principais fontes legais dos seus estudos. É o direito urbanístico que desenvolve o pensamento 

crítico mais atualizado acerca do direito de propriedade. Estas críticas remetem 

principalmente a origem da regulação da propriedade no direito civil. Assim, a regulação do 

direito de propriedade é objeto de disputa
5
 entre o direito público e direito privado. 

A opção da pesquisa é a de incluir o direito civil no debate sem ignorar os avanços 

que o direito urbanístico trouxe sobre o tema. A intenção é evitar a compreensão de que a 

regulação do direito de propriedade estaria progredindo em sua forma de regulação. Neste 

sentido a reconstrução também está ligada aos processos de aprendizagem que ocorrem com 

os avanços e retrocessos. Por isso não podemos falar em progresso, mas em constante 

aprendizado. Ademais, direito público e direito privado não são considerados aqui categorias 

antagônicas, mas co-originárias (HABERMAS, 2012; SALCEDO REPOLÊS 2003). 

O debate sobre a propriedade no campo do urbanístico nota o direito civil como 

um paradigma superado que precisa ter seu campo de atuação reduzido. Já o direito civil 

ainda ignora ou aborda de forma superficial o direito urbanístico ou o papel do Estatuto da 

Cidade na regulação do direito de propriedade. 

Assim, a hipótese da pesquisa é de que não há uma linha interpretativa exclusiva e 

linear do sentido de propriedade, pois, este sentido está constantemente em disputa e formas 

distintas de interpretação coexistem simultaneamente. O direito de propriedade é uma 

                                                           
5
 A abordagem desta disputa foi realizada sob uma perspectiva de luta simbólica em CALIXTO, 2013.  



18 
 

construção social envolvida em um processo histórico. Em tal processo está presente a disputa 

entre proprietários e não proprietários pelo sentido do direito de propriedade. A partir da ideia 

de que seria possível encontrar uma resposta definitiva para esta tensão os não proprietários 

foram excluídos do debate. A pesquisa pretende problematizar, por meio da reconstrução das 

disputas de sentido sobre o direito de propriedade, que não estamos diante de um processo 

linear. Para alcançar novas possibilidades de interpretação destas tensões é preciso ampliar o 

debate, para tanto é preciso espacializar a disputa. 

Assim tese defendida é modesta, é preciso considerar o contexto social e político 

para problematizar o sentido do direito de propriedade. O direito de propriedade está inserido 

em uma tensão constitutiva entre o direito público e o direito privado. Acrescentando a 

categoria espacial à disputa sobre o direito de propriedade e incluindo os não proprietários, 

será possível compreender as motivações que caracterizam a regulamentação atual do direito 

de propriedade e pensar se há possibilidade para novas alternativas.  

De modo a explicitar essa hipótese, cada um dos quatro capítulos reconstroem a 

tensão entre proprietários e não proprietários sobre diversas perspectivas do conflito, sem 

conseguir esgotá-las por completo.  Nos dois primeiros capítulos essa reconstrução é feita ao 

modo de um diagnóstico da discussão atual dentro do campo do direito. No primeiro capítulo 

foi investigada a fundamentação do direito de propriedade a partir do direito civil. Interessa 

saber como a fundamentação do direito de propriedade é realizada e como ela influencia na 

configuração atual do direito de propriedade. A presença de teorias do direito natural e a 

relação com a visão liberal foram destacadas por influenciarem na construção do direito de 

propriedade e reforçar seu caráter individual. 

O segundo capítulo, delimita as disputas sobre o direito de propriedade. 

Inicialmente com noções vinculadas a economia que destacam a importância social e 

alterações na concepção do direito de propriedade na atualidade. Em seguida o diálogo com o 

direito urbanístico, e com a ideia de função social da propriedade a partir dos modos de 

regulamentação do direito e da relação entre direito público e direito privado. Nesse sentido, 

abordam-se também as disputas internas ao campo jurídico sobre quem deve regulamentar o 

direito de propriedade, em especial a propriedade imobiliária urbana. São consideradas as 

críticas realizadas pelo direito urbanístico ao direito civil e as necessidades de mudanças 

impostas pelo contexto social brasileiro. 
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Segundo Raquel Rolnik (2015) a segregação socioespacial e os conflitos urbanos 

estão se intensificando no Brasil e no exterior. A legislação urbanística em especial o Estatuto 

da Cidade já está em vigor há mais de uma década. Por isso, foram analisadas críticas à 

legislação urbanística que apontam sua captura pelo modelo de produção das cidades 

(MARTINS; GOMES, 2009; BOTELHO, 2007). Tal crítica aponta que o direito, público ou 

privado, é utilizado como um meio de incentivar a mercantilização da cidade e da 

propriedade, mesmo que os objetivos da legislação sejam distintos no momento da sua 

criação. 

Retornamos ao direito civil analisando o movimento de sua constitucionalização e 

propostas para adaptar a interpretação da legislação civil ao novo paradigma surgido com a 

Constituição de 1988 para compará-las com as propostas do Direito Urbanístico. Para isso o 

diálogo com Luiz Edson Fachin e Gustavo Tepedino é importante para demonstrar críticas 

internas ao direito civil e as novas possibilidades que surgem a partir da proposta de 

reinterpretar o direito civil à luz da Constituição. 

Acrescentar camadas de sentidos relaciona-se como a capacidade da teoria buscar 

meios de visibilizar a complexidade das relações de propriedade que abarcam questões 

públicas e privadas simultaneamente. As críticas do direito urbanístico não são um modo de 

ultrapassar uma etapa da história da regulação da propriedade pelo direito civil. O que está em 

jogo nessa leitura é a própria noção de tempo linear, cronológico, que ignora a simultaneidade 

de ações. Propomos, ao contrário, um diálogo permanente entre essas duas esferas para que os 

conflitos inseridos no espaço-tempo sejam explicitados.  

No terceiro capítulo após delinear o cenário atual dos debates sobre propriedade, 

que reforçam uma visão abstrata de direito e diluem os conflitos inerentes a essa relação, a 

partir da disputa do direito civil e do direito urbanístico, será destacada a possibilidade de 

espacialização da disputa. No decorrer da pesquisa constatou-se que quando tensionado o 

direito de propriedade e aproximado do cotidiano social, sua construção abstrata dialogava 

com questões práticas como o direito ao acesso a terra e o direito à moradia. Quando 

contextualizado, o direito de propriedade demonstra seus limites para lidar com conflitos do 

dia-a-dia e em determinados contextos. Este processo caracteriza a espacialização do direito 

de propriedade. O direito de propriedade será debatido a partir do conceito de direito à cidade 

e sua relação com a produção do espaço Harvey (2011, 2013a).  
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Será importante ainda confrontar a ideia de espacialização com o pensamento de 

David Harvey e analisar em que medida a espacialização do direito de propriedade realmente 

permite que os conflitos apareçam. Ou, se a base dos conflitos realmente está na forma do 

desenvolvimento do capitalismo. Pois, para Harvey a operacionalização dos conflitos nas 

cidades ainda é um reflexo do desenvolvimento e das adaptações do modo de produção 

capitalista. Desse modo, é preciso também entender até que ponto o direito consegue inserção 

nestes dois modelos. 

No quarto capítulo, a presente tese encontra a motivação que desencadeou o 

exame teórico e culmina na espacialização do conflito sobre a propriedade com a análise de 

entrevistas de moradores de quatro ocupações urbanas da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte. Também foram analisadas ações judiciais que envolviam áreas ocupadas, 

buscando compreender a atuação do Poder Judiciário neste conflito. O fenômeno das 

ocupações urbanas foi relacionado com o déficit habitacional brasileiro e a demanda social 

por moradia. No conteúdo das entrevistas se buscou abordar a relação dos moradores da 

ocupação com o espaço que ocupavam e como eles percebiam o direito de propriedade 

naquele contexto. A intenção de se tornar proprietários da área é contrastada com os motivos 

que as impediam de acessar a moradia digna.  

As ocupações urbanas explicitam a tensão da regulação do direito de propriedade 

urbana ao reivindicar áreas subutilizadas ou não utilizadas na cidade para a efetivação do 

direito constitucional à moradia. Em tais conflitos as noções de função social da cidade e da 

propriedade são desafiadas a cumprir promessas da legislação urbanística, todavia decisões 

que conferem a reintegração de posse da maior parte dessas áreas demonstram que a 

legislação urbanística também não conseguiu minimizar tais conflitos.  

Para avaliar se a forma como o direito de propriedade está organizado influencia 

no acesso à moradia foram analisadas questões sobre os motivos que levaram os moradores a 

participar das ocupações urbanas; se eles consideravam legítimo o ato de ocupar e quais 

seriam suas aspirações futuras para a ocupação. A pesquisa de campo destaca o papel do 

direito, da propriedade e da sua função social. 

Por meio de um diálogo ampliado a pesquisa visa analisar o obscuro objeto da 

propriedade privada. A obscuridade conferida ao objeto provém também do direito e a 

fundamentação que busca para tal direito. As múltiplas abordagens possíveis sobre a 

propriedade mistificam ainda mais o contexto em que está inserida. A busca de soluções 
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totalizantes para a propriedade sua distribuição, sua extinção ou sua funcionalização não 

alcançaram até o momento resultados que modificassem de forma profunda as relações de 

propriedade. As soluções totais escondem a precariedade das respostas, e talvez investir nesta 

precariedade seja uma das respostas. Talvez não seja possível encontrar uma resposta única, 

mas fragmentos de justiça. 

Em contraste a esse movimento de abstração do fundamento, esta tese busca 

espacializar o direito de propriedade, ou seja, ressignificá-lo e reinseri-lo no tempo-espaço das 

relações e conflitos cotidianos. A espacialização acrescenta camadas de sentidos que são 

retiradas por um modo de se fazer teoria do direito, centrado na universalização dos sentidos e 

no afastamento do tempo-espaço e por isso também do conflito.  Desse modo a tese se 

pergunta, o que acrescentaria a esse debate sobre os sentidos de propriedade privada e ao 

direito, o olhar dos não proprietários? 
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1 Direito de propriedade no campo do direito civil 

 

O direito de propriedade é objeto de estudo extremamente complexo, possuindo 

abordagens teóricas em ampla gama de campos de pesquisa. Diversas áreas de estudo 

abordaram a temática. O direito se destaca entre outros na tentativa de problematizar este 

objeto. Mesmo no direito os estudos sobre a propriedade possuem abordagens diversas tanto 

no aspecto do direito público e privado, como especificamente em áreas como o direito 

constitucional, direito tributário, a filosofia do direito, o direito urbanístico e o direito civil. 

Retrata esta complexidade o título e o conteúdo da tese do professor José Rubens Costa A 

propriedade este obscuro objeto do direito (COSTA, 1984). 

A pesquisa está centrada no debate acerca da propriedade imobiliária urbana. 

Mesmo com a afirmação de autores como Rifikin (2001) de que a propriedade de bens 

corpóreos está ficando em segundo plano, o contexto urbano das cidades brasileiras 

demonstra que vários conflitos surgiram a partir de questões imobiliárias envolvendo a 

propriedade do solo. As ocupações urbanas que foram estudadas demonstraram esta situação 

fática ao expor dificuldades que o direito enfrenta no contexto brasileiro. 

A pesquisa visa reconstruir o debate sobre a propriedade tal como ocorre no 

Brasil, compreendendo as posições do direito civil e do direito urbanístico não apenas como 

visões disciplinares distintas dentro do direito, mas como uma disputa do campo jurídico, tal 

como definido por Pierre Bourdieu, conforme explicitaremos abaixo. Buscamos com isso 

compreender as disputas integrativas que permeiam esse diálogo. Essas duas posições não são 

homogêneas e não necessariamente partem de conceitos distintos de propriedade. E é 

precisamente nos contextos dos conflitos pragmáticos, como no caso das ocupações urbanas, 

que podemos exemplificar, na análise que se segue, os posicionamentos sobre o direito de 

propriedade no direito civil e no direito urbanístico, em sua aproximação quando o tema 

colocado em discussão é o direito à moradia.  

O direito de propriedade faz parte do direito civil e sendo lecionado sob o título de 

direitos das coisas ou direitos reais. A posição crítica do direito urbanístico sobre o direito de 

propriedade contrapõe-se à concepção do direito civil. Assim, inicialmente será realizada 

análise do papel do direito civil na interpretação do direito de propriedade. Para tanto, será 

abordada parte da doutrina que escreveu sobre o tema a partir de obras gerais e artigos 

científicos. Será ainda analisada a publicação Revista de Direito Civil – Imobiliário, Agrário e 

Empresarial entre os anos de 1977 e 1996. Pois, os artigos consultados retratam o debate 
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sobre o direito de propriedade sob um ângulo distinto, como será demonstrado. O período em 

que a revista foi publicada e a área temática congregando o direito imobiliário e agrário 

complementam os demais textos utilizados. 

 

1.1 O conceito de campo  

 

É preciso esclarecer previamente o conceito de campo utilizado, trata-se de uma 

construção desenvolvida pelo sociólogo Pierre Bourdieu e tem como origem a ideia de campo 

intelectual (BOURDIEU 1989; 2004). A ciência é uma produção intelectual e sua 

interpretação variava entre posições que consideravam o texto escrito como base de análise 

autônoma e outro que apontavam o texto como um resultado de fatores externos 

(BOURDIEU, 2004, p. 20). Para Bourdieu, as duas posições seriam extremas e a noção de 

campo visa possibilitar a análise da produção cultural a partir de uma perspectiva distinta: 

 

A noção de campo está aí para designar esse espaço relativamente autônomo, esse 

microcosmo dotado de suas leis próprias. Se, como o macrocosmo, ele é submetido 

a leis sociais, essas não são as mesmas. Se jamais escapa às imposições do 

macrocosmo, ele dispõe, com relação a este, de uma autonomia parcial mais ou 

menos acentuada. (BOURDIEU, 2004, p. 20-21). 

 

O campo é designado como um microcosmo social dotado de certa autonomia e 

leis próprias, mas que se relaciona com o todo social. Ou seja, a produção cultural (ciência, 

literatura) respeita certas leis e características próprias, havendo identificação entre os que 

compõem um mesmo campo. Bourdieu utiliza o campo jurídico como exemplo de um desses 

microcosmos. 

As reflexões de Bourdieu sobre o campo visam articular sua ideia de disputa 

simbólica. A estrutura do campo inclui a disputa interna pelo seu controle e a possibilidade de 

impor determinada visão de mundo. A “arma” principal utilizada nessa luta é o capital 

simbólico (BOURDIEU, 1989), características que os indivíduos possuem e permitem 

vantagens internas na disputa. Para Bourdieu em todo campo há disputa simbólica entre 

dominantes e dominados, e esta disputa segue as regras específicas do campo e cada campo 

possui situações que garantem prestígio para os iniciados no campo. 

Entretanto, o ponto a ser utilizado do conceito de Bourdieu para a pesquisa não é a 

disputa interna entre indivíduos no campo. Assim, o que garante capital simbólico individual 
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internamente ao campo não será objeto de discussão. O objetivo é utilizar a estrutura de 

organização dos campos e subcampos para demonstrar que construção do direito se dá a partir 

de disputas entre subcampos do campo jurídico. 

Para exemplificar estas lutas internas entre subcampos Bourdieu utiliza como 

exemplo a disputa entre os privatistas e publicistas: 

 

As lutas internas, entre os privatistas e os publicistas sobretudo, devem a sua 

ambiguidade ao fato de ser como guardiães do direito de propriedade e do respeito 

pela liberdade das convenções que os primeiros se tornam os defensores da 

autonomia do direito e dos juristas contra as intrusões do político e dos grupos de 

pressão econômicos e sociais e, em particular, contra o desenvolvimento do direito 

administrativo, contra as reformas penais e contra todas as inovações em matéria 

social, comercial ou na legislação do trabalho. (BOURDIEU, 1989, P. 252). 

 

Bourdieu aponta os privatistas como contrários a “todas inovações em matéria de 

ordem social” e responsáveis por defender a autonomia do direito como forma de proteção do 

direito de propriedade e da liberdade contratual. Este enfoque muda o centro da luta do 

indivíduo para o subcampo. É nesse sentido que o campo do direito civil e do direito 

urbanístico serão analisados. 

Outro exemplo dessas disputas entre subcampos é demonstrado ao tratar do que 

ele denomina como “direito social”. Para Bourdieu quem representa os dominados em outros 

campos, por exemplo, no campo econômico, tendem a apresentar inferioridade de posição no 

campo jurídico. A posição dos representados reflete na posição dos representantes: 

 

[...] os ocupantes das posições dominadas no campo (como o direito social) tendem 

a ser mais propriamente destinados às clientelas de dominados que contribuem para 

aumentar a inferioridade dessas posições (o que explica terem os seus manejos 

subversivos menos probabilidades de inverter as relações de força no seio do campo 

do que de contribuir para a adaptação do corpus jurídico e, deste modo, para a 

perturbação da estrutura do campo). (BOURDIEU, 1989, p. 251). 

 

A importância do campo depende do “peso” de cada um dos seus agentes, ou seja, 

há uma relação dos integrantes do campo o todo. 

 

Essa estrutura é, grosso modo, determinada pela distribuição do capital científico 

num dado momento. Em outras palavras, os agentes (indivíduos ou instituições) 

caracterizados pelo volume do seu capital determinam a estrutura do campo em 

proporção ao seu peso, que depende do peso de todos os outros agentes, isto é, de 
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todo o espaço. Mas, contrariamente, cada agente age sob a pressão da estrutura do 

espaço que se impõe a ele tanto mais brutalmente quanto seu peso relativo seja mais 

frágil. Essa pressão estrutural não assume, necessariamente, a forma de uma 

imposição direta que se exerceria na interação (ordem, “influência” etc.). 

(BOURDIEU, 2004, p. 24). 

 

A construção do campo garante sua autonomia e capacidade para responder a 

demandas externas: “Uma das manifestações mais visíveis da autonomia do campo é sua 

capacidade de refratar, retraduzindo sob uma forma específica as pressões ou as demandas 

externas” (BOURDIEU, 2004, p. 22). Assim, a disputa por alterações no conceito do direito 

de propriedade pode ser considerada uma demanda externa e o campo possibilita a resistência 

a tais mudanças. 

A estrutura do campo não é imóvel e as possibilidades de disputa permitem a 

alteração de concepções: 

 

Aqueles que adquirem, longe do campo em que se inscrevem, as disposições que 

não são aquelas que esse campo exige, arriscam-se, por exemplo, a estar sempre 

defasados, deslocados, mal colocados, mal em sua própria pele, na contramão e na 

hora errada, com todas as consequências que se possa imaginar. Mas eles podem 

também lutar com as forças do campo, resistir-lhes e, em vez de submeter suas 

disposições às estruturas, tentar modificar as estruturas em razão de suas 

disposições, para conformá-las às suas disposições. (BOURDIEU, 2004, p. 28-29). 

 

Como descreve Bourdieu posições dissonantes ao campo e que não seguem as leis 

internas podem sofrer diversas consequências. Mas, também podem lutar para alterar a 

estrutura do campo. Assim, mesmo no campo do direito civil posturas diferentes podem surgir 

e muitas vezes influenciadas por posições de outros campos.  

Para Bourdieu o campo jurídico possui papel fundamental na articulação social e 

na legitimação de condutas sociais. O direito funciona como o poder de dizer o que deve ser o 

comportamento normal, possui assim, grande influência no corpo social. 

 

O direito é, sem dúvida, a forma por excelência do poder simbólico de nomeação 

que cria as coisas nomeadas e, em particular, os grupos; ele confere a estas 

realidades surgidas das suas operações de classificação toda a permanência, a das 

coisas, que uma instituição histórica é capaz de conferir a instituições históricas. 

(BOURDIEU, 1989, p. 237). 

 

O sociólogo aponta que o direito civil mantém posições que não se adaptam às 

realidades e que a tradição neoliberal vem mantendo a posição do direito civil no campo. Por 
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outro lado, o direito público e o direito social permitiriam adaptar o direito à “evolução 

social”. 

 

Não é por acaso que as tomadas de posição acerca da exegese e da jurisprudência 

acerca da fidelidade à doutrina e acerca da adaptação necessária às realidades, 

parecem corresponder de maneira bastante estrita às posições ocupadas no campo, 

tendo, de um lado, atualmente, o direito privado e, especialmente, o direito civil, que 

a tradição neoliberal, apoiada na economia, vem reativar e, do outro lado, disciplinas 

como o direito público ou o direito do trabalho, que se constituíram contra o direito 

civil, por meio do desenvolvimento das burocracias e do reforço dos movimentos de 

emancipação política, ou ainda o direito social, definido pelos seus defensores como 

a “ciência” que, ao apoiar-se na sociologia, permite adaptar o direito à evolução 

social. (BOURDIEU, 1989, p. 253). 

 

Ao descrever o campo jurídico Bourdieu já emite opiniões sobre o campo do 

direito civil descrevendo este como ramo mais resistente a mudanças, e afirma que o direito 

público se desenvolveu como forma de contraponto às posições do direito civil. Entretanto, há 

um risco em se afirmar que o direito público é um contraponto no caso do direito de 

propriedade. Isso poderia levar a conclusão de que apenas no direito público seria possível 

superar o aspecto conservador do direito civil. Outra conclusão perigosa seria não perceber 

que o direito público também pode significar movimentos de conservação da estrutura vigente 

do direito de propriedade, assim como o direito civil pode trazer possibilidades de alteração. 

Para entender a crítica do direito civil como ramo “conservador” é preciso voltar a atenção 

para suas formulações acerca da fundamentação do direito de propriedade. 

 

1. 2 Fundamentação da propriedade privada no direito civil brasileiro 

 

A partir da leitura de obras de direito civil notou-se a preocupação com a 

fundamentação teórica o direito de propriedade. Buscamos reconstruir o debate brasileiro, a 

partir do qual se fará a menção a autores estrangeiros inseridos na discussão. O direito civil 

brasileiro foi influenciado pelo Código Civil francês de 1804. Nesse sentido afirma Gustavo 

Tepedino: 

 

O Código Civil, bem se sabe, é fruto das doutrinas individualista e voluntarista que, 

consagradas pelo Código de Napoleão e incorporadas pelas codificações do século 

XIX, inspiraram o legislador brasileiro quando, na virada do século, redigiu o nosso 

Código Civil de 1916. Àquela altura, o valor fundamental era o indivíduo. 

(TEPEDINO, 2004, p. 2). 
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O Código Civil Francês em seu artigo 544
6
 define o direito de propriedade como o 

direito de desfrutar e dispor da coisa de maneira absoluta. Já o art. 1228 do Código Civil de 

2002
7
, caput, estabelece que o “proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, 

e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Não é 

dado um conceito de propriedade, mas apontadas as faculdades do proprietário. Em termos 

práticos a construção do direito brasileiro e francês são muito próximas. Assim, a partir do 

texto do Código Civil a doutrina define o direito de propriedade como o direito de gozar e 

dispor de uma coisa de maneira absoluta, sempre que não se faça dela um uso proibido pela 

lei. (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p.258).  

No entanto, é interessante notar a menção a teorias que questionam de forma 

enfática o direito de propriedade. Ou seja, na construção da teoria acerca do direito de 

propriedade remete-se ao texto considerado polêmico de Pierre-Jouseph Proudhon (1975), o 

autor pergunta “O que é a propriedade?” e responde que a propriedade seria “um roubo”. 

Cabe destacar que todo o debate filosófico, social e econômico levantado por Proudhon no 

texto não foi aprofundado nas críticas que foram consultadas, restando apenas um resumo da 

obra ligando a noção de propriedade ao tipo penal do “roubo”. Ressalta-se ainda, que no 

contexto em que o autor francês escreve sua obra, diversos outros textos e correntes de 

pensamento questionavam a noção de propriedade, inclusive de forma mais contundente. 

Historicamente a consolidação do direito nacional ocorreu quando o direito 

privado possuía grande destaque, posteriormente às revoluções burguesas na Europa a 

preocupação em resguardar direitos individuais era de grande relevância. As primeiras escolas 

de direito possuíam como principal referência o direito europeu, principalmente o de Portugal, 

decorrente do fato de ser a metrópole na fase colonial do Brasil
8
.A relevância do direito civil 

na formação do campo jurídico no Brasil justifica a análise do instituto da propriedade 

privada com um enfoque no direito privado. Em um primeiro momento, a partir de 

comentários da doutrina de direito civil. 

                                                           
6
 O teor do art. 544: A propriedade é o direito de desfrutar e dispor da coisa de maneira absoluta. “La proprieté 

est le droit de jouir et disposer de choses de la manière le plus absolue” (art. 544, Código Francês de 1804). 

(FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 258). 
7
 O texto no Código Civil de 1916 era o seguinte: Art. 524. A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar 

e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua. (BRASIL, 1916). 
8
Sobre a formação do direito civil e as primeiras Faculdades de Direito no Brasil confira História do Direito 

Civil Brasileiro (ROBERTO, 2016) e Introdução a história do direito privado e da codificação (ROBERTO, 

2008).  
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Para demonstrar como a forma como é realizada a fundamentação do direito de 

propriedade foram feitas citações diretas seguidas de comentários dos textos com o objetivo 

de permitir o contato com os originais sem maiores mediações. As expressões utilizadas são 

importantes para compreensão das disputas internas e seu contexto. Como os autores citados 

em suas obras também realizaram levantamentos apontando outros juristas defendendo suas 

posições os resultados possuem considerável abrangência. 

Lafayette Rodrigues Pereira [1834-1917] aborda o fundamento do direito de 

propriedade no prefácio da sua obra sobre o Direito das coisas (PEREIRA, 2004). A estrutura 

do texto difere um pouco das obras atuais, o prefácio do texto possui estilo livre, em que o 

autor debate o tema da obra de forma aberta e pouco sistematizada. Ao tratar da propriedade 

Lafayette inicia sua exposição citando o filósofo Immanuel Kant: 

 

Nas condições da vida humana, neste mundo que Kant chamava – fenomenal – a 

propriedade, isto é, o complexo de coisas corpóreas susceptíveis de apropriação, 

representa o papel de um elemento necessário. A subsistência do homem, a cultura e 

o engrandecimento de suas faculdades mentais, a educação e o desenvolvimento dos 

germes que a mão da Providência depositou em seu coração, dependem 

essencialmente das riquezas materiais. Daí o caráter sagrado da propriedade. Ela é 

sagrada porque tem a sua razão de ser, a sua finalidade, nos elevados destinos do 

homem”. (PEREIRA, 2004, Prefácio, p. IX/X). 

 

 

A construção racional e iluminista de Kant liga a propriedade a uma 

fundamentação baseada no desenvolvimento da ideia de razão (KANT, 2003, p. 93). 

Lafayette Pereira apresenta a propriedade como um elemento necessário para o 

desenvolvimento social e da pessoa. Juntamente com tais elementos, a expressão “mão da 

Providência”, grafado com a letra “p” em maiúscula, remete para a presença da divindade na 

argumentação do autor. Em seguida, a propriedade é definida como possuidora de caráter 

“sagrado” em razão da sua finalidade.  

Lafayette destaca, que “há perfeito acordo quanto à legitimidade do princípio [da 

propriedade]; a discórdia só surge, e enérgica, sediosa, profunda, na maneira de organizá-la” 

(PEREIRA, 2004, Prefácio p. X). Para o autor, as disputas e conflitos estão relacionados à 

regulamentação da propriedade e não à sua legitimidade e importância para sociedade. 

Lafayette afirma que a qualificação de Proudhon sobre a propriedade trata-se de “gritos antes 

contra a legislação” do que contra o princípio da propriedade. Esta menção a Proudhon é 

importante, pois ela irá se repedir em parte dos textos analisados, que destacaram a obra do 

autor francês citada como exceção à opinião majoritária sobre a legitimidade social da 
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propriedade privada. Cabe notar que a obra do autor francês foi publicada no ano de 1840 e a 

obra de Lafayette foi publicada em sua primeira edição em 1877. 

Clóvis Beviláqua [1859 – 1944] destaca que o fundamento da propriedade está na 

necessidade orgânica e psíquica que o homem tem para se conservar. O autor deriva o 

conceito de propriedade da apropriação, como um instinto de origem animal. Interessante 

ressaltar que ao relacionar o direito de propriedade com a sociedade, Beviláqua afirma que a 

sociedade pode tornar-se dona das terras, mas não cabe aos indivíduos o direito absoluto sobre 

as terras que ocupam. 

Abaixo dois trechos de Beviláqua sobre o fundamento da propriedade. Uma 

interpretação possível quanto à noção de “instinto de conservação” já indica para 

funcionalidade da propriedade. Se ela está ligada a conservação do indivíduo e da sociedade é 

preciso buscar maneiras de se organizar e limitar seu uso para o benefício (conservação) de 

todos. As palavras de Beviláqua: 

 

O verdadeiro fundamento da propriedade é o instinto de conservação, que leva a 

criatura humana a se apoderar das coisas, que lhe servem, a princípio, para satisfazer 

a fome, e, depois, as múltiplas necessidades de ordem física e moral. 

(BEVILÁQUA, 1956, p. 109). 

 

Parece claro que, tendo a propriedade por fundamento a necessidade orgânico-

psíquica de satisfazer ao instinto de conservação, de origem animal, que a 

convivência social assegura e modifica, e sendo a sociedade o meio em que é 

possível existir o homem, nem pode a sociedade tornar-se dona das terras ou de 

certa categoria de imóveis, nem cabe aos indivíduos direito absoluto de dispor das 

terras que ocupam. (BEVILÁQUA, 1956, p. 110). 

 

Beviláqua fundamenta de forma diversa o direito de propriedade e aparentemente 

realiza certa mediação entre o direito do indivíduo e da sociedade. Ressalta-se que o autor foi 

o encarregado de finalizar o projeto do Código Civil de 1916, este que recebe críticas por 

abordar a propriedade em moldes liberais e ao mesmo tempo conservadores (FERNANDES, 

2006). Segundo Farias e Rosenvald “Clóvis Beviláqua inspirou-se no Esboço de Teixeira de 

Freitas para construir o conceito de propriedade do art. 524 do Código Civil de 1916” 

(FARIAS; ROSENVALD, 2015, p.215).  

José Maria de Serpa Lopes afirma que o fundamento do direito de propriedade 

que apresenta maior coesão lógica é sua estruturação como direito natural. Para Serpa Lopes a 

fonte desta concepção, onde está desenvolvida e esclarecida, é a doutrina da Igreja Católica 

nas encíclicas Rerum Novarum e Quadragesimo Anno: 
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Destarte, e procurando a luz do problema, entendemos que de todas as explicações 

trazidas para o temário do fundamento do direito de propriedade, a mais lógica é a 

que nos advém do direito natural, de acordo com os ensinamentos contidos na 

Rerum Novarum de LEÃO XIII, na Quadragesimo Anno, de PIO XI e finalmente o 

desenvolvimento que a tais Encíclicas deu o notável e saudoso Pontífice S. S. PIO 

XII. Todavia é de se observar que há dois grupos de concepções dentro no (sic) 

Direito Natural: o primeiro, originário dos canonistas da Idade Média inspirado em 

ARISTÓTELES; o segundo sistema entende que a propriedade é uma consequência 

do princípio da liberdade individual, uma condição do desenvolvimento desta 

liberdade, que se estende até a propriedade de modo a integrá-la na ordem natural. 

(SERPA LOPES, 1960, p. 252). 

 

O autor ressalta ainda que a primeira teoria, originária dos canonistas, é mais 

sólida e atende aos anseios “psicológicos” do homem em geral. O regime da propriedade 

privada seria mais harmônico com a natureza do homem do que regimes comunitários. Nas 

palavras de Serpa Lopes: 

A primeira corrente é a que se reveste de maior solidez, porquanto considera a 

propriedade como de direito natural, tendo em vista a psicologia do homem em 

geral, com a qual o direito de propriedade se harmoniza melhor do que o regime 

comunitário. A natureza do homem é de tal ordem que ele chegará a obter, através 

da propriedade privada, um melhor jogo de suas faculdades e de sua atividade. 

(SERPA LOPES, 1960, p. 252). 

 

A defesa da concepção do direito de propriedade fundamentado no direito natural 

é realizada de forma clara e reforçada pelas encíclicas da Igreja Católica, como será explicado 

posteriormente.
9
  Nota-se que os elementos do direito natural e da Igreja estão alinhados com 

a crítica a “regimes comunitários” de propriedade. 

Orlando Gomes [1909 – 1988], ao discorrer sobre o direito de propriedade, 

destaca a importância da formação histórica do conceito de propriedade e demonstra que esta 

sofre modificações no período romano, medieval e feudal. As alterações culminam no regime 

que rege o momento atual, o autor ressalta: 

 

No regime capitalista, o conceito unitário da propriedade é restaurado e os poderes 

que ela confere são exagerados, a princípio, exaltando-se a concepção individualista. 

Ao seu exercício não se antepõe restrições, senão raras, e o direito do proprietário é 

elevado à condição de direito natural, em pé de igualdade com as liberdades 

fundamentais. (GOMES, 2012, p. 111). 

 

                                                           
9
 José Rubens Costa ao analisar o tema também destaca o papel da Igreja, demonstrando a regulação da 

propriedade no direito canônico (COSTA, 1984). 
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Orlando Gomes aponta a propriedade como produto do seu tempo e constata a 

elevação do direito de propriedade à categoria de direito natural no regime capitalista. 

Todavia, ao apontar que a propriedade é alçada a tal condição o autor não demonstra 

expressamente sua posição. Mas, ao tratar da função social da propriedade Gomes se inclina 

para a posição do que denomina de “concepção finalista” de propriedade ressaltando a 

importância da “modificação conceitual do próprio direito” e a atenção aos interesses dos não 

proprietários. 

 

Estabelecidas essas premissas, pode-se concluir pela necessidade de abandonar a 

concepção romana da propriedade para compatibilizá-la com as finalidades sociais 

da sociedade contemporânea, adotando-se, como preconiza André Piettre, uma 

concepção finalista, a cuja luz se definam as funções sociais desse direito. No 

mundo moderno, o direito individual sobre as coisas impõe deveres em proveito da 

sociedade e até mesmo no interesse dos não proprietários. Quando tem por objeto 

bens de produção, sua finalidade social determina a modificação conceitual do 

próprio direito, que não se confunde com a política das limitações específicas a seu 

uso. A despeito, porém, de ser um conceito geral, sua utilização varia conforme a 

vocação social do bem no qual recai o direito – conforme a intensidade do interesse 

geral que o delimita, e conforme a sua natureza na principal rerum divisio 

tradicional. A propriedade deve ser entendida como função social tanto em relação 

aos bens imóveis como em relação aos bens móveis. A concepção finalista 

acompanha a propriedade rural, em primeiro lugar, porque a terra era até poucos 

tempos atrás o bem de produção por excelência e a empresa, que é o seu objeto na 

propriedade produtiva da sociedade industrial bem como, embora sem a mesma 

eficácia, os valores mobiliários. Não se trata de uma posição apriorística, mas sim de 

uma posição de rigor lógico com “o conceito de função social que polariza a 

propriedade para a realização de finalidades ou objetivos sociais”.  (GOMES, 2012, 

p. 123/124). 

 

O trecho é longo, mas demonstra relações possíveis da noção de propriedade com 

a função social. Gomes escreveu o trecho acima antes da Constituição de 1988 e ao analisar a 

inclusão da função social em textos constitucionais, afirma que para ele a melhor forma de 

disciplinar a questão estava na Constituição da Alemanha de 1949 que determinava que “A 

propriedade obriga. O uso da propriedade deve concorrer também para o bem da 

coletividade” (GOMES, 2012, p. 124). O pensamento de Orlando Gomes agrega ao debate 

sobre o direito de propriedade o aspecto da função social e a relevância de aspectos 

econômicos. Para ele quando a propriedade se relacionada a bens de produção deve haver 

uma modificação conceitual do próprio direito, haja vista o interesse social envolvido. E tal 

modificação é distinta das limitações ao uso do bem.  

Orlando Gomes afirma que contemporaneamente o direito individual de 

propriedade impõem deveres que remetem ao interesse dos não proprietários. O autor insere 

expressamente no debate sobre o direito de propriedade os não proprietários. Para ele a 
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importância conferida à função social e a preocupação com o impacto da regulação do direito 

perante à coletividade torna necessária tal inclusão.  

Caio Mário da Silva Pereira [1913 – 2004] ao tratar do fundamento do direito de 

propriedade demonstra que este enfrenta questões sociais que variam no tempo e no espaço. 

Ressalta também que o aspecto econômico é relevante no seu tratamento. Caio Mário afirma 

ainda que o direito de propriedade está sujeito a modificações e deverá se adaptar a sua época. 

Todavia, o autor descreve a relação entre o homem e a propriedade, como um sentimento 

presente em todos desde a infância. O termo “inato” é utilizado para se referir ao direito de 

propriedade e sua relação com o ser humano: 

 

A ideia de “meu e teu”, a noção do assenhoramento de bens corpóreos e incorpóreos 

independe do grau de conhecimento ou do desenvolvimento intelectual. Não é 

apenas o homem do direito ou o business-man que a percebe. Os menos cultivados, 

os espíritos mais rudes, e até crianças têm dela a noção inata, defendem a relação 

jurídica dominial, resistem ao desapossamento, combatem o ladrão. Todos “sentem” 

o fenômeno propriedade. (PEREIRA, 1981, p. 78/79). 

 

A concepção de Caio Mário aparenta ser aberta a outras interpretações do direito 

de propriedade apontando certa variação no decorrer do tempo e do espaço. Não cabe aqui 

discutir os termos “menos cultivados” e “espíritos mais rudes” que aparentemente estabelece 

categorias para pessoas baseadas em critérios culturais. Todavia, o trecho em destaque 

evidencia a existência da ideia inata de propriedade ligada ao humano. Desse modo, o que 

poderia variar no tempo seria sua forma de regulamentação. Assim, o espaço de liberdade 

seria mais restrito do que a leitura inicial poderia indicar. 

Washington de Barros Monteiro [1910-1999], afirma que a teoria que melhor 

caracteriza o fundamento do direito de propriedade é a chamada “teoria da natureza humana”. 

Tal teoria aponta ser a propriedade inerente ao ser humano. Nas palavras de Monteiro: 

 

Com efeito, a exata concepção é a de que a propriedade é inerente à própria natureza 

humana; ela representa condição de existência e de liberdade de todo o homem. No 

dizer de LAURENT, constitui expressão e garantia da individualidade humana, 

pressuposto e instrumento do nosso desenvolvimento intelectual e moral. As coisas 

com valor econômico são apropriadas, produzidas ou transformadas para servir aos 

fins individuais. Não poderia o ente humano realizá-los se não tivesse aquelas coisas 

à sua disposição, ou sob o seu domínio. Essa doutrina da Igreja Católica, exposta 

pelos seus doutores e pelos seus pontífices, e assim expressa: “A propriedade, ou 

melhor, o direito de propriedade privada foi concedido ao homem pela natureza, isto 

é, pelo próprio Criador, para que possa prover às suas necessidades e às de sua 

família”. Pio XI, na encíclica  Quadragésimo Ano, afirma que “o direito de possuir 

bens individualmente não provém da lei dos homens, mas da natureza; a autoridade 
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pública não pode aboli-lo, porém, somente regular o seu uso e acomodá-lo ao bem 

do homem”. Da mesma forma, na sua famosa Mater et Magistra, declara JOÃO 

XXIII que a propriedade privada constitui proteção e incremento da família. 

(MONTEIRO, 2013, p. 94-95). 

 

Na primeira parte da argumentação a propriedade é apresentada como um fator 

fundamental para a vida do ser humano e para que esta existência possa se dar de maneira 

livre. Liberdade e propriedade são relacionadas e equiparadas. A garantia da individualidade 

também está conexa com o direito de propriedade e o desenvolvimento moral e intelectual da 

pessoa. Em seguida, o aspecto econômico entra no discurso, com a afirmação de que a 

produção e a apropriação de bens servem aos interesses individuais. O domínio sobre as 

coisas é então, a forma inerente ao homem que permite seu desenvolvimento individual. 

A segunda parte do argumento busca justificar a fundamentação da propriedade a 

relacionando com a teórica da Igreja Católica estabelecida nas encíclicas papais. A defesa da 

propriedade como direito natural estabelecida deveria refletir também no campo jurídico e na 

atuação do Estado, pois este estaria limitado a regular o direito de propriedade, não possuindo 

poderes para realizar sua abolição. A fundamentação exposta por Monteiro também articula o 

aspecto do direito natural, o papel da Igreja Católica e a questão econômica e na 

fundamentação do direito de propriedade. 

Maria Helena Diniz faz a mesma opção de Washington de Barros Monteiro 

aderindo à teoria da natureza humana. Explicita ainda a relação necessária entre a existência 

da sociedade e a propriedade privada. A fundamentação da propriedade para Maria Helena 

Diniz carrega intrinsecamente a necessidade de sua proteção pelo direito, haja vista que a 

manutenção da propriedade privada é indispensável para a existência da ordem social. A 

exposição da autora é realizada nos seguintes termos: 

 

[...] não hesitamos em afirmar que a corrente doutrinária mais sólida a esse respeito 

é a teoria da natureza humana, segundo a qual a propriedade é inerente à natureza do 

homem, sendo condição de sua existência e pressuposto de sua liberdade. É o 

instinto da conservação que leva o homem a se apropriar de bens seja para saciar sua 

fome, seja para satisfazer suas variadas necessidades de ordem física e moral. A 

natureza humana é de tal ordem que ela chegará a obter, mediante o domínio 

privado, um melhor desenvolvimento de suas faculdades e de sua atividade. O 

homem, como ser racional e eminentemente social, transforma atos de apropriação 

em direitos que, como autênticos interesses, são assegurados pela sociedade, 

mediante normas jurídicas, que garantem e promovem a defesa individual, pois é 

imprescindível que se defenda a propriedade individual para que a sociedade possa 

sobreviver. Sendo o homem elemento constitutivo da sociedade, a defesa de sua 

propriedade constitui defesa da própria sociedade. (DINIZ, 2011, p. 125). 
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A autora relaciona o direito de propriedade com o direito à liberdade. Deixa claro 

que é importante defender o direito à propriedade individual, ou seja, a propriedade coletiva, 

por exemplo, aparentemente não deveria possuir a mesma garantia que a individual. A noção 

de direito natural adotada por Maria Helena está voltada para a racionalidade sem o auxílio do 

texto das encíclicas para corroborar seus argumentos. 

Carlos Roberto Gonçalves ao discorrer sobre os direitos reais elaborou tópico 

denominado “Fundamento jurídico da propriedade” em que descreve quatro teorias acerca 

desta fundamentação. A primeira seria a Teoria da ocupação: O fundamento do direito de 

propriedade estaria na ocupação das coisas, quando não pertencentes a ninguém (res nullius). 

Sua fonte estaria ligada ao direito romano.  A teoria recebe críticas, pois a doutrina atualmente 

entende que a ocupação é um dos modos de aquisição da propriedade e não a justificativa para 

tal direito.  

A segunda seria a Teoria da especificação: que fundamenta a propriedade privada 

no trabalho humano. Gonçalves destaca a crítica de que uma concepção que ligasse o direito 

de propriedade ao trabalho, pois ela conteria a possibilidade de sua negação: 

 

Essa concepção [ligada ao trabalho] é também bastante criticada, porque contém o 

germe da negação do direito de propriedade. Se o trabalhador se tornasse 

proprietário em razão de um direito, acabaria perdendo a fábrica ou empresa para os 

seus próprios empregados. E estes, para os novos empregados que contratassem, 

havendo, assim, espoliações sucessivas ou justaposição de múltiplas propriedades 

sobre o mesmo objeto. Na realidade, o trabalho deve ter por recompensa o salário e 

não a própria coisa por ele produzida. (GONÇALVES, 2012, p. 175). 

 

Gonçalves afirma ainda que esta teoria inspirou regimes socialistas, mas que não 

pode ser aceita. Cabe ressaltar, quanto à teoria de Marx, que a crítica de Gonçalves possui 

problemas, pois o controle da esfera produtiva pelos trabalhadores não se caracteriza por uma 

alternância de proprietários (MARX, 2013, 2017). Gonçalves atribui características ao regime 

socialista, mas não dedica parte da sua obra para explicitar com maiores detalhes quais seriam 

as características ou críticas do modelo socialista sobre a propriedade. Esta pode ser uma 

opção intencional, haja vista que ideias taxadas como socialistas são utilizadas como exemplo 

de teorias desacreditadas. 

A terceira linha de pensamento seria a Teoria da Lei: a propriedade é instituição 

do direito positivo, criada e protegida pela lei. A crítica aqui segue a mesma da concepção 

anterior ao apontar que a propriedade estaria fundamentada apenas na vontade humana, e por 
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estar fundamentada na lei poderia ser suprimida pelo legislador, que deveria ter apenas o 

poder de realizar sua regulação. Esta teoria se contrapõe a ideia de que a propriedade sempre 

existiu, mesmo antes de ser instituída por lei. 

A quarta forma de fundamentação é a Teoria da Natureza Humana: a propriedade 

seria inerente ao homem, “sendo uma dádiva de Deus aos homens”, para o provimento das 

suas necessidades (GONÇALVES, 2012, p. 174). Segundo o autor, seguindo Washington de 

Barros Monteiro, esta é a teoria que consta com o maior número de adeptos e defendida pela 

Igreja Católica nas encíclicas Rerum Novarum e Quadragesimo Anno. 

O autor não apresenta críticas a esta teoria como realizou com as demais, o que 

indica sua maior concordância com ela. Além disso, analisa da seguinte maneira a ideia de 

que os não proprietários possam reivindicar o direito de propriedade: 

 

Setores extremados, especialmente na área dos bens imóveis, pregam, no entanto, 

que aqueles que nada possuem devem reivindicar, ainda que pelo uso da força, o seu 

quinhão. Esses despropósitos servem, todavia, para justificar o esbulho e demais 

atentados contra a propriedade. Embora esta seja inerente à natureza humana, 

compete ao legislador, desde que os homens se organizaram em Estado, regular o 

seu exercício.  (GONÇALVES, 2012, p. 175). Grifamos. 

 

O autor não especifica quais seriam os “setores extremados” ligados as áreas de 

“bens imóveis”, mas não concorda com ataques contra a propriedade imobiliária. Neste ponto, 

Gonçalves afirma que a propriedade é “inerente à natureza humana” e cabe ao legislador 

apenas regulamentar seu uso. Assim, as dificuldades geradas pelo fundamento no direito 

natural vão ganhando contorno.  As teorias que defendem a propriedade como um direito 

natural, inerente ao homem, precisam sustentar como é possível que existam grupos não 

proprietários e responder por que esses grupos não podem requerer sua parte na divisão dos 

bens imobiliários. 

Arnaldo Rizzardo, afirma, assim como Caio Mário, que a propriedade está 

presente em cada espírito e é sentida por todos e por isso a discussão sobre seu conceito não 

precisa ser aprofundada. Destaca também o aspecto da exclusão de terceiros de exercer algum 

poder sobre a mesma coisa:  

 

A discussão sobre o conceito não pode, entretanto, se estender exageradamente 

posto que a sua ideia está presente em cada espírito. Melhor dito, sente-se a 

propriedade e vive-se o seu conceito de modo simples e comum. Sabe-se que ser 

dono ou proprietário é a capacidade de se fazer o que é da vontade de cada ser 
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humano com um determinado bem. A propriedade envolve a sensação e a convicção 

de ser alguém dono da coisa, abstraída qualquer possibilidade de terceiro 

interferirem no poder de comando e de soberania sobre a mesma coisa. 

(RIZZARDO, 2012, p. 167). 

 

Flavio Tartuce descreve o conceito de propriedade de autores do campo do direito 

civil e apresenta também uma definição pautada na lei destacando o papel da função social da 

propriedade. 

Pois bem, a partir de todas essas construções, de ontem e de hoje, este autor 

igualmente procurará preencher o conceito de propriedade. Assim, a propriedade é o 

direito que alguém possui em relação a um bem determinado. Trata-se de um direito 

fundamental, protegido no art. 5.º, inc. XXII, da Constituição Federal, mas que deve 

sempre atender a uma função social, em prol de toda a coletividade. A propriedade é 

preenchida a partir dos atributos que constam do Código Civil de 2002 (art. 1.228), 

sem perder de vista outros direitos, sobretudo aqueles com substrato Constitucional. 

(TARTUCE, 2014, p. 96). 

 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald iniciam o capítulo que trata do 

direito de propriedade de seu curso afirmando que a propriedade é um “produto histórico” e 

uma ideologia (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 211). Entretanto, logo em seguida discorre 

sobre a relação existente entre propriedade e liberdade, e afirma que esta não é uma 

instituição legal ou convencional, mas sim natural: 

 

Nesse caldo cultural tão diversificado, não escapa que a história da propriedade é a 

história da liberdade. A antropologia não tem conhecimento de sociedades que 

ignoram o direito de propriedade. Não se trata, pois, de uma instituição legal ou 

convencional, mas natural. É inerente a qualquer ser humano o anseio pela 

segurança propiciada pela aquisição de bens (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 

211/212). 

 

A propriedade inicialmente é definida como um produto histórico e 

posteriormente como inata ao homem e precedente ao direito. A aquisição de bens é tida 

como uma necessidade vital. Os autores tratam da propriedade como uma relação complexa 

entre o sujeito e a coletividade. E estão atentos à noção da função social da propriedade. 

 

A propriedade é um direito complexo, que se instrumentaliza pelo domínio. Este, 

como substância econômica da propriedade, possibilita ao seu titular o exercício de 

um feixe de atributos consubstanciados nas faculdades de usar, gozar, dispor e 

reivindicar a coisa que lhe serve de objeto (art. 1.228 do CC). A referida norma 

perfaz uma descrição analítica dos poderes dominiais nos moldes tradicionais. 

(FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 217). 

 



37 
 

Finalizando esta reconstrução Silvio Rodrigues [1917 – 2004] aponta duas ideias 

importantes. A primeira é a constatação de que a “teoria da natureza humana” que fundamenta 

o direito de propriedade no direito natural ainda possui grande prestígio na doutrina civilista 

brasileira: 

 

Dentre todas [teorias sobre o fundamento da propriedade], uma que desfrutou e 

ainda desfruta de grande prestígio é a chamada teoria da natureza humana, segundo 

a qual a propriedade é inerente à própria natureza do homem, sendo condição de sua 

existência e pressuposto de sua liberdade. Essa concepção, defendida pelos 

partidários da teoria do direito natural, estriba-se em uma observação histórica e em 

uma preocupação de ordem prática. (RODRIGUES, 2003, p. 81). 

 

 

Silvio Rodrigues se afasta da teoria da natureza humana e defende que o 

fundamento do direito de propriedade não seria algo tão importante a ser discutido. Para ele a 

fundamentação encontra-se na sua inclusão no texto constitucional, é a lei que fundamenta o 

direito de propriedade em determinada sociedade. Entretanto, a segunda constatação de Silvio 

Rodrigues que deve ser destacada é a motivação de ordem prática que segundo ele confere 

prestígio a concepção que liga o direito de propriedade ao direito natural. Segundo o autor: 

 

A preocupação de ordem prática consiste em que, sustentando ser a propriedade 

inerente à natureza do homem, retira-se da competência do legislador o poder de 

aboli-la, já que, admitida tal concepção, será não só inútil como, igualmente, 

perigoso suprimir a propriedade privada, pois não se contraria impunemente a lei da 

natureza. (RODRIGUES, 2003, p. 82). 

 

Para Silvio Rodrigues fundamentar o direito de propriedade no direito natural 

garante maior proteção ao direito de propriedade. Como ressalta Rodrigues tal concepção 

impede a supressão da propriedade privada do ordenamento jurídico, pois seria um obstáculo 

para o legislador contrariar “a natureza humana”. Ao afirmar que o respaldo da teoria da está 

baseado em uma “preocupação de ordem prática” para garantir que o legislador não possa 

abolir a propriedade, Rodrigues chama a atenção para o aspecto ideológico na aceitação da 

teoria. Pois, se a noção de propriedade fosse inata ao homem e indispensável para a regulação 

social, haveria a necessidade de se aderir a teoria por fatores de “ordem prática”, como a 

manutenção do direito de propriedade? 
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O número de autores citados não busca realizar listagem exaustiva das 

possibilidades para a fundamentação do direito de propriedade.  Inicialmente o objetivo era 

apenas apresentar qual conceito de propriedade estava presente na doutrina civilista, mas o 

tema da fundamentação do direito se demonstrou mais interessante para o debate. Pois, foi 

possível constatar a presença da relação com o direito natural, a doutrina da Igreja Católica e 

o aspecto político econômico. Para trazer mais elementos para o debate será analisada uma 

publicação periódica da Revista de Direito Civil  

 

1.3 Revista de Direito Civil 

 

1.3.1 Quadro analítico da Revista de Direito Civil: Imobiliário, Agrário e Empresarial (1977 - 

1996) 

 

Prosseguindo com a análise sobre o direito de propriedade no campo do direito 

civil, além do texto das obras de síntese dos direitos reais foi realizado exame da Revista de 

Direito Civil: Imobiliário, Agrário e Empresarial, publicada pela Editora Revista dos 

Tribunais, com sede na cidade de São Paulo, entre os anos de 1977 e 1996, em edições 

trimestrais, totalizando 78 volumes.  

A publicação era impressa e não há uma versão digital da revista. Era responsável 

pela direção e a coordenação da publicação Rubens Limongi França, que foi professor na USP 

e na PUC/SP (GOGLIANO, 2000, p. 512). O Conselho Editorial era composto por membros 

de todo o Brasil, e sua composição no primeiro ano era a seguinte
10

: Aderbal Gonçalves 

(Bahia); Alberto Bittencourt Cotrim Neto (Rio de Janeiro); Altino Portugal Soares Pereira 

(Paraná); Álvaro Villaça Azevedo; Antônio Chaves; Arnold Wald (Rio de Janeiro); Artur 

Oscar de Oliveira Deda (Sergipe); Ary Oswaldo Mattos Filho; Caio Mário da Silva Pereira 

(Rio de Janeiro); Clóvis do Couto e Silva (Rio Grande do Sul); Domingos Sávio Brandão 

Lima (Mato Grosso); Fábio Maria de Matta; Fernando Pereira Sodero; Helita Barreira 

Custódio; João de M. Antunes Varela (Bahia); João Nascimento Franco; José de Oliveira 

Ascensão (Pernambuco); Luis Pinto Ferreira (Pernambuco); Marcos Afonso Borges (Goiás); 

Mário Moacyr de Oliveira (Santa Catarina); Orlando Gomes (Bahia); Otto de Andrade Gil 

(Rio de Janeiro); Paulo Carneiro Maia; Rogério Lauria Tucci; Sílvio A. Bastos Meira (Pará); 

                                                           
10

 A informação entre parênteses referente ao Estado dos autores é da própria revista, sendo que não consta para 

todos os membros. 
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Sílvio de Macedo (Alagoas); Sílvio Rodrigues; Theophilo de Azeredo Santos (Rio de 

Janeiro); Torquato Castro (Pernambuco); Virgílio Motta Leal Jr. (Bahia); Wagner Barreira 

(Ceará); Walter Moraes; Washington de Barros Monteiro; Wilson Melo da Silva (Minas 

Gerais); Youssef Said Cahali. (REVISTA DE DIREITO CIVIL, 1977, vol 1, ano 1). 

O conteúdo da revista é divido em cinco partes, sendo a primeira a “Doutrina”, 

subdividida em Direito Civil Geral e Especial; Direito Imobiliário; Direito Agrário e Direito 

empresarial. A segunda parte é formada por “Conferências e Comunicações”, a terceira parte 

“Pareceres”, a quarta parte “Comentários de Jurisprudência” e a quinta parte “Jurisprudência”. 

Não necessariamente todos os volumes terão textos referentes a cada parte publicados, mas as 

publicações via de regra se enquadram nestas categorias. A presente pesquisa visou analisar 

os artigos que estavam incluídos na primeira parte, ou seja, “Doutrina”. Conforme exposto no 

quadro abaixo os textos que tratavam do tema da propriedade estavam tanto na parte geral do 

direito civil, quanto e especialmente, nas subdivisões do “Direito Imobiliário” e “Direito 

Agrário”. 

Os artigos abordavam temas amplos do campo do direito civil e a importância dos 

direitos reais fica evidente pelo número de textos tratando direta e indiretamente o tema da 

propriedade. Cabe destacar a abertura para autores do campo do Direito Público como, por 

exemplo, José Afonso da Silva, que foi importante precursor teórico do campo do Direito 

Urbanístico e autor de um dos primeiros manuais sobre o tema (SILVA, 2010). Vários artigos 

também trataram da questão ambiental e sua relação com os direitos reais. 

O quadro busca destacar quais temas tinham relação com o direito de propriedade 

imobiliária urbana nos 78 volumes da Revista. 

 

A

N

O 

PERÍODO DATA VOL

UME 

Área TÍTULO AUTOR 

1 Julho/Setem

bro 

1977 1 Direito 

Imobiliário 

Da desistência nas 

desapropriações 

Manoel de 

Oliveira 

Franco 

Sobrinho 

1 Outubro/Dez

embro 

1977 2 Direito 

Imobiliário 

Limitações municipais ao 

uso da propriedade 

Moacyr de 

Oliveira 

2 Janeiro/Març

o 

1978 3 Direito Civil, 

Geral e 

Especial 

Legitimação de posse pela 

municipalidade de São 

Paulo 

Eliná Darci 

Galbiatti 

2 Abril/Junho 1978 4 Direito 

Imobiliário 

Usucapião – Modo 

originário de aquisição da 

propriedade e via incidental 

Oscarlino 

Moeller 
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de reconhecimento com 

efeitos “erga omnes” 

2 Julho/Setem

bro 

1978 5 Direito 

Imobiliário 

Regime Jurídico da 

atividade urbanística 

José 

Afonso da 

Silva 

2 Outubro/Dez

embro 

1978 6 Direito 

Imobiliário 

Ônus da prova e 

reintegração de posse 

Ada 

Pellegrini 

Grinover 

3 Janeiro/Març

o 

1979 7 Direito 

Agrário 

O módulo e o 

fracionamento da 

propriedade rural 

Eduardo 

Alberto de 

Moraes 

Oliveira 

3 Abril/Junho 1978 8 Direito Civil, 

Geral e 

Especial 

Derechos reales de garantia 

em Roma 

L. Carlos 

Rosenfeld 

3 Julho/Setem

bro 

1979 9 Direito Civil, 

Geral e 

Especial 

O fundamento natural e 

racional do direito civil (O 

direito civil como essência 

do direito) 

Dilvanir 

José da 

Costa 

3 Outubro/Dez

embro 

1979 10 Direito 

Agrário 

Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA  

Olavo A. 

de Lima 

Rocha 

4 Janeiro/Març

o 

1980 11  Nenhum texto de destaque  

4 Abril/Junho 1980 12 1 Direito Civil, 

Geral e Especial 

 

 

 

1 Análise das concepções 

romanas de propriedade e 

das obrigações – Reflexos 

no mundo moderno 

 

1 Rui 

Carlos 

Machado 

Alvim 

 

 

2 Conferências 

e 

Comunicações 

2 Derecho de propriedad 

 

 

2 Gonzalo 

Figueroa 

Yánez 

4 Julho/Setem

bro 

1980 13 Direito Civil, 

Geral e 

Especial 

Aspectos do Usucapião e 

proteção possessória ao 

usucapiente 

Adilson 

Rodrigues 

4 Outubro/Dez

embro 

1980 14  Nenhum texto de destaque  

5 Janeiro/Març

o 

1981 15 Direito 

Imobiliário 

1 Solo Criado 

 

 

 

 

1 Ives 

Gandra da 

Silva 

Martins 

 

1 Direito Intertemporal e 

parcelamento do solo 

 

 

 

2 Luiz 

Carlos 

Ribeiro 

dos Santos 

 

3 Solo  3 Helita 

Barreiro 

Custódio 
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5 Abril/Junho 1981 16 Direito 

Agrário 

O direito agrário e o estado 

de direito 

Raymundo 

Laranjeira 

5 Julho/Setem

bro 

1981 17  Nenhum texto de destaque  

5 Outubro/Dez

embro 

1981 18 Direito 

Agrário 

Sistema Titular Agrário no 

Pará e no Amapá  

 

Benedito 

Antônio 

Leal de 

Mira 

6 Janeiro/Març

o 

1982 19 Direito 

Agrário 

La empresa pública agrária 

em Venezuela 

José Maria 

Franco 

Garcia 

6 Abril/Junho 1982 20 Direito 

Imobiliário 

Zoneamento de uso do solo José 

Afonso da 

Silva 

6 Julho/Setem

bro 

1982 21  Nenhum texto de destaque  

6 Outubro/Dez

embro 

1982 22 Direito 

Imobiliário 

Direito de Superfície Artur 

Oscar de 

Oliveira 

Deda 

7 Janeiro/Març

o 

1983 23 Pareceres Desapropriação por 

utilidade pública 

Helita 

Barreira 

Custódio 

7 Abril/Junho 1983 24 Direito Civil, 

Geral e 

Especial 

As servidões 

administrativas nas 

desapropriações 

Joaquim 

de Almeira 

Baptista e 

Sonia 

Marcia 

Hase 

7 Julho/Setem

bro 

1983 25 Direito 

Imobiliário 

Limitações à propriedade 

revestida de vegetação 

Helita 

Barreira 

Custódio 

7 Outubro/Dez

embro 

1983 26 Direito 

Imobiliário 

Lei de Terras de 1850. 

Principais aspectos (Lei 

601, de 18.9.1850) 

Avelino 

César de 

Assunção 

8 Janeiro/Març

o 

1984 27 Direito 

Imobiliário 

O projeto de Lei do uso do 

solo (Considerações sobre 

dispositivos do Projeto de 

Lei Federal que dispõe 

sobre os objetivos e a 

promoção do 

desenvolvimento urbano, 

em confronto com direito 

dispositivo, mormente no 

tocante à questões jurídicas 

constitucionais da 

autonomia do município 

brasileiro e do direito da 

propriedade imóvel diante 

de sua função social) 

Helita 

Barreira 

Custódio 

8 Abril/Junho 1984 28 Direito 

Imobiliário 

Configuração dos 

loteamentos urbanos e 

rurais 

Álvaro 

Érix 

Ferreira 
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8 Julho/Setem

bro 

1984 29 Direito 

Imobiliário 

A prestação pecuniária do 

aluguel 

Moacyr de 

Oliveira 

8 Outubro/Dez

embro 

1984 30 Direito 

Agrário 

Evolução histórica da 

propriedade territorial no 

Brasil 

Vicente 

Cavalcanti 

Cysneiros 

9 Janeiro/Març

o 

1985 31 Direito 

Imobiliário 

Efeitos da Licença para 

construção 

Helita 

Barreira 

Custódio 

9 Abril/Junho 1985 32 Direito 

Imobiliário 

A nova disciplina jurídica 

do usucapião especial 

Telga de 

Araújo 

9 Julho/Setem

bro 

1985 33 Pareceres Ação de manutenção de 

posse 

R. 

Limongi 

França 

9 Outubro/Dez

embro 

1985 34  Nenhum texto de destaque  

10 Janeiro/Març

o 

1986 35 Direito 

Agrário 

Reforma Agrária no Brasil Paulo 

Guilherme 

de 

Almeida 

10 Abril/Junho 1986 36 Direito 

Imobiliário 

Cartilha Jurídica do pró-

favela de Belo Horizonte 

Albertino 

Daniel de 

Melo 

10 Julho/Setem

bro 

1986 37  Nenhum texto de destaque  

10 Outubro/Dez

embro 

1986 38 Direito 

Imobiliário 

Normas para avaliação em 

desapropriação 

Hugo 

Alves 

Pequeno 

11 Janeiro/Març

o 

1987 39  Nenhum texto de destaque  

11 Abril/Junho 1987 40 Direito 

Imobiliário 

A multipropriedade: 

Aspectos Jurídicos 

Gustavo 

José 

Mendes 

Tepedino e 

Maria 

Celina 

Bodin de 

Moraes 

11 Julho/Setem

bro 

1987 41 Direito 

Imobiliário 

1 O direito de propriedade 

e o bem estar social 

 

 

 

1 Altino 

Portugal 

Soares 

Pereira 

 

2 Sistema de propriedade e 

reforma urbana  

2 Jacques 

Távora 

Alfonsin 

11 Outubro/Dez

embro 

1987 42 Direito 

Imobiliário 

Conceituação do direito de 

propriedade 

Luiz 

Edson 

Fachin 

12 Janeiro/Març

o 

1988 43 Direito 

Imobiliário 

Aperfeiçoamento 

regulamentar do Registro 

Afrânio de 

Carvalho 

12 Abril/junho 1988 44 Direito 

Imobiliário 

Principais inovações sobre 

Direito Agrário na 

Assembleia Constituinte 

Paulo 

Guilherme 

de 

Almeida 
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12 Julho/Setem

bro 

1988 45  Sem  acesso.  

12 Outubro/Dez

embro 

1988 46 Direito 

Imobiliário 

O Direito e a proteção do 

meio ambiente 

Helita 

Barreira 

Custódio 

13 Janeiro/Març

o 

1989 47 Direito 

Imobiliário 

Zona urbana: O automóvel 

como fonte poluidora e 

vegetação como solução 

despoluidora 

Helita 

Barreira 

Custódio 

13 Abril/Junho 1989 48 Direito 

Agrário 

Os interesses difusos 

agrários da Amazônia 

Antônio 

José de 

Mattos 

Neto 

13 Julho/Setem

bro 

1989 49  Nenhum texto de destaque  

13 Outubro/dez

embro 

1989 50 Direito 

Imobiliário 

Educação Urbanística 

Ambiental 

Helita 

Barreira 

Custódio 

14 Janeiro/Març

o 

1990 51 Direito 

Agrário 

Lei imperial sobre 

propriedade e posse ao 

advento do Código Civil 

(Lei 601, de 18.9.1850) 

Neide 

Buonaduce 

Borges 

14 Abril/Junho 1990 52 Direito 

Agrário 

A função social da 

propriedade do solo rural 

Eduardo 

Vieira 

Manso 

14 Julho/Setem

bro 

1990 53 Direito 

Imobiliário 

Direito de superfície Melhim 

Namem 

Chalhub 

14 Outubro/Dez

embro 

1990 54 Direito 

Agrário 

A política agrícola e 

fundiária e a reforma 

agrária em face da revisão 

constitucional 

Paulo 

Guilherme 

de 

Almeida 

15 Janeiro/Març

o 

1991 55 Direito 

Imobiliário 

Bem de família Zeno 

Veloso 

15 Abril/Junho 1991 56 Direito 

Agrário 

Direito Urbanístico e Meio 

Ambiente 

José 

Afonso da 

Silva 

15 Julho/Setem

bro 

1991 57 Direito 

Agrário 

A Justiça Agrária no 

Estado do Pará 

Antônio 

José de 

Mattos 

Neto 

15 Outubro/Dez

embro 

1991 58 Direito 

Imobiliário 

O evolver da conceitual 

propriedade e sua natureza 

jurídica  

José Serpa 

de Santa 

Maria 

16 Janeiro/Març

o 

1992 59 Direito 

Imobiliário 

Usucapião Especial – 

Características do imóvel 

usucapiendo em face da 

Constituição Federal de 

1988 

Giselda 

Maria 

Fernandes 

Novaes 

Hironaka 

16 Abril/Junho 1992 60 Direito Civil, 

Geral e 

Especial 

Uso e Posse da Terra: 

Aspectos Sociais e 

Jurídicos 

Martha H. 

Furtado de 

Mendonça 

16 Julho/Setem

bro 

1992 61 Direito 

Imobiliário 

Anteprojeto de lei da 

consolidação das leis 

Helita 

Barreira 
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federais do meio ambiente: 

Incompatibilidades 

jurídico-ambientais 

Custódio 

 16 Outubro/Dez

embro 

1992 62  Nenhum texto de destaque  

17 Janeiro/Març

o 

1993 63 Direito 

Imobiliário 

Direito de propriedade e 

direito de construir 

Márcia 

Walquíria 

Batista dos 

Santos 

17 Abril/Junho 1993 64 Direito Civil, 

Geral e 

Especial 

O direito intertemporal e o 

usucapião constitucional 

Artur 

Marques 

Silva Filho 

    Direito Civil, 

Geral e 

Especial 

O estatuto da propriedade 

perante novo ordenamento 

constitucional brasileiro 

Luiz 

Roldão de 

Freitas 

Gomes 

17 Julho/Setem

bro 

1993 65 Direito 

Agrário 

A teoria da função social 

da propriedade rural e seus 

reflexos na acepção 

clássica de propriedade 

Rosalinda 

Pinto da 

Costa 

Rodrigues 

Pereira 

    Direito 

Imobiliário 

Paradoxos e desafios no 

meio ambiente 

contemporâneo 

Luiz 

Edson 

Fachin 

17 Outubro/Dez

embro 

1993 66 Direito Civil, 

Geral e 

Especial 

A proteção possessória Antônio 

César 

Fonseca 

18 Janeiro/Març

o 

1994 67 Direito Civil, 

Geral e 

Especial 

Evolução conceitual da 

posse e sua natureza 

jurídica 

José Serpa 

de Santa 

Maria 

18 Abril/Junho 1994 68 Direito Civil, 

Geral e 

Especial 

A posse Renato 

Isnardd 

Khair 

18 Julho/Setem

bro 

1994 69  Nenhum texto de destaque  

18 Outubro/Dez

embro 

1994 70 Direito Civil, 

Geral e 

Especial 

A propriedade privada no 

Código de Napoleão 

Marcelo 

Roberto 

Ferro 

19 Janeiro/Març

o 

1995 71  Nenhum texto de destaque  

19 Abril/Junho 1995 72  Nenhum texto de destaque  

19 Julho/Setem

bro 

1995 73 Direito 

Imobiliário 

A multipropriedade 

imobiliária 

Antônio 

Chaves 

19 Outubro/Dez

embro 

1995 74 Direito 

Imobiliário 

As ações revisionais de 

aluguel e o CDC 

Lia 

Palazzo 

Rodrigues 

20 Janeiro/Març

o 

1996 75  Nenhum texto de destaque  

20 Abril/Junho 1996 76 Direito 

Agrário 

Função social da 

propriedade agrária: uma 

revisão crítica 

Antônio 

José de 

Mattos 

Neto 

20 Julho/Setem

bro 

1996 77 Direito 

Imobiliário 

Diretrizes da legislação 

ambiental para a 

Helita 

Barreira 
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preservação das áreas 

verdes urbanas 

Custódio 

20 Outubro/Dez

embro 

1996 78 Direito 

Imobiliário 

Uso do solo urbano Nelson 

Nery Costa 

Quadro 01:  Revista de Direito Civil – 1977 a 1996 

Fonte: Revista de Direito Civil – 1977 - 1996  (Elaboração própria). 

 

A escolha do periódico foi determinada pela linha editorial enfocada no direito 

imobiliário e direito agrário, ramos em que o direito de propriedade possui grande relevância. 

O período em que a revista foi publicada também é importante, pois no final da década de 

1970 se intensificam os debates acerca da reforma urbana no Brasil, conforme expõe Saule 

Júnior: 

Os temas da reforma urbana reapareceriam nos anos 1970 e 1980, numa época de 

abertura lenta e gradual, em que os movimentos sociais aos poucos ganhavam mais 

visibilidade e relevância política, e eram capazes de construir um discurso e uma 

prática social marcados pela autonomia. As suas reivindicações eram apresentadas 

como direitos, com o objetivo de reverter as desigualdades sociais com base em uma 

nova ética social, que trazia como dimensão importante a politização da questão 

urbana, compreendida como elemento fundamental para o processo de 

democratização da sociedade brasileira. (SAULE JÚNIOR, 2010, p. 259). 

 

Ademais, o período de debates da constituinte também é contemplado e o diálogo 

entre o direito civil e o direito urbanístico, em seu período de desenvolvimento poderá ser 

analisado. 

O método de pesquisa consistiu na análise do conteúdo de cada volume da revista 

para mapear artigos que abordassem o direito de propriedade privada e quais os debates sobre 

o tema ganhavam destaque. A hipótese era que o direito civil dialogaria com outros campos 

ao tratar de temas práticos envolvendo o direito de propriedade. Com o intuito de organizar os 

temas foi elaborado um quadro para destacar os assuntos discutidos. O quadro visa mapear os 

temas relativos ao direito de propriedade. Os artigos que traziam elementos relevantes para o 

debate foram analisados de forma mais aprofundada. 

O critério inicial para a escolha dos artigos era o debate acerca da fundamentação 

do direito de propriedade. O objetivo era analisar a necessidade de fundamentar o direito de 

propriedade e qual argumentação era utilizada. Também era necessário observar se os artigos 

das revistas traziam novidades em relação a argumentação presente nas obras de direito civil. 

O interesse pela Revista surge com a leitura do artigo Conceituação do Direito de 

Propriedade (FACHIN, 1987) de autoria do professor Luiz Edson Fachin, publicado no 
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volume 42. O texto aborda o direito de propriedade afastando sua fundamentação de 

construções ligadas ao direito natural. Assim, o levantamento dos artigos buscou encontrar 

outros que contribuíssem para reconstruir o debate acerca do direito de propriedade. 

 

1.3.2 Análises de textos selecionados da Revista de Direito Civil 

 

No ano de 1978, José Afonso da Silva publica um artigo sobre o Regime Jurídico 

da Atividade Urbanística (SILVA, 1978).  O autor busca contextualizar o tema da urbanização 

e destacar sua importância: 

 

A urbanização da humanidade é, portanto, um fenômeno moderno, fenômeno da 

sociedade industrializada. A revolução industrial gerou a urbanização 

“transformando os centros urbanos em grandes aglomerados de fábricas e escritórios 

permeados de habitações espremidas e precárias”. (SILVA, 1978, p.89). 

 

Ao tratar da natureza da atividade urbanística José Afonso da Silva destaca que 

esta só pode ser realizada pelo poder público por meio da intervenção na propriedade privada 

e na vida econômica e social. O autor chama atenção para a necessidade da legalidade em 

intervenções na esfera privada, destacando a importância da legislação para a regulação do 

espaço urbano nas cidades brasileiras. 

 

Mas, também, por ser uma atividade do poder público que interfere com a esfera do 

interesse particular, visando a realização de interesses da coletividade, deve contar 

com autorizações legais para poder limitar os direitos dos proprietários particulares 

ou para privá-los da propriedade. (SILVA, 1978, p.95). 

 

Para o autor os interesses da coletividade devem ser atingidos por meio da 

atividade do poder público. Com isso, haveria interferência na esfera de interesses privados. 

Aqui parece ter início certa combinação entre interesse coletivo e interesse estatal. Os 

conflitos resultantes da intervenção do Estado na regulamentação do espaço urbano são 

diagnosticados por José Afonso da seguinte maneira: 

 

A atuação urbanística do poder público gera conflitos entre o interesse coletivo à 

ordenação adequada do espaço físico para melhor habitar, trabalhar, recrear e 

circular e os interesses dos proprietários, que se concretizam em que seja 
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aproveitável toda a superfície de seus lotes, e desejam edificar todo o seu terreno e 

nele construir o máximo volume, fundando no espírito de lucro e numa concepção 

individualista da propriedade como direito absoluto. (SILVA, 1978, p. 97). 

 

A citação acima coloca em oposição os interesses coletivos de ordenação 

adequada do espaço urbano e os interesses privados. A necessidade de aproveitamento 

máximo das áreas urbanas pelo mercado imobiliário é analisada como um problema que 

precisa ser combatido pela presença do poder público. Aqui a concepção individualista e 

absoluta da propriedade é apontada como fator criador das dificuldades de uso do espaço 

urbano. Assim, ao final da década de 1970 os argumentos apontados atualmente por 

urbanistas (FERNANDES, 2010; ROLNIK 2015) como causa dos problemas das cidades 

brasileiras já estavam colocadas em debate. 

José Afonso da Silva afirma que os problemas de ordenação das cidades provêm 

do “espírito de lucro” e da concepção civilista do direito de propriedade, tais ideias são 

aprofundadas em sua obra sobre o direito urbanístico (SILVA, 2010).  

Rui Carlos Machado Alvim
11

, em artigo publicado na sessão da Revista sobre a 

parte geral e especial do direito civil, intitulado Análise das concepções romanas da 

propriedade e das obrigações – reflexos no mundo moderno, aborda a construção histórica do 

direito de propriedade e conclui que a propriedade romana, em suas distintas formas, não 

pode ser considerada uma forma socializada de gestão de propriedade, no entanto, também 

não pode ser considerada “responsável pelos exageros que os juristas ‘burgueses’ do século 

XIX, em seu nome, cometeram” (ALVIM, 1980, p. 37). 

Sobre o contexto de Belo Horizonte, há um artigo de 1986 que versa sobre a 

Cartilha Jurídica do Profavela (MELO, 1986, p. 96), Albertino Daniel de Melo
12

 desenvolve 

críticas ao Programa Profavela em sua relação com os institutos do direito civil. O autor 

destaca que a lei do Profavela cria uma situação jurídica que não se enquadra no instituto da 

propriedade o que geraria insegurança jurídica, algo oposto ao que se espera dos direitos reais. 

A crítica ao Profavela contraria autores como José Rubens Costa (COSTA, 1984) 

que viram na iniciativa uma forma pioneira de atuar de forma positiva na resolução dos 

conflitos urbanos da capital mineira
13

. A proposta do Profavela incluía a criação de Zonas 
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 Advogado em São Paulo. Autor de obras sobre medidas de segurança e direito penitenciário. 
12

 Professor Adjunto de Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (a 

época). 
13

 Para mais informações sobre o Programa Profavela conferir: FREITAS; SALCEDO REPOLÊS 2015. 



48 
 

Especiais nas áreas ocupadas por favelas de Belo Horizonte. A presença do debate do tema na 

Revista já demonstra a inclusão do contexto social no debate, apesar da pouca profundidade 

do artigo. 

No campo do direito agrário a discussão sobre a função social da propriedade 

apresenta grande diversidade. Aliás, o desenvolvimento teórico acerca da função social da 

propriedade rural também é realizado por Luiz Edson Fachin (1999) e influenciou o debate 

sobre a aplicação deste princípio no meio urbano. Eduardo Vieira Manso
14

 afirma que o 

princípio da função social é fundamento do direito de propriedade e com isso a não utilização 

do bem imóvel rural deve acarretar a extinção do direito. Para o autor trata-se de uma 

condição resolutiva, e se não cumprida, deve resultar em ato expropriatório, que deve seguir 

os ditames da legislação:  

 

A utilização do solo agrário, portanto, é o próprio fundamento da propriedade 

agrária de modo que esta é, assim, sempre resolúvel, porque está permanentemente 

presente, por força de sua razão de ser, uma condição negativa resolutória que lhe é 

inerente: a não utilização da coisa. Desse modo, não se utilizando a coisa, nos 

moldes em que essa utilização seja satisfatória dos interesses sociais, que tendem à 

realização do bem comum, implementa-se aquela condição, extinguindo-se aquela 

titularidade, mediante ato expropriatório, a teor do direito positivo [...]E isso quer 

dizer, sem dúvida, que somente a coletividade é, efetivamente, titular plena da 

propriedade do solo rural, cujo direito concede a particulares no seu interesse e no da 

mesma coletividade. (MANSO, 1990, p.112). 

 

A defesa da função social da propriedade como fundamento do direito de 

propriedade e a não utilização do bem imóvel como causa resolutiva da relação jurídica 

demonstra uma posição que não concede ao direito de propriedade caráter absoluto. Pelo 

contrário, tal posicionamento confere proteção menor ao direito de propriedade do que a 

legislação vigente. Para o autor apenas a coletividade seria efetivamente titular plena da 

propriedade do solo rural, sendo que aos particulares seria concedido seu uso, somente se 

cumprida sua finalidade social. A propriedade imobiliária rural não apresenta as 

características de mercadoria segundo as propostas de Manso. 

Antes mesmo da promulgação da Constituição de 1988 o debate sobre a reforma 

urbana ganhava força e também encontrou espaço na Revista de Direito Civil. Jacques Távora 
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 Na Revista Eduardo Vieira Manso é apresentado como membro do Instituto dos Advogados em São Paulo. O 

autor escreveu diversas obras jurídicas tratando de temas como direito autoral: MANSO, 1992. 
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Alfonsin
15

, no artigo Sistema de propriedade e Reforma Urbana, defende que o solo não pode 

ser tratado como mercadoria. O autor aborda a importância da noção de função social, mas 

acredita que o conceito de posse é mais importante para a justa distribuição do solo. Alfonsin 

relaciona a distribuição do solo com a garantia de alimentação e moradia.  

Alfonsin também defende que o direito de propriedade precisa mudar a forma 

como é exercido, e defende que ele esteja submetido a “condição resolutiva”. O autor não 

utiliza o princípio da função social, mas afirma que o uso do bem deve estar de acordo com a 

conveniência social. Tais conclusões partem de uma premissa, o solo não é uma mercadoria. 

 

O direito de apropriação do solo, pois, que todos concordam não pode prosseguir 

sob exclusiva e absoluta discricionaridade do seu proprietário, passaria a ser 

exercido sob verdadeira condição resolutiva a de ser bem possuído, segundo a 

conveniência social própria de sua natureza ontologicamente não mercantil. 

(ALFONSIN, 1987, p. 97). 

 

O autor faz proposições para o texto em elaboração da Constituição de 1988 

sugerindo que o solo deixasse de ser considerado uma mercadoria e que a posse e a 

propriedade quando “superiores às necessidades básicas” das pessoas passariam a ser 

disciplinado pelo Estado. O direito à moradia também é colocado em destaque como uso 

preferencial do solo.  

 

O solo deixa de ser mercadoria. A propriedade privada e a posse do solo e suas 

acessões, quando superiores às necessidades pessoais básicas de proprietário ou 

possuidor, ficam com o seu exercício disciplinado, por lei, pela pessoa jurídica de 

Direito Público competente; O direito à alimentação e à habitação prefere a qualquer 

outro uso capaz de ser suportado pelo solo; O uso, gozo e disposição do solo 

obedecem à conveniência social circunvizinha, medida, na forma da lei, pela 

comunidade interessada e pela autoridade pública. (ALFONSIN, 1987, p. 99). 

 

Alfonsin demonstra preocupação com os não proprietários (ALFONSIN, 1987, p. 

100), ao associar a dificuldade de acesso às necessidades fundamentais de moradia e 

alimentação a estrutura que distribui a riqueza de forma desigual. Com isso, o direito de 

propriedade é taxado como um direito de exclusão, impedindo o acesso de muitos a direitos 

básicos e protegendo a concentração patrimonial exacerbada. Alfonsin tem consciência de que 

sua proposta resulta em uma alteração profunda no modelo vigente: 
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 Professor UNISINOS. Especialização em Direito Civil pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1984). 

Especialização em Direito Civil Obrigações pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1986). mestrado em 
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A proposta deste estudo desemboca, de fato, na conversão de um direito de exclusão 

– propriedade privada acumulada na mão de poucos, com fins especulativos – por 

um direito-dever de partilha, traduzido numa posse comunitária, ou não, no estreito 

limite das necessidades básicas pessoais, autogerida pela maioria ocupante do 

espaço. É claro que isso significa quase uma revolução. (ALFONSIN, 1987, p.101). 

 

As mudanças propostas por Alfonsin apresentam mudanças significativas para o 

direito de propriedade. Justamente por isso, nada do que foi proposto por ele foi incluído no 

texto constitucional. A ideia de posse comunitária não é uma realidade consolidada. No 

entanto, os problemas apontados quanto à regulação do direito de propriedade continuam 

presentes. As propostas apresentadas ainda na década de 1980 ainda seriam consideradas 

revolucionárias atualmente.  

Luiz Edson Fachin
16

 em artigo sobre a Conceituação do direito de propriedade 

apresenta o conceito de propriedade como um objeto em construção, pois “na síntese da 

evolução histórica do instituto, emerge a constatação de que as condições econômicas e 

políticas determinaram a origem e o desenvolvimento da propriedade, sob uma forma ou 

outra” (FACHIN, 1987, p. 50). Fachin afirma que é “certo, todavia, que a propriedade tem, 

portanto, evolução histórica estreitamente relacionada com a chamada luta de classes” 

(FACHIN, 1987, p. 50). A base teórica para tal afirmação são as pesquisas de Friedrich 

Engels.  

Fachin busca se afastar da noção de que a propriedade decorra de algo inerente ao 

ser humano, ao comentar a obra de Décio Alvim desenvolve os argumentos nesse sentido. O 

autor critica a posição que afirma que “a propriedade privada é conforme à lei natural e à 

natureza racional do homem, e é o elemento assegurador da família” (FACHIN, 1987, p. 51).  

A posição de Fachin é assim apresentada: 

 

Registra-se que o homem passou a utilizar-se da propriedade transformando-a de 

comum em privada. Se assim for, não é possível conceber que a ideia de propriedade 

decorra do natural domínio do homem sobre os bens materiais, porque este domínio 

somente se processou com as alterações verificadas nas condições econômicas, o 

que vale dizer que naturalmente o homem não efetivava esta apropriação e somente 

se realiza com aquelas alterações econômicas. Tem razão, entretanto, quando diz 

que a propriedade apresenta-se como poder moral e jurídico. Mais do que isso: a 

propriedade é um poder econômico. (FACHIN, 1987, p. 52). Grifamos. 
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O direito de propriedade não é percebido como um direito natural, a propriedade é 

“uma criação das necessidades econômicas manifestas por determinado grupo de indivíduos” 

(FACHIN, 1987, p. 52). Com isso, a construção metafísica da propriedade é criticada. Quanto 

à legislação estrangeira tanto o Código Civil francês quanto o Código Civil italiano estatuíram 

o direito de usar e gozar do bem de modo absoluto. A partir da Constituição de Weimar houve 

progressivo reconhecimento da necessidade de se destacar a importância do aspecto social na 

perspectiva dos direitos fundamentais. 

 

As restrições ao exercício do direito de propriedade, inclusive pelo estabelecimento 

de deveres aos proprietários (como pode ser verificado na Constituição Federal 

Alemã de 1949, art. 14: ‘A propriedade obriga’), também não se enfeixam na 

tendência socializante. É o que denomina de humanização da propriedade, 

destacando-se a teoria da função social da propriedade. Lembra o Prof. Orlando 

Gomes que a tendência de humanização teve origem na reação contra a concepção 

individualista da propriedade, porém fundamentalmente não diferem: ambas 

mantêm o princípio da propriedade privada. (FACHIN, 1987, p.54). 

 

Fachin deixa claro que a função social da propriedade está relacionada com a 

humanização de tal direito e teve início contra a forma individualista que formatava tal 

direito. No entanto, as duas mantém o princípio da propriedade privada, ou seja, a função 

social não se opõe ao direito de propriedade privada. 

Por fim, destaca-se o texto de José Serpa de Santa Maria
17

, que traça o conceito 

do direito de propriedade em uma linha evolutiva, buscando aproveitar experiências distintas 

para alcançar o que para ele seria uma melhor forma de organização desse direito. Na visão do 

autor a questão religiosa e a noção do direito natural são destacadas. 

 

Nesta concepção Crística [referente a Jesus Cristo], a propriedade existiria como um 

direito natural, sem, contudo, aqueles traços marcantes do absolutismo, do ilimitado, 

e, sobretudo, dos privilégios da época romana e ainda da época coeva. Seria uma 

propriedade talvez relativa e bem delimitada, até mesmo em extensão, mais do que 

aquela imaginada por Leon Duguit, o pai do socialismo jurídico, a propriedade como 

função social. (SANTA MARIA, 1991, p. 63). 

 

O autor aborda a teoria do “inolvidável” Duguit e a critica em alguns pontos: 
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Na verdade, há um certo equívoco no entendimento de Duguit. Não é exatamente o 

direito de propriedade uma função social, mas o seu exercício, é que está afetado de 

uma missão social, ou o papel a que a ordem jurídica atribui à utilização da 

propriedade pelo seu titular, que dela também se servirá sem conflito ou excessos 

prejudiciais à comunidade. O titular do direito dominial pode desfrutar dos poderes 

da propriedade, sem aquele caráter abusivo e exclusivista pelo qual poderia ela ser 

até mesmo destruída ou tornada improdutiva. (SANTA MARIA, 1991, p. 72-73). 

 

Cabe ressaltar que o autor trabalha o conceito pouco detalhado de socialismo 

jurídico. Critica o que denomina como socialismo marxista que segundo as ideias de 

Proudhon é radical ao afirmar que a propriedade seria um roubo e lutaria pela sua abolição. 

Novamente, a menção a Proudhon é realizada, o equívoco aqui, é comparar sua teoria com o 

pensamento de Marx. Há discordância entre os dois autores em diversos temas, Marx 

inclusive escreve um texto intitulado A miséria da filosofia (MARX, 2007) criticando a obra 

de Proudhon A filosofia da miséria e tecendo várias críticas a produção teórica de Proudhon. 

O autor defende o socialismo cristão (ou, para ele, socialismo democrático). A 

ideia de “usufruto por outorga divina” é seu conceito de evolução do direito de propriedade. O 

papel da Revolução Russa de 1917 é destacado e afirma-se que o comunismo busca a 

igualdade econômica, diferente das democracias ocidentais que estão preocupadas apenas 

com a igualdade formal. O autor vê as revoluções como uma forma de aprendizado e o 

socialismo democrático seria uma fusão entre duas vertentes político-sociais. 

 

Do confronto desses dois imperialismos ainda reinantes, que disputou deveras a 

hegemonia do planeta, aflorará a terceira ideia que aproveitará, por absorção, os 

ideais da Democracia e do Socialismo radical, fundindo-se para surgir o socialismo 

democrático, eminentemente cristão, quando então consolidar-se-á a vitória do 

Cristo. (SANTA MARIA, 1991, p. 81). 

 

O autor leva em consideração o movimento do socialismo real para enfocar as 

lutas existentes pela igualdade econômica. A resposta apresentada vincularia o direito de 

propriedade a um direito natural, de origem divina e com um grau de atenção a causas sociais. 

 

1.3.3. Considerações sobre a Revista de Direito Civil 

 

Inicialmente, cabe destacar que a Revista integra o campo do direito civil, tanto 

que fazem parte do corpo editorial diversos autores citados na primeira parte do capítulo, 
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como Orlando Gomes, Caio Mário da Silva Pereira, Silvio Rodrigues e Washington de Barros 

Monteiro. A Revista não representa oposição frente aos autores das obras sobre direitos reais, 

mas possui maior permeabilidade a autores com formações e atuação profissional diversa. 

Merece destaque também a presença dos textos de José Afonso da Silva que realiza sua 

abordagem sobre o direito de propriedade a partir do campo do direito público. 

O debate exposto na Revista de Direito Civil demonstra ainda uma crescente 

preocupação com os impasses gerados por não contextualizar as questões de propriedade nos 

conflitos cotidianos. O diálogo com o campo de direito público, principalmente com o direito 

urbanístico fica evidente. Conforme o quadro com as publicações da Revista, dos 70 artigos 

considerados pertinentes ao tema do direito de propriedade, 7 possuíam no seu título menção 

expressa ao termo urbano (ou variações como “urbanístico”). Temas de interesse para o 

direito urbanístico também ficaram em evidência em 6 artigos como: “solo criado”; 

“zoneamento e uso do solo”; “desapropriação por utilidade pública”; “servidões 

administrativas e desapropriações”; “licença para construção”; “profavela”. Ou seja, já no 

título destes 13 artigos ficava evidente que o debate estava relacionado com temas do direito 

urbanístico. 

Esta espécie de transição demonstra a revista como um espaço que oportuniza a 

discussão sobre os impasses e os fragmentos de uma fundamentação que parecia até então 

assentada no direito civil, com recorte no direito imobiliário e trazido para o campo prático 

das relações e conflitos cotidianos. O urbano e a cidade ganham destaque no debate. Trata-se 

de uma diferenciação dos textos das obras gerais que partem da construção teórica do direito 

de propriedade e busca adaptar a realidade a teoria e não o contrário. Com isso, o direito 

urbanístico agrega novos elementos para o debate, como a função social da propriedade, 

reforma agrária o direito à moradia, que ganha destaque com as lutas sociais pela Reforma 

Urbana e com a Constituição de 1988. 

Além disso, é possível perceber, a partir da análise dos artigos, que o direito 

privado não ficou estagnado em uma concepção absoluta e naturalizada do direito de 

propriedade.  Outras propostas surgem, como a noção de que o direito de propriedade é um 

conceito historicamente produzido e contextualizado (FACHIN, 1987), que o solo não deve 

ser considerado uma mercadoria (ALFONSIN, 1987) e que tal direito pode ser colocado sob 

uma condição resolutiva (ALFONSIN, 1987; MANSO, 1990). Tais concepções conviveram 

de forma concomitante com outras que defendem a fundamentação do direito natural sobre a 
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propriedade ou criticavam a insegurança jurídica gerada pelo Profavela. Estamos diante de 

uma simultaneidade de discursos. 

A Revista evidencia que há formas distintas e divergentes de pensar a propriedade 

imobiliária. Assuntos como direito à moradia, reforma agrária, reforma urbana, favelamento, 

aluguel, transporte, poluição, multipropriedade entre outros, são essências para demonstrar 

como o de direito de propriedade se mostra nos conflitos cotidianos. Toda a teoria desde o 

debate sobre o conceito até a fundamentação da propriedade, quando “colocada em campo”, 

gera uma série de conflitos que precisam ser debatidos. Neste aspecto, os artigos são mais 

marcados por temas da época em que foram redigidos. A Constituinte de 1988, o projeto de 

novo código, políticas públicas como o Profavela, a reforma agrária são objeto de debate. 

Neste aspecto a revista mostra-se mais permeável do que a doutrina aos impasses e tensões 

reveladas na pesquisa sobre o direito de propriedade imobiliária. 

 

1.4 A fundamentação do direito de propriedade: bases ideológicas e campo jurídico 

 

A partir da análise realizada é possível apontar alguns aspectos recorrentes na 

argumentação de vários autores. A fundamentação teórica do direito de propriedade encontra 

respaldo nas bases: i) Concepção de Direito Natural; ii) Relação com a Igreja Católica; iii) 

Liberalismo Econômico. 

Conforme exposto, um dos elementos para a fundamentação do direito de 

propriedade é sua relação com o direito natural, visto como um “elemento necessário” 

(PEREIRA, 2004, Prefácio p. IX) para o desenvolvimento da pessoa. Não seria uma 

“instituição legal ou convencional”, mas natural (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 211-

212). A ideia de propriedade é apontada como “um fato histórico e natural, que acompanha a 

humanidade desde o seu início. Antes da formulação das leis já se impunha, embora sob 

forma diferente das atuais” (RIZZARDO, 2012, p. 180). Para parte da doutrina trata-se de 

uma pressuposição de ordem natural acerca do direito de propriedade.  

Conforme exposto por Silvio Rodrigues, a razão para defender o direito de 

propriedade como algo inerente ao ser humano é uma forma de assegurar a permanência do 

direito de propriedade nos moldes atuais e combater teorias que de alguma forma defendam a 

sua abolição. A atualidade do discurso que trata a propriedade como inerente a natureza 
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humana demonstra que esta foi, e continua sendo, uma forma eficiente de manter sua 

estrutura. 

Fustel de Coulanges, na sua obra A Cidade Antiga ao tratar da propriedade 

privada em seus estudos sobre o mundo antigo já tratava da relação entre a religião e o direito 

de propriedade, demonstrando seu poder de preservação da propriedade: 

 

Fundai a propriedade no direito do trabalho e o homem logo terá a faculdade de se 

despojar dessa mesma propriedade. Mas fundamentai-a na religião e o homem já 

não será senhor de o fazer: laço mais forte do que o da simples vontade da pessoa 

prende esse homem à sua terra. (COULANGES, 1998, p. 68). 

 

A posição da Igreja Católica, mesmo não estando presente em parte dos autores, 

ajuda a corroborar a base do direito natural e por isso, também mantém influência no campo 

do direito civil. Autores como José Maria de Serpa Lopes (1960), Washington de Barros 

Monteiro (2013) e Carlos Roberto Gonçalves (2012) fazem menção expressa a doutrina da 

Igreja Católica ao descrever a fundamentação no direito natural. As encíclicas mencionadas 

fazem parte do corpo doutrinário que define posições da Igreja Católica sobre temas de 

interesse social. Duas encíclicas são citadas como documentos importantes para o 

entendimento da posição da Igreja Católica sobre o direito de propriedade. São elas, a 

encíclica Rerum Novarum, elaborada pelo Papa Leão XIII, publicada no ano de 1891 e a 

Quadragesimo Anno, elaborada pelo Papa Pio XI e publicada no ano de 1931. 

A encíclica Rerum Novarum foi publicada em contexto marcado pela Revolução 

Industrial e pelo crescimento das ideias que defendiam o socialismo como alternativa aos 

problemas sociais da época. A encíclica trata da condição dos operários apontando a 

exploração sofrida por estes com o desenvolvimento da produção industrial alterando o modo 

de vida de grande parte da população mundial. 

O conflito gerado pela expansão da industrialização possibilitou também o 

crescimento do socialismo. Na encíclica a Igreja rejeita o que denomina de “solução 

socialista”, relacionando esta posição com a supressão do direito de propriedade privada: 

 

Os Socialistas, para curar este mal [situação dos operários], instigam nos pobres o 

ódio invejoso contra os que possuem, e pretendem que toda a propriedade de bens 

particulares deve ser suprimida, que os bens dum indivíduo qualquer devem ser 

comuns a todos, e que a sua administração deve voltar para os Municípios ou para o 

Estado. (LEÃO XIII, 1891). 
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Segundo a encíclica investir contra o direito de propriedade “[...] está em oposição 

flagrante com a justiça, porque a propriedade particular e pessoal é, para o homem, de direito 

natural” (LEÃO XIII, 1891). Como direito natural, a propriedade deve ser protegida, sendo 

“um dever principalíssimo dos governos assegurar a propriedade particular por meio de leis 

sábias” (LEÃO XIII, 1891). Com isso, estão relacionados o papel do Estado e do direito na 

proteção do direito de propriedade.  

Contra o argumento de que se a propriedade particular é um direito natural 

concedido a todos, todos devem ter igualmente direito a uma parte, a encíclica esclarece que 

Deus concedeu a terra a todos, mas não para a dominassem de forma desordenada:  

 

Não se oponha também à legitimidade da propriedade particular o facto de que Deus 

concedeu a terra a todo o género humano para a gozar, porque Deus não a concedeu 

aos homens para que a dominassem confusamente todos juntos. (LEÃO XIII, 1891). 

 

No texto da encíclica afirma-se que “o primeiro fundamento a estabelecer por 

todos aqueles que querem sinceramente o bem do povo é a inviolabilidade da propriedade 

particular” (LEÃO XIII, 1891). No contexto de 1891 para a Igreja pensar a questão operária 

não incluía alterar a garantia da propriedade privada, ao contrário, era um pressuposto 

defendê-la de teorias que pudessem ameaçar sua permanência.  

A impossibilidade de o Estado abolir o direito de propriedade também é induzida 

a partir da fundamentação da propriedade no direito natural. A atuação do poder pública está 

limitada a conciliar o uso da propriedade ao bem comum, e tal atuação não deve esvaziar o 

direito de propriedade, por exemplo, com a sobrecarga de impostos sobre os bens: 

 

Não é das leis humanas, mas da natureza, que emana o direito de propriedade 

individual; a autoridade pública não o pode pois abolir; o que ela pode é regular-lhe 

o uso e conciliá-lo com o bem comum. É por isso que ela age contra a justiça e 

contra a humanidade quando, sob o nome de impostos, sobrecarrega 

desmedidamente os bens dos particulares. (LEÂO XIII, 1891). 

 

Quatro décadas depois, foi elaborado pelo Papa Pio XI a encíclica Quadragesimo 

Anno em referência ao texto da encíclica Rerum Novarum. O objetivo desta encíclica é 

justamente reafirmar as posições defendidas pelo Papa Leão XIII e esclarecer pontos que 

foram debatidos nos 40 anos que separam os dois textos. Quanto ao direito de propriedade 

não há mudanças profundas no texto de Pio XI. 
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Há uma passagem sobre o uso da propriedade, criticando os que apontavam que o 

direito de propriedade se extingue pelo seu não uso. Segundo a encíclica, o uso honesto da 

propriedade não depende da via jurídica, mas de “outras virtudes”. O uso abusivo de tal 

direito também não seria motivo para a perda do direito de propriedade:  

 

Com efeito, a chamada justiça comutativa obriga a conservar inviolável a divisão 

dos bens e a não invadir o direito alheio excedendo os limites do próprio domínio; 

que, porém os proprietários não usem do que é seu, senão honestamente, é da alçada 

não da justiça, mas de outras virtudes, cujo cumprimento não pode urgir-se por vias 

jurídicas. Pelo que sem razão afirmam alguns, que o domínio e o seu honesto uso 

são uma e a mesma coisa; e muito mais ainda é alheio à verdade dizer, que se 

extingue ou se perde o direito de propriedade com o não uso ou abuso dele. (PIO XI, 

1931). 

 

Essa posição não aponta para o uso da propriedade sem qualquer mediação e 

sobre a integral vontade do proprietário, pois deveres podem ser atribuídos ao proprietário. 

“Definir, porém, estes deveres nos seus pormenores e segundo as circunstâncias, compete, já 

que a lei natural de ordinário o não faz, aos que estão à frente do Estado” (PIO XI, 1931). 

Segundo a encíclica o regime do direito de propriedade é mutável, e seguiu diferentes 

diretrizes como a apreensão histórica de períodos como o feudalismo e das monarquias 

absolutistas demonstram. E é a autoridade pública que determina este regime, mas adverte: 

 

É evidente porém que a autoridade pública não tem direito de desempenhar-se 

arbitrariamente desta função; devem sempre permanecer intactos o direito natural de 

propriedade e o que tem o proprietário de legar dos seus bens. São direitos estes, que 

ela não pode abolir, porque o homem é anterior ao Estado. (PIO XI, 1931). 

 

O pensamento atual da Igreja Católica sobre o direito de propriedade não está 

necessariamente representado pelos textos citados. Saule Júnior, por exemplo, destaca o papel 

da Igreja Católica no avanço da Reforma Urbana no Brasil, o que reforça que nenhum desses 

discursos é unitário: 

 

Nesse período [décadas de 1970 e 1980], a Igreja Católica deu uma grande 

contribuição nesse sentido ao lançar o documento “Ação Pastoral e o Solo Urbano”, 

no qual defendia a função social da propriedade urbana. Esse texto foi um marco 

muito importante na luta pela reforma urbana. (SAULE JÚNIOR, 2010, p. 259). 

 

Todavia, no processo de reconstrução da fundamentação da propriedade no campo 

do direito civil as duas encíclicas mereceram destaque, pois a doutrina da Igreja Católica 
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ainda é utilizada para reafirmar argumentos que relacionam a propriedade com o direito 

natural. A construção teórica da Igreja atende aos interesses dos proprietários, na medida em 

que preserva o direito de propriedade e até mesmo impõe limites a intervenção do Estado. 

Apesar de criticar a forma de exploração a indústria moderna e de certa forma o liberalismo 

econômico, no que tange ao direito de propriedade, e aos direitos do proprietário, a posição da 

Igreja Católica à época era pela manutenção da estrutura jurídica e social voltada para os 

proprietários. 

Já, o aspecto econômico é ressaltado por Orlando Gomes ao afirmar que o regime 

capitalista é responsável por igualar a propriedade às liberdades fundamentais e conferir 

condição de direito natural (GOMES, 2012, p. 11). O direito de propriedade, no caso de bens 

imóveis, permite a comercialização e proporciona segurança jurídica com a exigência do 

título de propriedade para as transações de bens imóveis. 

A importância atual para a ordem econômica do direito de propriedade é 

evidenciada e sintetizada por Farias e Rosenvald: 

 

Enfocando especificamente o direito de propriedade como puro direito subjetivo, a 

ideologia liberal assenta o proprietário em uma posição de superioridade na qual 

poderia gozar e dispor da coisa como bem entendesse, sem qualquer controle por 

parte da sociedade. A estrutura do direito subjetivo de propriedade é composta pelos 

referidos poderes, bem como pelo direito de exclusão de terceiros. Estruturalmente, 

a propriedade hoje ainda é instrumentalizada de modo a garantir o funcionamento do 

mercado e a operabilidade da ordem econômica. (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 

258). 

 

Os poderes elencados no Código Civil e conferidos ao proprietário permitem a 

proteção do direito de propriedade e a exclusão de terceiros. Os autores afirmam que a 

influência da ideologia liberal instrumentaliza o direito de propriedade para garantir a 

operabilidade econômica. Esta também é a crítica realizada por David Harvey ao analisar a 

influência econômica no planejamento urbano e expansão das cidades, o que veremos no 

capítulo três. 

Os textos da Revista de Direito Civil, demonstram também a importância do 

aspecto econômico, o interesse dos proprietários no uso máximo dos imóveis e a busca do 

lucro na sua exploração (SILVA, 1978, p. 97) condicionam a forma como a propriedade é 

regulamentada. Jaques Távora Alfonsin questiona o fato de o solo ser tratado como 

mercadoria e sua estrita vinculação aos aspectos mercantis, separado do seu uso. A 
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manutenção da forma como o direito de propriedade está regulamentado visa evitar alterações 

no papel da propriedade privada na configuração econômica. 

A presença dessas três concepções no direito civil permite observar formas de 

proteção do direito. A propriedade privada, como direito natural, não pode ser abolida pelo 

Estado, e este, está limitado e obrigado, a definir os limites do seu uso. Assim, a concepção de 

direito natural opera de forma eficiente para barrar alterações profundas no direito de 

propriedade. Mesmo que se afirme que sua regulação sofreu alterações no decorrer da 

história, a presença do direito de propriedade ao longo da história é utilizada como argumento 

para sua existência inerente à natureza humana. 

Esta argumentação é reforçada pelo pensamento da Igreja Católica representado 

nas já antes lembradas e mencionadas Encíclicas Rerum Novarum e Quadragesimo Anno. Ao 

criticar o aspecto conservador do direito de propriedade, os autores de direito urbanístico não 

dão destaque ao papel que a Igreja Católica teve na fundamentação desse direito, como 

veremos a seguir (GAIO, 2015; ROLNIK, 2015; FERNANDES, 2013). 

O direito natural permite ainda reforçar o combate às teorias genericamente 

denominadas de socialistas. Nenhuma teoria que possa pretender a abolição da propriedade 

pode prosperar por contrariar a natureza humana. A crítica da Igreja Católica a “solução 

socialista” é realizada de forma contundente como destacado a partir do texto das encíclicas. 

Entretanto, a afirmação de que o direito de propriedade é um direito natural gera 

uma questão. Como direito natural todos podem requerer sua parte na divisão de propriedade, 

principalmente no que concerne à propriedade imobiliária. Este ponto não deixa de ser 

destacado pela doutrina da Igreja que separa a noção do direito natural do seu exercício 

“desordenado” (LEÂO XIII, 1891). A doutrina civil também considera atentados contra a 

propriedade (GONÇALVES, 2012, p. 175) a requisição da propriedade por não proprietários 

com base no direito natural. O papel do direito é importante justamente nesta regulação da 

propriedade. 

Todavia, a argumentação não está voltada de forma uniforme para o direito 

natural. Orlando Gomes destaca que a propriedade “deve ser entendida como função social” 

(GOMES, 2012, p. 123), pois no contexto atual o direito de propriedade gera obrigações com 

a sociedade que devem ser adimplidas pelo proprietário, tendo em vista até mesmo os 

interesses dos não proprietários (GOMES, 2012, p. 123). 
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A reconstrução do debate visa demonstrar que os novos elementos que surgem no 

debate, como a questão da moradia, por exemplo, eram realidades já presentes, mas 

ignoradas. Outro ponto importante é pensar na simultaneidade dos discursos (MASSEY, 

2008). Pois, o movimento não é homogêneo. Por exemplo, em 1987 um artigo propõe que o 

direito de propriedade deva ser colocado sobre uma condição resolutiva relacionado a seu uso 

efetivo (ALFONSIN, 1987, p. 97) e caso este direito não atendesse a essa função deveria ser 

extinto, sem direito à indenização. Tal posição propõe alterações profundas na ideia de 

propriedade imobiliária. E outras interpretações negam o direito de propriedade como 

pertencentes à natureza humana (FACHIN, 1987), pois se trataria de uma construção histórica 

que atualmente está influenciada de forma marcante pela ideia de função social da 

propriedade. 

O campo do direito civil ao tratar do direito de propriedade possui uma estrutura 

de proteção do proprietário. As bases ideológicas da fundamentação da propriedade justificam 

a estrutura liberal do direito de propriedade e os poderes conferidos ao proprietário. Todavia, 

isto não quer dizer que não existam posições diferentes no campo, que buscam alterar a forma 

como o direito de propriedade está regulamentado. Os não proprietários não estão incluídos 

no debate e são percebidos como ameaça ao direito de propriedade quando tentam disputar a 

propriedade, tanto no campo teórico quanto em conflitos práticos e cotidianos. 

O debate no campo do direito privado ainda precisa agregar elementos para 

superar desafios que se apresentam quanto ao direito de propriedade. O debate com o direito 

urbanístico e a espacialização do direito de propriedade podem representar um caminho a 

seguir. Como explica Bourdieu os campos possuem características próprias e enfrentam 

disputas internas. Estas disputas, no entanto não podem ameaçar a existência do campo. 

Assim, as posições internas ao campo do direito civil podem entrar em conflito em algumas 

situações e isto ficou demonstrado, pois convivem simultaneamente posições diversas sobre o 

direito de propriedade. Esta diversidade de posições foi constatada nas obras sobre os direitos 

reais e também nos textos publicados na Revista de Direito Civil. Mas, como explica 

Bourdieu se pensarmos a partir do campo jurídico, o direito civil constitui um subcampo 

deste. Neste primeiro capítulo o objetivo foi demonstrar esta disputa interna ao subcampo do 

direito civil, no próximo capítulo será possível notar esta disputa entre os subcampos do 

direito civil e do direito urbanístico. 

 

  



61 
 

2 Direito de propriedade na disputa entre o urbanístico e o civil  

 

Depois de problematizar o campo do direito civil no primeiro capítulo, neste 

elabora-se um diagnóstico sobre o conflito que envolve o direito de propriedade. Continuará 

sendo realizada a reconstrução do debate. A disputa principal é traçada entre o direito civil e o 

direito urbanístico, mas para contextualizar as disputas sobre a regulação do direito de 

propriedade foi importante acrescentar aspectos econômicos. 

Os conflitos derivados da forma de regulação da propriedade não são uma 

novidade, mas se intensificam e ganham contornos específicos a partir do papel que o direito 

de propriedade assume na contemporaneidade. Para ilustrar a materialização do conflito 

utilizaremos duas citações que abordam o tema do direito à moradia no Reino Unido nos 

séculos XIX e XXI. O Reino Unido em 1872: 

 

O que hoje se entende por escassez de moradia é o peculiar agravamento das más 

condições de moradia dos trabalhadores em razão da repentina afluência da 

população às metrópoles; é o aumento colossal dos preços do aluguel; é a 

aglomeração ainda maior de moradores nas casas particulares; e, para alguns, é a 

total impossibilidade de encontrar alojamento. E a única razão pela qual essa 

escassez de moradia passou a ser tema frequente é que ela não se limitou à classe 

dos trabalhadores, mas acabou atingindo também a pequena burguesia. (ENGELS, 

2015, p. 38). 

 

O Reino Unido em 2015: 

 

Atualmente, uma em cada cinco famílias do Reino Unido não consegue arcar com 

seus custos de moradia e necessita de apoio do Estado. (ROLNIK, 2015, p. 48). 

Entretanto, a crise habitacional vivida hoje pelo Reino Unido é vítima de seu próprio 

êxito: os preços dos imóveis não podem cair porque isso significa erodir a base 

político-social e o bem-estar baseado em ativos. A habitação social pública não pode 

ser promovida porque simbolizaria a regressão para um estado de dependência. 

Assim, os britânicos, especialmente os mais jovens e os mais pobres, simplesmente 

não tem onde morar. A experiência britânica demonstra como o desmonte político, 

ideológico e econômico da habitação social e sua exportação para a esfera dos 

circuitos financeiros impactaram na redução do direito à moradia dos mais pobres e 

vulneráveis e na regressão das condições de moradia para as atuais gerações. 

(ROLNIK, 2015, p. 56). 

 

O primeiro trecho foi escrito por Engels em 1872 para uma série de publicações 

sobre o tema da moradia. Os dois seguintes foram escritos por Raquel Rolnik em obra 

publicada em 2015 que aborda o tema da moradia de forma ampla, e que neste trecho tratou 

especificamente do Reino Unido. Mesmo que cada um escreva em momentos diferentes e 
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separados por um lapso temporal significativo, há muito em comum entre as duas análises, a 

começar pelo compartilhamento da posição geográfica sobre a qual escrevem.  Desde o final 

do século XIX a moradia no Reino Unido já é objeto de conflitos e estes estão intimamente 

ligados a outras desigualdades sociais. Além disso, interessa-nos entender como as relações 

de propriedade se apresentam nessas citações.  

Rolnik identifica o processo de financeirização da produção das moradias se 

espalhando por todo o mundo. Grandes empresas produzindo moradias em larga escala 

combinado com uma política estatal que investe e lastreia sua economia em ativos ligados ao 

mercado imobiliário. A expansão desse modelo tem como efeito a supressão de outras formas 

para efetivação do direito à moradia. O papel do Estado se reduz a garantir as condições para 

que a produção e comércio de moradias permaneçam vinculadas à estrutura do mercado. 

Destaca-se o problema não é descrito como contínuo, Rolnik ressalta que o fim do subsídio 

estatal é um retrocesso para a oferta de moradia, o que remete para condições melhores nos 

últimos anos, advindas da presença do Estado Social na Inglaterra antes da influência 

neoliberal. A mesma crítica é realizada por Doreen Massey (2015). 

Engels debateu o contexto que presenciava, no momento em que o processo de 

expansão do modelo capitalista está se intensificando a partir da industrialização da Europa e 

da grande movimentação de trabalhadores do campo para a cidade.  Ele demonstra que os 

seus efeitos já eram sentidos naquele momento, reforçando a tese de que tais resultados são 

estruturais do sistema e não meros efeitos acidentais de políticas malsucedidas.  Ele 

acrescenta, no decorrer da sua obra que aqueles problemas iriam perdurar enquanto não 

ocorressem mudanças profundas na organização econômica e social (ENGELS, 2015). 

Naquele momento o processo de urbanização se intensificava na Europa, e o capitalismo 

estava em processo de expansão. 

No desenvolvimento das obras citadas a falta de moradia é relacionada com a 

forma como o direito de propriedade está organizado. O processo de urbanização continua 

como elemento central para a discussão sobre o direito de propriedade, assim como o aspecto 

econômico, que por sua vez influencia também o processo de urbanização. 

 

2.1 O direito de propriedade: combate à pobreza e a era do acesso  
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Hernando de Soto (2001b) na obra O mistério do capital: por que o capitalismo 

dá certo nos países desenvolvidos e fracassa no resto do mundo? parte da pergunta que 

compõe o subtítulo do seu escrito para abordar o cenário econômico mundial. A ideia 

principal da obra é a de que nos países em desenvolvimento (aqui incluídos os países que 

compunham o antigo bloco socialista) a regulamentação do direito de propriedade privada é 

deficiente, com isso, há um grande volume de capital morto nesses países, o que impede seu 

desenvolvimento econômico. E, por outro lado, foi principalmente a estrutura de organização 

da propriedade privada imobiliária que possibilitou o sucesso econômico aos países 

designados como desenvolvidos. 

Para o economista é a propriedade formal (em oposição à propriedade informal) 

que proporciona o processo de transformação dos bens em capital ativo que pode ingressar no 

mercado. O registro da propriedade estabelece as características do bem e facilita que ele seja 

transformado em ativo financeiro e comercializado. Uma das principais funções do sistema 

legal de propriedade é transformar os imóveis em bens facilmente negociáveis. Ou seja, 

facilitam a mercantilização da propriedade, tanto para a alienação do imóvel quanto para que 

ele possa ser posto como garantia de crédito. A formalização transformaria um capital 

“morto” em capital “vivo” ao incluí-lo do mercado para diversas transações. 

De Soto centraliza sua argumentação na propriedade privada imobiliária e nos 

títulos de propriedade. Para o autor a legalização da propriedade seria pré-condição para o 

desenvolvimento de um país. Ao ser questionado sobre o tema De Soto afirma que “ao buscar 

uma solução [para países em desenvolvimento], descobrimos que a propriedade é muito mais 

que a simples posse, e que, uma vez que ela se consolida como instituição, criam-se as 

condições para o surgimento do mercado” (DE SOTO, 2001a, p. 37). 

De Soto argumenta que a comercialização de ativos financeiros se dá por meio de 

acordos firmados com base em títulos de propriedade. Dessa forma, mais importante do que o 

próprio bem físico é que este esteja traduzido em uma linguagem comercial pelo título de 

propriedade. Para o autor: 

 

[...] se não se tem a titulação da propriedade, não se dispõe da representação da 

propriedade com a qual se entra no mercado. Porque um título de propriedade é 

muito mais específico a respeito das dimensões comerciais e econômicas de um 

ativo que o próprio ativo. (DE SOTO, 2001a, p. 37). 
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O autor afirma que a ideia de propriedade universal é relativamente recente e que 

ela tem origem em uma revolução jurídica que aconteceu nos países da Europa central, nos 

Estados Unidos e no Japão. Para ele, esta é uma revolução silenciosa e extremamente 

importante para entender a atualidade. A universalização da propriedade deve se dar mediante 

a concessão de titulação aos mais pobres. Esse seria um processo de formalização da 

economia e de ingresso de mais capital no mercado formal. De Soto comenta a situação 

brasileira, e coloca o direito como central para solucionar o problema dos mais pobres no 

país: 

 

Mas vocês no Brasil não têm as informações necessárias. A primeira coisa que vocês 

precisam fazer é descobrir como mudar as leis para legalizar a propriedade dos 

pobres e torná-la transacionável, para que possa ser capitalizada. (DE SOTO, 2001a, 

p. 39). 

 

De Soto contribui para o debate ao tratar dos assentamentos informais presentes 

principalmente nos países subdesenvolvidos. As ideias que desenvolve conferem importância 

ao processo de urbanização.  Em textos recentes continua defendendo a aplicação de suas 

ideias em países em desenvolvimento. Sugere medidas necessárias para a ampliação do 

mercado e formalização da propriedade privada. Em capítulo de livro publicado em 2008 

realiza um estudo de caso sobre a Tanzânia (DE SOTO, 2008, p.155) e questiona se a “cultura 

africana” se adequaria aos direitos de propriedade privada e ao Estado de Direito. O autor 

responde positivamente a indagação que faz, e afirma que a “cultura africana” pode operar em 

uma economia de mercado baseada na ampliação dos direitos de propriedade individual: 

 

Estou especialmente emocionado de ver como os fatos que foram descobertos 

demolem continuamente a noção de que os africanos não estão preparados 

culturalmente ou dispostos a trabalhar em uma economia de mercado moderna e, por 

conseguinte, estão condenados a depender da caridade e dos modelos de 

desenvolvimento não testados
18

. (DE SOTO, 2008, p. 172). 

 

É preciso ressaltar que a visão da existência de uma “cultura africana” coloca 

povos que formam um continente interiro sobre uma única visão. As diversas etnias, religiões 

e outras formas de pensamento que compõe a diversidade de povos que habitam o continente 

são reduzidas, como se todo um continente partilhasse dos mesmos traços culturais. Não é 
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 Traduzimos: “I are especially thrilled to see how the facts tha have been discovered continually demolish the 

notion tha Africans are not prepared culturally or disposed to work in a modern market economy and are 

consequently doomed to depend on charity and untested models of development”. (DE SOTO, 2008, p. 172). 
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este aspecto da teoria de De Soto que será debatido aqui, mas tipo de visão reflete os 

problemas de uma teoria que busca uniformizar modos de vida distintos. Cabem ainda críticas 

internas a sua teoria, como será demonstrado. 

 Edésio Fernandes sintetizou e descreveu parte dessas críticas a teoria De Soto. Na 

primeira delas destaca que na América Latina, uma combinação de mercados de capital 

frágeis, economias de alta inflação e sistemas de segurança social deficientes converteram o 

valor do solo em um mecanismo de capitalização fundamental, o que gerou uma cultura de 

especulação e uma herança de patrimonialismo e clientelismo político. Este processo foi 

responsável pela informalidade urbana e pela dificuldade no acesso à moradia pelas 

populações mais pobres (FERNANDES, 2002, p. 3). Fernandes critica ainda o fato de De 

Soto não analisar a natureza do sistema jurídico dos países em desenvolvimento, pois, é a 

própria estrutura jurídica que gera a ilegalidade em primeiro lugar. Ao realizar a crítica 

Fernandes afirma que defende a posição de que o tratamento jurídico do direito de 

propriedade deve se afastar da concepção individualista do direito civil (FERNANDES, 2002, 

p. 4). Outra dificuldade que enfrenta a teoria defendida por De Soto é que a mera concessão 

do título de propriedade não garante a integração socioespacial das pessoas “beneficiadas”, 

pois, a regularização fundiária deve ocorrer em um contexto que conte com uma série de 

políticas públicas voltadas aos envolvidos no processo. Caso isso não ocorra, as pessoas que 

receberem os títulos podem não conseguir se manter nas áreas regularizadas (FERNANDES, 

2002, p. 4). 

Ray Bromley, professor na Universidade de Albany do Estado de Nova York na 

área de Geografia e Planejamento, atribui a difusão das ideias de De Soto a sua habilidade 

como “empreendedor político transnacional” (BROMLEY, 2004, p. 284). Para Bromley o 

economista articula bem sua educação europeia, sua base de suporte estadunidense e sua 

nacionalidade peruana para trabalhar internacionalmente e desenvolver uma mensagem 

global.  Bromley destaca ainda que sua fluência em três idiomas (inglês, francês e espanhol) e 

o círculo de amizades o transformou em uma celebridade com espaço de fala. Entretanto, a 

teoria de De Soto não irá alcançar o objetivo da grande transformação do capital “morto” para 

capital “vivo” como é prometido na sua obra, porque o mundo real seria muito mais complexo 

do que o indicado em seu texto. Além disso, há prioridades distintas em países em 

desenvolvimento que impediriam um investimento maciço na formalização da propriedade 

(BROMLEY, 2004, p. 286). 
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Dan Banik, Professor de Ciência Política da Universidade de Oslo, também 

dialoga com De Soto ao organizar obra sobre o direito e a erradicação da pobreza (BANIK, 

2008, p. 17). Banik ressalta que a teoria de De Soto ganhou destaque ao relacionar a 

legalização de áreas e o combate à pobreza. Mas, ele levanta críticas ligadas à superestimação 

dos benefícios econômicos diretos gerados pela concessão de títulos formais de propriedade 

aos pobres e a subestimação das dificuldades de ampliar a estrutura de propriedade formal em 

países em desenvolvimento (BANIK, 2008, p. 18). Outra crítica apontada é defesa da relação 

entre prosperidade com os mecanismos centrais de desenvolvimento capitalista: livre mercado 

e a defesa da propriedade privada. Com isso De Soto mobiliza suas ideias para a defesa da 

agenda neoliberal, isto seria um problema para Banik, pois esta agenda não representa 

perspectivas de mudança (BANIK, 2008, p. 4). A posição de De Soto deixaria de lado modos 

informais de propriedade, outras formas de assentamentos urbanos e da posse da terra, que 

por possuírem características mais flexíveis e adaptadas a realidades peculiares são mais 

eficientes para atender as necessidades de grupos específicos. Esta crítica também é realizada 

por Fernandes (2002). A forma como De Soto elabora seus argumentos simplifica de forma 

arriscada a “solução” para os países em desenvolvimento, para Banik, a argumentação de De 

Soto cria a ilusão de que a única coisa que precisa ser feita é assegurar o direito de 

propriedade privada e “os pobres vão conseguir cuidar de si mesmos” (BANIK, 2008, p. 18). 

Raquel Rolnik de forma semelhante critica a posição de Hernando de Soto e o que 

designa como “utopia da mágica da propriedade” (ROLNIK, 2015, p.211), tal ideia consistiria 

em que uma vez que os pobres tenham suas terras tituladas, o mercado proverá infraestrutura 

e serviços para todos. Oferecendo ainda crédito formal para regular o mercado imobiliário 

ampliado pela entrada de novos clientes. Nesse processo supostamente todas as famílias 

pobres obterão sua casa própria. Segundo Rolnik dezenas de artigos e pesquisas
19

 refutaram 

essas ideias, ela sintetiza os principais argumentos que demonstraram a inaplicabilidade 

prática da teoria de De Soto: 1. falta evidências sobre os resultados econômicos de programas 

de titulação: a regulação imobiliária em assentamentos informais baseados na titulação em 

massa de terras não se mostrou “como política apropriada para promover o desenvolvimento 

econômico e social e reduzir a pobreza urbana”. (ROLNIK, 2015, p. 212); 2. moradores 

pobres de assentamentos informais titulados não passaram a acessar créditos bancários: 

pesquisas realizadas no Peru, Turquia, México e África do Sul, demonstram o pequeno 
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 Na obra Guerra dos Lugares (ROLNIK, 2015) toda a bibliografia com referência a estas pesquisas está 

demonstrada. 
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impacto da titulação na obtenção de crédito bancário por parte dos mais pobres. Outros 

empecilhos ao crédito continuam presentes e há pouco interesse em assumir uma dívida 

formalmente constituída, persistindo a preferência por acessar outras formas menos 

burocráticas de crédito (ROLNIK, 2015, p. 213-214); 3. o registro formal de propriedade não 

aumenta a segurança da posse: “a literatura sobre assentamentos informais já apontou que a 

segurança da posse não está necessariamente relacionada com a existência de um título formal 

registrado” (ROLNIK, 2015, p. 214). Segundo Rolnik segurança surge com a percepção 

política, cultural e social da possibilidade de permanência na área em que se reside; 4. os 

programas de titulação não melhoram necessariamente a qualidade de vida nos 

assentamentos: a sustentabilidade urbana nos assentamentos regularizados não se configurou 

a partir apenas da titulação. “Por terem se limitado ao registro patrimonial, sem que tivesse 

ocorrido investimentos em infraestrutura e serviços [...][os processos de titulação] não foram 

capazes  de promover a integração socioespacial desses locais às cidades” (ROLNIK, 2015, p. 

215).  

Rolnik apoiada em estudos sobre o tema busca desconstruir as ideias defendidas 

por De Soto refutando os possíveis benefícios da titulação em massa de assentamentos 

informais. Ela aborda o tema atenta aos impactos socioespaciais e principalmente com o 

direito à moradia, objeto da obra em que realiza as críticas. 

A obra de Hernando de Soto ainda representa uma corrente de pensamento que 

defende a expansão da propriedade privada como forma de desenvolvimento social. Segundo 

Harvey (2013, 2011a) e Rolnik (2015) esta é a “cartilha” defendida pelo Banco Mundial. 

Harvey aponta que esta solução de combate à pobreza pela expansão do direito de 

propriedade, quer aplicar “mais capitalismo” para solucionar os problemas causados pelo 

capitalismo. A abordagem de vários autores sobre a obra de De Soto demonstram o poder 

ideológico destas ideias atualmente. E consequentemente, a importância da propriedade 

privada do debate sobre a pobreza. 

Por outro lado, Jeremy Rifkin
20

 (2001) trata do direito de propriedade em 

perspectiva diversa e busca desenvolver a ideia de Era do Acesso em que a propriedade ficaria 

em um segundo plano e o acesso a bens seria o interesse principal das pessoas. Rifkin 
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 Jeremy Rifkin tem assessorado lideranças da União Europeia desde 2000. Ele aconselhou três presidentes da 

Comissão Europeia - Romano Prodi, José Manuel Barroso, e o atual presidente, Jean-Claude Juncker -, bem 

como o Parlamento Europeu, e numerosos chefes de estado da UE, incluindo a alemã Angela Merkel 

(Informações do site do escritório de Rifkin, The Foundation on Economic Trends). 
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desenvolve seu argumento explicitando que valores culturais tem se alterado, e mais 

importante do que amealhar bens, a sociedade valoriza as experiências de vida: como 

conhecer lugares por meio de viagens, realizar cursos para formação pessoal e profissional, 

acessar bens que garantam conforto e comodidade, carros, ar-condicionado, boa alimentação, 

etc.  

Em escala econômica ampliada o autor busca demonstrar como grandes empresas 

vêm se desfazendo de ativos compostos por grandes propriedades (armazéns, fábricas, 

escritórios, terras cultiváveis, etc.), haja vista que os ônus para manter as propriedades 

(impostos e gastos com conservação) não estariam trazendo vantagens econômicas 

proporcionais como contrapartida. 

Para o autor o caminhar em direção da “era do acesso” não extinguirá o direito de 

propriedade, na verdade haverá sua concentração em empresas fornecedoras dos mais 

diversos serviços: 

 

Na nova era, os mercados estão cedendo lugar às redes, e a noção de propriedade 

está sendo substituída pelo acesso. [...] isso não significa que a propriedade irá 

desaparecer no início da Era do Acesso. Ao contrário. A propriedade continuará a 

existir, mas com uma probabilidade bem menor de ser trocada em mercados. Em vez 

disso, os fornecedores detêm a propriedade na nova economia e fazem leasing, 

alugam ou cobram uma taxa pela admissão, pela assinatura ou pela associação a 

curto prazo. A troca de bens entre vendedores e compradores – o aspecto mais 

importante do sistema de mercado moderno – dá lugar ao acesso a curto prazo entre 

servidores e clientes que operam em rede. Os mercados permanecem, mas 

desempenham um papel cada vez menor nos negócios humanos. Na economia em 

rede, tanto a propriedade física quanto intelectual tem mais probabilidade de ser 

acessadas pelas empresas do que ser trocadas. A posse do capital físico, no entanto, 

que já foi o coração da vida industrial, torna-se cada vez mais marginal ao processo 

econômico. (RIFKIN, 2001, p. 4). 

 

Rifkin percebe o que designa como mudança estrutural no mercado em que a 

compra e venda de bens corpóreos perderia espaço para a prestação de serviços. Cabe 

ressaltar que atualmente a noção de propriedade foi elevada a um grau de abstração que 

mesmo sem possuir a materialização dos bens corpóreos formando o patrimônio da pessoa, é 

possível acumular riqueza e desfrutar de diversos serviços. Tanto que grandes fortunas estão 

consubstanciadas em ações (frações ideais de empresas) negociadas no mercado financeiro.  

A tese de Rifkin é interessante para o debate acerca do direito de propriedade e 

sua proteção. É preciso ressaltar que o modelo econômico e social que ele tem por base ao 

descrever as mudanças que estariam acontecendo no mundo é de economias centrais, como os 
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Estados Unidos e a União Europeia. O próprio autor destaca (no início dos anos 2000) que se 

cerca de um quarto da população mundial vive na “era do acesso”, outros três quartos ainda 

vivem em condições sociais de elevada vulnerabilidade. Para ilustrar esta questão ele afirma 

que cerca de 60% da população mundial jamais tinha sequer realizado uma chamada 

telefônica. E, antes de pensar em termos de fruição a bens e serviços em muitos casos 

supérfluos, a preocupação maior destas pessoas é ter acesso a bens básicos para sua 

sobrevivência. A chamada “era do acesso” pode ter chegado para alguns, todavia ela não 

alcança a maioria das pessoas.  

A obra de Rifkin atende a dois pontos neste texto. Primeiro, demonstrar a 

complexidade das relações de propriedade. O instrumentalismo com o que autor trata o tema 

também é um alerta, pois ele demonstra que os novos usos da propriedade têm causado 

problemas relativos à concentração do controle de ativos financeiros, precarização de formas 

de trabalho, danos ao meio ambiente, etc. A proposta do autor não é apenas fazer um 

diagnóstico sobre a Era do Acesso, mas em certa medida sua defesa. Há também aspectos 

interessantes como a preocupação com a pessoa que ultrapassa questões materiais. O acesso 

busca atender necessidades distintas da acumulação de bens. 

O segundo ponto que motiva a citação do texto de Rifkin é a sua abordagem do 

acesso como um modelo predominante, sendo que a maior parte da população mundial vive 

em estado de carência material e busca ainda ter acesso a uma proporção mínima de bens para 

atender suas necessidades básicas. A tendência é que o novo modelo proposto por Rifkin não 

será distinto do atual, parte da população tem acesso a bens e serviços e parte não terá acesso, 

a dicotomia proprietários e não proprietários se manterá intocada. E esta não aparenta ser uma 

preocupação do autor.  

Desse modo, antes de discutir as novas formas de regular a propriedade para os 

que já não precisam mais dela talvez seja mais pertinente pensar nos não proprietários e 

analisar se o direito possui papel relevante nessa divisão desigual de bens e de possibilidade 

de acesso. A perspectiva da presente análise sobre o direito de propriedade está voltada para 

sua relação com a desigualdade social, com a dificuldade de acesso a direitos fundamentais 

como a moradia.  

Além disso, dezesseis anos após a publicação de sua obra, a expansão da oferta de 

serviços não reduziu a importância do direito de propriedade, mesmo no contexto dos países 

desenvolvidos. Exemplo disso é a política habitacional, que ainda está fundada no modelo de 
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aquisição da propriedade nos Estados Unidos e na Inglaterra como debatido por David Harvey 

e Doreen Massey (MASSEY 2015; HARVEY 2013a, 2013b). 

Rifkin e De Soto são considerados influências nos campos político e econômico. 

O que De Soto afirma ser a melhor forma para desenvolver um país, mercantilizar a 

propriedade, é apontado por urbanistas como o principal problema que as cidades enfrentam 

em todo o mundo (ROLNIK, 2015; FERNANDES, 2013). Esse é o embate com a chamada 

agenda liberal e a crítica formulada à mercantilização da propriedade. São posições 

contraditórias disputando a regulação jurídica do direito de propriedade imobiliária urbana. 

 

2.2 Direito Urbanístico e Direito de Propriedade: Função social, Mercantilização e 

Estatuto da Cidade 

 

2.2.1 Crítica do Direito Urbanístico 

 

Em sua obra sobre o direito urbanístico José Afonso da Silva critica a posição que 

concebe o direito de propriedade como subordinado ao direito civil. Para ele as 

transformações impostas à relação de propriedade vinculam sua disciplina ao direito público, 

que tem sua sede nas normas constitucionais. Afirma José Afonso: 

 

Essa é, porém, uma perspectiva dominada pela atmosfera civilista, que não leva em 

conta as profundas transformações impostas à relação de propriedade, sujeita, hoje, à 

estreita disciplina de direito público, que tem sua sede fundamental nas normas 

constitucionais. Pois, em verdade, o regime jurídico da propriedade tem seu 

fundamento na Constituição. Esta garante o direito de propriedade, desde que ela 

atenda à sua função social (art. 5º, XXII e XXIII). A própria Constituição dá 

consequência a isso quando autoriza a desapropriação, com pagamento mediante 

títulos da dívida pública, de propriedade que não cumpra sua função social (arts. 

182, § 4º, e 184). Significa isso que o direito civil não disciplina a propriedade, mas 

tão-somente regula as relações civis a ela pertinentes. Assim, só valem no âmbito 

das relações civis as disposições do Código Civil que estabelecem as faculdades de 

usar, gozar e dispor de bens (art. 1.228), a plenitude da propriedade (art. 1.231), o 

caráter exclusivo e ilimitado da propriedade (art. 1.231) etc. (SILVA, 2010, p. 71). 

Grifamos. 

 

A fundamentação do regime jurídico da propriedade privada estaria na norma 

constitucional que garante a propriedade, todavia, tal garantia está vinculada a condição do 

adimplemento da sua função social. Com isso, o direito civil não disciplinaria o direito de 
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propriedade, regulando apenas relações civis a ela pertinentes. Ou seja, as normas estipuladas 

no código civil sobre a propriedade, possuem validade apenas no âmbito das próprias relações 

civis, não podendo ser expandidas para além desse limite. Nota-se assim, a estrita relação 

entre o direito de propriedade e a Constituição. Ademais, no âmbito do direito civil a 

propriedade possuiria caráter ilimitado. 

Desde a Constituição do Império de 1824 o direito de propriedade é garantido 

pelo texto constitucional, já a expressão função social está presente a partir da Constituição de 

1934, ou seja, mais de um século depois. Porém, como ressalta José Afonso a relação de 

propriedade vem sofrendo transformações ao longo do tempo e o desenvolvimento do 

princípio da função social é uma destas alterações contemporâneas. 

Edésio Fernandes compartilha o posicionamento de José Afonso da Silva quanto à 

crítica ao paradigma civilista, mas para compreender sua crítica é preciso entender sua 

concepção de “novo paradigma jurídico-urbanístico”. Este paradigma foi inaugurado com a 

Constituição de 1988 e consolidado com o Estatuto da Cidade, que regulamentou os artigos 

182 e 183 do texto constitucional. Para Fernandes, em contraposição a esta nova ordem que 

surge, há um paradigma superado definido como “Paradigma do Legalismo Liberal” 

(FERNANDES, 2006). Para ele, o desenvolvimento urbano anterior à Constituição de 1988 se 

deu sob o paradigma jurídico do civilismo clássico, que não correspondia às necessidades 

sociais brasileiras atuais. 

O Legalismo Liberal é assim definido por Fernandes: 

 

Uma longa tradição civilista tem há quase dois séculos determinado e privilegiado a 

definição dos direitos individuais de propriedade imobiliária urbana, e, por 

conseguinte as possibilidades de intervenção do Estado na criação de uma ordem 

urbanística que seja também expressiva de interesses coletivos e necessidades 

socioambientais. Concebida a propriedade imobiliária quase que exclusivamente 

como uma mercadoria, cujo conteúdo de aproveitamento econômico é de ser  

determinado pelos interesses individuais do proprietário, qualquer valor social de 

uso fica restringido, assim como ficam reduzidos os limites da ação do poder 

público na determinação de uma ordem pública mais equilibrada e includente. 

(FERNANDES, 2006, p. 10). 

 

Segundo Fernandes é típica da visão civilista “a absolutização da forma específica 

da propriedade individual plena, em detrimento de outras formas restritas e/ou coletivas de 

reconhecimento de direitos reais de propriedade imobiliária” (FERNANDES, 2006, p. 8). 

Outro problema associado ao civilismo é a presença concomitante do positivismo jurídico e o 
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monopólio da produção estatal das normas. Neste aspecto, Fernandes aponta que a 

participação do cidadão na produção da norma fica restrita e o modelo de representação 

democrático não atende às necessidades sociais no momento da produção da legislação: 

 

A tradição do civilismo na definição dos direitos de propriedade tem sido 

acompanhada pela prevalência da ideologia do positivismo jurídico, que afirma o 

monopólio estatal da produção da ordem jurídica, em um contexto político regional 

que ainda reconhece a exclusividade da representação democrática na formação da 

ordem jurídico-institucional. (FERNANDES, 2006, p. 8). 

 

Edésio Fernandes critica também o surgimento de um planejamento tecnocrático 

geralmente baseado em regras urbanísticas elitistas que “[...] tem sido extremamente eficaz 

para a renovação dos ganhos do capital imobiliário, notadamente do capital especulativo, e, 

por conseguinte para a determinação do lugar dos pobres na cidade” (FERNANDES, 2006, p. 

8). Esse planejamento tecnocrático, mesmo sendo realizado pelo Estado, não condiz com o 

novo paradigma jurídico urbanista e por isso, juntamente com o civilismo seria responsável 

pela existência de vários conflitos sociais nas cidades brasileiras: “É dessa tensão entre 

civilismo e urbanismo tecnocrático que se alimentam a informalidade urbana e a exclusão 

socioespacial – e é nesse contexto que o direito tem sido um dos principais fatores que 

produzem a ilegalidade urbana” (FERNANDES, 2006, p. 9). 

O direito é percebido como um fator produtor de informalidade urbana. O autor 

também aponta críticas ao Poder Judiciário, pois, o legalismo que percebe o direito como um 

sistema objetivo, neutro e a-histórico tem reduzido o espaço para interpretações judiciais 

“progressistas”: 

 

O olhar da maioria dos juristas e juízes ainda é profundamente marcado pelo 

paradigma civilista, que se encontra materializado nos currículos obsoletos das 

faculdades de direito no Brasil e nos países latino-americanos, sendo que as decisões 

judiciais mais comprometidas com outros princípios e valores tendem a ser anuladas 

por tribunais superiores conservadores. (FERNANDES, 2006, p. 9). 

 

Desse modo, Fernandes associa o paradigma civilista à absolutização do direito de 

propriedade privada; a mercantilização da propriedade imobiliária; a prevalência de interesses 

individuais sobre interesses coletivos; a desconsideração do princípio da função social da 

propriedade e a uma visão conservadora do Direito que reflete no Poder Judiciário impedindo 

decisões inovadoras sobre conflitos envolvendo o direito de propriedade imobiliária. 
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A partir destas ideias Fernandes desenvolve sua crítica ao paradigma civilista e 

acrescenta a necessidade de retirar do direito civil e levar para o direito público a regulação o 

direito de propriedade: 

 

Quanto a essa questão do direito de propriedade, o jurista brasileiro deve fazer um 

esforço de “arrancar” o tratamento de (sic) direito de propriedade do Código Civil, 

do Direito Civil, e inserir a discussão sobre o direito de propriedade no Direito 

Público, no Direito Urbanístico. Que o Código Civil regulamente as relações civis a 

respeito da propriedade: a definição da propriedade e das possibilidades econômicas 

de aproveitamento da propriedade é uma definição da ordem pública. É fundamental 

“arrancar” o direito de propriedade daquele contexto dos direitos individuais, no 

qual historicamente sempre se abrigou, para interpretá-lo à luz dos direitos coletivos 

reconhecidos. (FERNANDES, 2006a, p.13). 

 

O Código Civil é apontado como uma legislação voltada apenas para os direitos 

individuais
21

. Para Fernandes os temas mais importantes que versam sobre a propriedade 

como sua definição e possibilidades econômicas de aproveitamento são matérias de ordem 

pública e por isso, devem ser regidos pelo direito público. Apenas afastada do direito civil a 

propriedade poderia ser interpretada à luz dos direitos coletivos.  

Para apontar a autonomia do direito urbanístico Fernandes destaca o objeto e 

princípios deste ramo do direito: 

 

O Direito Urbanístico tem um objeto claramente definido e da maior importância, 

qual seja, promover o controle jurídico dos processos de desenvolvimento, uso, 

ocupação, parcelamento e gestão do solo urbano. Os princípios do Direito 

Urbanístico também são claramente definidos, seja na ordem constitucional, na 

ordem legal e infraconstitucional. O primeiro deles é o princípio do urbanismo como 

função pública e não apenas como função estatal. O segundo é o da supremacia do 

Direito Público sobre o Direito Privado na interpretação das regras do Estatuto das 

Cidades e demais leis urbanísticas. O terceiro é o caráter normativo das regras 

urbanísticas e a conformidade do direito da propriedade às regras urbanísticas. 

(FERNANDES, 2006, p.12). 

 

Fernandes ressalta que o direito urbanístico é função pública e não função estatal, 

este ponto é importante para evitar confusões entre o coletivo e o estatal. O Direito 

Urbanístico não pode visar simplesmente conferir poderes ilimitados ao Estado para regular o 

direito de propriedade. No entanto, o conceito de público utilizado por Fernandes parece ser 

de certo modo excludente, pois aponta para a ideia de supremacia do Direito Público sobre o 

                                                           
21

 Keila Grinberg na obra Código Civil e Cidadania aborda a importância do código para o reconhecimento 

jurídico de direitos para a população de forma ampliada (GRINBERG, 2008). 
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Direito Privado na interpretação das normas urbanísticas. É preciso tomar cuidado com a 

noção de supremacia e analisar em que medida o direito civil deve ser considerado no debate.  

O papel da função social da propriedade é destacado como princípio interno e 

constitutivo do direito de propriedade. Com isso deve ser diferenciada de meras limitações 

administrativas aos direitos de uso do proprietário: 

 

Nesse contexto da função social da propriedade, da mesma forma que os princípios 

civilistas têm que ser superados, não se pode mais reduzir a noção de função 

socioambiental da propriedade meramente à ideia de limitações administrativas 

externas ao exercício do direito, o que é muito do gosto dos administrativistas. 

Trata-se de recuperar a lição de José Afonso da Silva, que há quase 30 anos insiste 

no princípio da função social da propriedade como princípio interno e constitutivo 

do direito e que define – e não como mera “parede externa” colocada ao exercício de 

um direito predeterminado. (FERNANDES, 2006, p.15). 

 

Na Constituição estariam protegidos os seguintes direitos coletivos: direito ao 

planejamento urbano; direito social de moradia; direito à preservação ambiental; direito à 

captura das mais-valias urbanísticas e direito à regularização fundiária de assentamentos 

informais (FERNANDES, 2006, p. 10-11). A efetivação destes direitos coletivos enfrentaria 

como principal obstáculo a “leitura civilista” das normas de direito público: 

 

De fato, talvez o maior problema do Direito Urbanístico no Brasil hoje seja a 

redução de seus princípios, isto é, a redução do seu potencial por conta de uma 

leitura civilista de normas de Direito Público, uma leitura individualista de direitos 

coletivos. Ou seja, o problema não é a falta de lei, mas a falta de leitura adequada 

desses princípios e objetivos, que têm que ser lidos a partir de sua lógica própria, do 

regime jurídico novo que o princípio da função socioambiental da propriedade 

instaurou. (FERNANDES, 2006, p.13). 

 

A crítica de Fernandes ao Paradigma Legalista Liberal é de extrema relevância e 

busca apontar os motivos que levaram ao modelo de urbanização brasileiro e aos problemas 

que atualmente são enfrentados. No entanto, a “concepção civilista” é apresentada como um 

campo uniforme, o que direciona para a conclusão de que deve ser “arrancado” dela parte do 

debate sobre a propriedade privada imobiliária. E que o direito público é o lugar ideal para o 

tratamento do tema. A constatação não é de um problema no campo jurídico, mas no campo 

jurídico civilista. 
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O constitucionalista Fábio Konder Comparato, antes mesmo do Estatuto da 

Cidade, também atribui à “concepção privatista da propriedade” problemas no que se refere à 

regulação do direito de propriedade: 

 

A concepção privatista da propriedade [...] tem levado, frequentemente, autores e 

tribunais à desconsideração da verdadeira natureza constitucional da propriedade, 

que é sempre um direito-meio e não um direito-fim. A propriedade não é garantida 

em si mesma, mas como instrumento de proteção de valores fundamentais. 

(COMPARATO, 2000, p. 86). 

 

Daniel Gaio ao abordar o tema do direito de propriedade o faz conferindo 

destaque à relação com a proteção do meio ambiente urbano. Gaio compreende o direito de 

propriedade como um direito fundamental, conforme exposto no texto constitucional, e 

ressalta que tais direitos “refletem as condições econômicas, sociais e culturais em cada 

momento da história, impossibilitando que se conceda de maneira abstrata e universal um 

fundamento absoluto a direitos que são relativizados no tempo e no espaço” (GAIO, 2015, p. 

124). A fundamentação da propriedade é dada de forma historicamente contextualizada e 

afasta-se fundamentos absolutos. 

Na mesma linha de pensamento desenvolvida por José Afonso da Silva (2010) e 

Edésio Fernandes (2006) Gaio afirma que o conteúdo do direito de propriedade urbana não 

seria mais definido pela codificação civil, e sim por uma “pluralidade de vinculações” 

editadas pelos três entes federativos.  

 

Observadas as indicações previamente estabelecidas pelo texto constitucional, o 

conteúdo do direito de propriedade urbana é definido por uma pluralidade de 

vinculações editadas pelos três entes federativos (união, estados membros e 

municípios) – e não mais pelas faculdades previstas pela codificação civil, como 

antes se considerava. Entretanto, embora essa legislação infraconstitucional seja 

necessária para conferir exequibilidade dos preceitos constitucionais, o 

estabelecimento dos limites ao exercício do direito pode eventualmente ocasionar 

uma afetação desvantajosa significativa ao titular do bem. (GAIO, 2015, p. 290). 

Grifamos. 

 

A codificão civil também é editada por um ente federativo (União), a questão aqui 

talvez seja destacar a competência compartilhada sobre a matéria  urbanística entre União, 

Estado Membro e Município. E que, agora, é o direito público que deve determinar o 

conteúdo do direito de propriedade urbana. 
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 Ao partir da premissa que tanto a propriedade quanto a proteção do meio 

ambiente são direitos fundamentais Gaio destaca a dificuldade de manter o equilíbrio entre os 

dois direitos, afirma: 

 

A configuração do âmbito constitucional de proteção do direito de propriedade é 

uma tarefa das mais complexas do campo jurídico, pois embora represente a base de 

sustentação para o funcionamento do sistema econômico, é ao mesmo tempo 

considerado um obstáculo para a efetivação de diversos valores constitucionais, 

como o direito à cidade, o meio ambiente equilibrado, os direitos sociais e o acesso à 

moradia e à terra. (GAIO, 2015, p. 123). 

 

Cabe notar o fato do direito de propriedade ser considerado um obstáculo para a 

efetivação de valores constitucionais, inclusive o do direito à cidade e do acesso a moradia. É 

preciso buscar compreender como um direito constitucionalmente protegido torna-se 

empecilho para a realização de outros direitos. Esta dificuldade estaria relacioanda somente 

com a influência civilista na regulação do direito de propriedade? O autor destaca a múltiplia 

natureza da proteção da propriedade como direito fundamental, como instituto jurídico e 

como direito subjetivo: 

 

Dentre as características atuais da propriedade, uma delas é o fato de ser protegida 

como direito fundamental em sua dupla natureza: como instituto jurídico (direito à 

propriedade) e como direito sujetivo (direito de propriedade), ainda que 

funcionalizada. Em relação ao primeiro aspecto, não há propriamente um direito 

fundamental atribuído diretamente a uma pessoa, mas a liberdade geral de acesso “à 

propriedade”, garantindo-se que o instituto não seja suprimido ou mesmo 

desfigurado em decorrência das intervenções limitativas realizadas pelo legislador. 

(GAIO, 2015, p. 129). 

 

E, nesse sentido, continua para explicar as distinções: 

 

Por sua vez, a garantia enquanto direito subjetivo diz respeito à substância do 

“direito de propriedade” de cada titular, o que significa dizer que as vinculações 

estatais incidentes sobre a propriedade devem, na medida do possível, resguardar o 

conteúdo econômico do bem e, não sendo isso possível, conceder a indenização de 

modo justo. (GAIO, 2015, p. 129/130). 

 

O direito de propriedade possuiria níveis de proteção diferenciado, quando se 

tratasse, por exemplo, de proteger outros direitos ligados à dignidade da pessoa, neste 

“sentido, é possível afirmar que o âmbito de proteção da propriedade é variável de acordo 



77 
 

com o regime jurídico atribuído pela Constituição Federal para cada situação proprietária”. 

(GAIO, 2015, p. 131). 

Umas das conclusões de Gaio é que a própria Constituição Federal estabelece a 

primazia da proteção do meio ambiente e das funções sociais da cidade em relação ao direito 

de propriedade. O conflito existiria apenas quando ocorre a descaracterização da essência 

econômica do bem patrimonial: “em realidade, a questão de fundo é o conflito de 

interpretação acerca do ato restritivo, ou seja: se decorre do princípio da função social da 

propriedade ou se possui natureza expropriatória” (GAIO, 2015, p. 290).  

A conclusão de que a proteção do meio ambiente e das funções socias da cidade 

possuem primazia quando confrontadas com o direito de propriedade são decorrência da 

forma como o paradigma do direito urbanístico compreende o direito de propriedade. Tal 

forma realmente diverge da concepção civilista tradicional, mas não nega a propriedade, pois 

mantém a importância da sua função social e a indenização nos casos em que seu 

aproveitamento econômico seja afetado. 

 

2.2.2 Crítica ao Direito Urbanístico: Estatuto da Cidade 

 

O Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257 de 10 de julho de 2001) foi recebido por 

urbanistas com entusiasmo e encontra defensores, como Edésio Fernandes, principalmente 

devido ao resgate histórico das lutas pela Reforma Urbana, iniciados antes da constituinte de 

1988 e que chegam até a regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição da República. 

Fernandes ao analisar o Estatuto após dez anos de sua vigência destaca que vários institutos 

ainda não foram utilizados de forma plena e que as atuais propostas de alteração da lei são na 

maioria dos casos prejudiciais e não trazem melhorias para a aplicação da legislação 

urbanística (FERNANDES, 2013, p. 232).  

Ao apontar as críticas feitas ao Estatuto da Cidade Edésio Fernandes apresenta um 

diagnóstico sobre a produção do espaço que está presente na realidade das cidades brasileiras. 

Ele aborda a mercantilização das cidades e demonstra que o urbano não se reduz ao local da 

produção capitalista, mas ao próprio objeto desta produção. David Harvey já demonstra tal 

situação desde a década de 1980 (HARVEY, 2013a; 2013b). O diagnóstico de Fernandes 

acompanha o de outros autores que tratam do tema (ROLNIK, 2015). Ele acrescenta que o 

processo de mercantilização gera também o reforço da cultura jurídica individualista e 
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patrimonialista tradicional que seria uma retomada de características precedentes ao Estatuto 

da Cidade. Ou seja, um retorno à tradição civilista:  

 

Acima de tudo, por toda parte muitos setores sociais têm criticado a mercantilização 

crescente e abusiva das cidades brasileiras, que, para além de serem o lugar da 

produção capitalista pós-industrial, são também cada vez mais o objeto mesmo dessa 

produção capitalista na escala global. Esse processo de mercantilização das cidades 

tem demandado o reforço da cultura jurídica individualista e patrimonialista tradi-

cional, vigente e dominante pré-Estatuto da Cidade, com a propriedade imobiliária 

concebida quase que exclusivamente como mercadoria, seu valor de troca prevale-

cendo sobre qualquer valor de uso, e a possibilidade de usar/gozar/dispor do bem 

imóvel sendo também interpretada como a possibilidade livre de não usar/gozar/ 

dispor do bem – em outras palavras, de especular. (FERNANDES, 2013, p. 223). 

 

Para Edésio Fernandes a questão da presença e intensificação dos diversos 

conflitos urbanos, como ele mesmo constata, não são causados pelo Estatuto. Este é 

responsável por consolidar uma nova ordem jurídica urbanística. Este novo paradigma deve 

ser guiado por valores distintos dos que guiaram o paradigma precedente. Todavia, como o 

autor afirma o Poder Judiciário e os urbanistas não se apropriaram de forma efetiva destes 

novos valores. Outro ponto importante é a necessidade da participação social na elaboração 

das normas urbanísticas. Mesmo que o Estatuto determine a necessidade da participação 

popular, esta ainda encontra entraves para se concretizar de forma satisfatória. Os Planos 

Diretores Municipais também não conseguiram alcançar os objetivos estabelecidos no 

Estatuto da Cidade, ainda há problemas de ordem técnica, principalmente em Municípios com 

estrutura econômica mais acanhada, o corpo técnico presente não está preparado para a 

elaboração de planos que atendam de forma efetiva aos interesses municipais: 

 

Em termos conceituais, o Estatuto da Cidade consolidou um novo paradigma 

jurídico sobre a questão da propriedade imobiliária, concebida não mais apenas em 

função do reconhecimento dos direitos individuais, mas também e sobretudo em 

função do reconhecimento das responsabilidades e obrigações sociais que resultam 

da condição de ser proprietário de um bem imóvel, bem como dos direitos coletivos 

e sociais sobre o solo urbano e seus recursos. (FERNANDES, 2013, p. 225). 

 

Fernandes afirma que a função social da propriedade altera de forma marcante o 

instituto da propriedade imobiliária. O direito à propriedade permite que se obrigue o 

proprietário a determinados comportamentos. O que caracteriza a ruptura da tradição civilista 

quanto a sua forma de tratar o direito de propriedade e supera a noção de limitações 

administrativas à propriedade. A interpretação de Fernandes se relaciona com o texto da 
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Constituição alemã – “A propriedade obriga” e a própria noção de Duguit de que a 

propriedade é uma função social: 

 

A função social – que na nova ordem jurídico-urbanística é a condição mesma de 

reconhecimento do direito privado de propriedade – deve ser determinada por planos 

diretores e leis urbanísticas e ambientais, especialmente na esfera municipal. Além 

de consagrar a separação entre direito de construir e direito de propriedade, 

promovendo uma plena ruptura com a tradição de civilismo jurídico e mesmo com o 

avanço do Direito Administrativo nesse sentido, o Estatuto da Cidade consolidou a 

interpretação de que, muito mais do que mera “limitação administrativa da 

propriedade”, a função social acarreta o poder de obrigar o proprietário a certos 

comportamentos. Trata-se assim menos do reconhecimento de um “direito de 

propriedade”, e mais de “direito à propriedade”: um direito sem conteúdo 

predeterminado e cujos valores sociais de uso coexistem – e em muitos casos 

superam – o seu valor econômico de troca. (FERNANDES, 2013, p. 225-226). 

(Grifamos). 

 

A conclusão de Edésio Fernandes sobre o Estatuto da Cidade é otimista como ele 

mesmo afirma (sem ignorar os desafios ainda presentes). Para ele a legislação precisa ser 

aplicada de forma plena. O urbanista acredita que com a modificação da interpretação de 

vários institutos jurídicos a construção de um ambiente urbano melhor será possível. O 

Estatuto forneceria a base jurídica para tais mudanças e por isso deve ser considerado como 

ferramenta útil. Assim conclui suas ideias: 

 

Proponho, então, um otimismo muito cauteloso... O futuro do Estatuto da Cidade 

requer sobretudo uma ampla renovação da mobilização sociopolítica em torno das 

questões fundiárias, urbanas, habitacionais e ambientais. Trata-se de tarefa de todos 

defender o Estatuto da Cidade das muitas propostas – essencialmente negativas – de 

mudanças que se encontram no Congresso Nacional; superar os obstáculos e 

aprimorar ordem jurídica; mas acima de tudo lutar pela implementação plena do 

Estatuto da Cidade. (FERNANDES, 2013, p. 232). 

 

É preciso também destacar a posição dos que apontam que o Estatuto da Cidade 

com seus institutos reafirmou processos de reprodução que consolidaram o uso da terra 

urbana voltado para o mercado imobiliário e o uso contraposto ao interesse social. Assim, um 

ponto de vista distinto é colocado por Sérgio Martins e Gláucia Gomes ao apontar que o 

próprio Estatuto faz parte deste processo de mercantilização com normas que vem sendo 

utilizados para intensificar e desenvolver o mercado imobiliário (MARTINS; GOMES, 2009). 

Para os autores a capitalização da renda da terra é um fator fundamental no modelo de 

urbanização capitalista e o Estado atua de forma a garantir esse processo. 
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Tratamos, aqui, de destacar a reafirmação e ampliação, contemplados no Estatuto da 

Cidade, dos fundamentos da mobilização da propriedade territorial no âmbito da 

valorização do espaço. O desafio teórico consiste, portanto, em demonstrar que as 

determinações concretas da urbanização capitalista não apenas permanecem 

intocadas pelo aprisionamento da política nas formas do Estado, como são reiteradas 

e desenvolvidas as intrincadas contradições que envolvem a reprodução social das 

metrópoles, e nelas se sintetizam, especialmente se considerarmos a decisiva 

importância que a capitalização da renda da terra desempenha em tal processo. 

(MARTINS; GOMES, 2009, p. 94). 

 

Martins e Gomes buscam destacar que o Estado também possui papel importante 

no processo de mercantilização da propriedade, a influência estatal no processo de produção 

das cidades precisa ser considerada. Neste sentido, o Estatuto da Cidade não pode ser visto 

como forma de avanço nas questões afetas ao direito de propriedade apenas por ser norma 

oriunda do direito público. 

Não é apenas a legislação civil a responsável pela regulação da propriedade 

pautada por interesses do mercado imobiliário. Adriano Botelho ressalta que a lei nº 9.514, 

de 20 de novembro de 1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, 

permite que sejam criadas formas de seguro imobiliário que possibilitaram a “transformação” 

de bens imóveis em títulos mobiliários:  

 

Trata-se de um sistema de financiamento complementar ao SFH [Sistema de 

Financiamento Habitacional] (que não deixou de existir com a criação do SFI 

[Sistema de Financiamento Imobiliário]). Foram então realizadas inovações no 

financiamento imobiliário nacional, com a criação de instrumentos de securitização 

imobiliária, ou seja, que possibilitavam a transformação de bens imóveis em títulos 

mobiliários, como os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e os Certificados de 

Recebíveis Imobiliários (CRIs). A lei que criou o SFI introduziu também um novo 

veículo legal denominado Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários, 

sociedades com propósitos de fazer a securitização dos recebíveis imobiliários 

através da emissão dos CRIs, títulos imobiliários equivalentes a debêntures. 

(BOTELHO, 2007, p. 166). 

 

O artigo 6º da lei define o que sãos os Certificados de Recebíveis Imobiliários: 

“CRI é título de crédito nominativo, de livre negociação, lastreado em créditos imobiliários e 

constitui promessa de pagamento em dinheiro”. Para o autor estas inovações visam “articular 

o setor imobiliário com o mercado financeiro, estabelecendo um processo de 

desintermediação bancária para o financiamento da produção, ao mesmo tempo em que 

oferecem possibilidades de ganhos financeiros aos investidores” (BOTELHO, 2007, p. 166). 

Com estes instrumentos, ativos imobiliários de pouca liquidez são convertidos em títulos 

mobiliários que podem ser facilmente negociados no mercado financeiro.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.514-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.514-1997?OpenDocument
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A possibilidade de securitização reforça o tratamento da propriedade como 

mercadoria. O autor caracteriza tal processo como “desabsolutização” da propriedade: 

 

Com a securitização, a questão da extração da renda fundiária é de certa forma 

absorvida e mascarada no processo de valorização imobiliário-financeira dos ativos, 

transformando-se em direitos de receber uma renda, obscurecida sob a forma de 

juros provenientes de um ativo imobiliário fragmentado em títulos (desabsolutização 

da propriedade imobiliária), com a mediação do capital financeiro. Não é mais a 

propriedade de um bem imóvel que garante a renda, mas sim a propriedade do 

direito de extrair, a partir de um empréstimo, além da renda presente no imóvel, os 

juros do capital adiantado. Juros e renda aparentemente se confundem. Dessa forma, 

saber a localização no espaço urbano dos imóveis securitizados pode indicar o papel 

da renda fundiária, pois estes imóveis devem se localizar nas áreas mais valorizadas 

das cidades para render o máximo possível. (BOTELHO, 2007, p. 189). 

 

A propriedade imobiliária urbana torna-se um ativo financeiro, mas com reflexos 

diretos na organização das cidades. Isso ocorre porque saber a localização no espaço urbano 

dos imóveis securitizados influenciará nos rendimentos auferidos e na valorização destes 

títulos. Com isso, a distribuição de projetos imobiliários na cidade tende a se concentrar nas 

áreas mais valorizadas interferindo na produção deste espaço. 

Retomando as críticas de Martins e Gomes, mesmo reforçando o princípio da 

função social da propriedade, é a presença de outros instrumentos no interior do Estatuto que 

revelam como sua construção está capturada pela lógica de produção do espaço:  

 

A verdade que recebeu guarida no Estatuto da Cidade, a verdade que a partir dele 

pôde operar de maneira mais desenvolta, encontra-se alicerçada no princípio da 

função social da propriedade, consagrado na Constituição Federal de 1988. No 

Estatuto, em seu artigo 39, encontra-se a regulamentação do princípio da função 

social da propriedade urbana. Mas é na consagração de diversos instrumentos 

urbanísticos (especialmente as operações consorciadas, a outorga onerosa e a 

transferência do direito de construir), pelo Estatuto da Cidade, que se pode melhor 

vislumbrar os fundamentos da verdade da reprodução do espaço na e pela 

urbanização contemporânea. (MARTINS; GOMES, 2009, p. 98). 

 

Os autores enfatizam que o Estatuto das Cidades através de alguns instrumentos 

atua de forma decisiva para corroborar a forma como o espaço é produzido segundo a ótica de 

mercado. Tais instrumentos são: outorga onerosa do direito de construir; operações urbanas 

consorciadas e transferência do direito de construir.  

 

Tomados isoladamente, tais instrumentos têm por objetivo (declarado) garantir a 

equidade dos investimentos públicos no espaço urbano; garantir contrapartidas de 

proprietários fundiários que se beneficiam dos investimentos públicos em 
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infraestrutura urbana e, ainda, impedir que retenham suas propriedades por meio da 

chamada especulação imobiliária. Examinando, porém, mais detidamente em seu 

conjunto, logo evidenciam-se incongruências. Por exemplo: na seção acerca das 

operações urbanas consorciadas, existem incisos que objetivam controlar as 

possibilidades de ganhos privados delas advindas. Assim, estabeleceu-se a 

obrigatoriedade de contrapartida dos proprietários beneficiários (inciso VI). No 

entanto, o § 1º do inciso VII do artigo 33 define que “os recursos obtidos pelo poder 

público municipal na forma do inciso VI deste artigo serão aplicados 

exclusivamente na própria operação urbana consorciada”. Ou seja, ao contrário do 

que se explicita nas diretrizes gerais (que a lei “estabelece normas de ordem pública 

e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem 

coletivo” e a política urbana deve respeitar a “justa distribuição dos benefícios e 

ônus decorrentes do processo de urbanização”, entre outras boas intenções) os 

proprietários e investidores das áreas passíveis das chamadas operações urbanas 

serão, de fato, seus reais beneficiários. (MARTINS; GOMES, 2009, p. 99). 

 

Os autores buscam destacar que mesmo existindo justificativa para a existência 

destes instrumentos nos princípios de equidade e na ideia de função social da propriedade, há 

incongruências que permitem que eles sejam utilizados para garantir os interesses de 

proprietários e investidores. As operações urbanas seriam exemplo de situações em que a 

justa distribuição dos ônus e benefícios do processo de urbanização não seria respeitada. 

 As críticas ao Estatuto não pressupõem que a origem da norma estava voltada 

para intensificar o processo de mercantilização das cidades. Martins e Gomes afirmam que as 

diretrizes do Estatuto da Cidade são “boas intenções”, mas existem dispositivos contraditórios 

no seu texto. Isso demonstra que mesmo a norma oriunda do direito público não é suficiente, 

por si só, para garantir que o direito de propriedade deixe de atender interesses específicos e 

passe a atender interesses da coletividade. Além disso, quando Edésio Fernandes afirma ser 

necessário defender o Estatuto para que ele seja integralmente aplicado é possível entender 

que alguns instrumentos vêm sendo utilizados e outros não. Esta aplicação seletiva das 

normas do Estatuto pode representar um risco. Neste sentido, a interpretação que o Poder 

Judiciário confere ao Estatuto da Cidade no momento da sua aplicação é um fator que precisa 

ser considerado. 

Entre as críticas e os elogios que o Estatuto da Cidade recebe é preciso destacar a 

importância da legislação ao regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 

1988. O Estatuto trata da propriedade imobiliária urbana (art. 1º) e tem por objetivo ordenar 

“o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana” (art. 2º). 

Ao tratar das diretrizes do estatuto, a legislação estabelece que a ordenação e controle do uso 

do solo visa evitar: “a retenção especulativa do imóvel urbano, que resulte na sua 

subutilização ou não utilização” (art. 2ª, VI, e). A especulação imobiliária é colocada como 

uma ação danosa ao desenvolvimento das cidades e que deve ser combatida.  
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O combate à especulação imobiliária possui instrumentos para sua efetivação 

presentes no texto do Estatuto. A sessão II trata “do parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios” de imóveis urbanos não edificados, subutilizados ou não utilizados (art. 5ª, 

caput). A definição do que é considerado um imóvel subutilizado é a seguinte: o imóvel “cujo 

aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele 

decorrente” (art. 5º, §1º, I). Assim, o proprietário do imóvel deve ser notificado, com 

averbação em cartório, pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da obrigação 

(art. 5ª, § 2º). O artigo 6º determina que a transmissão do imóvel, seja por ato intra vivos (por 

exemplo, alienação) ou causa mortis (por exemplo, sucessão devido ao falecimento do 

proprietário), posteriores a notificação do Poder Público, transfere as obrigações de 

parcelamento, edificação ou utilização.  Este artigo demonstra que a obrigação não é voltada 

para a figura do proprietário unicamente, mas está ligada ao bem imóvel, ou seja, a 

necessidade de realizar o uso daquela área não é uma espécie de sanção pessoal, mas 

obrigação que busca fazer com que o uso de determinado bem imóvel não prejudique a 

coletividade.   

A questão não se encerra neste ponto, pois, se mesmo notificado o proprietário 

não atender ao que foi determinado pelo Poder Executivo municipal outras medidas 

administrativas poderão ser utilizadas para efetivar o cumprimento da obrigação. Outro 

instrumento é o IPTU progressivo no tempo, em face ao descumprimento do que está previsto 

no artigo 5º acima citado. O Município então “procederá a aplicação do imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo” (art. 7º). A majoração 

da alíquota ocorrerá durante cinco anos consecutivos. O valor máximo da alíquota será de 

15% do valor do imóvel. O art. 7º, § 2º, estabelece que caso a obrigação de parcelar, edificar 

ou utilizar não seja atendida neste período de cinco anos, o Município manterá a cobrança da 

alíquota máxima no IPTU.  

A cobrança da alíquota máxima não prejudica outro instrumento que pode ser 

utilizado, qual seja a “desapropriação com o pagamento de títulos”. Estabelece o art. 8º do 

Estatuto, que “decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário 

tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá 

proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública”. Tais 

títulos serão resgatados em até dez anos, com prestações anuais e de igual valor (art. 8º, §1º). 

O valor da indenização refletirá a base de cálculo do IPTU. Sendo garantidos ainda juros 

anuais de 6% ao proprietário desapropriado. 
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O Município possui o prazo de cinco anos, contatos a partir da incorporação do 

imóvel ao seu patrimônio, para proceder ao seu adequado aproveitamento (art. 8º, §4º). Este 

pode se dar mediante uso pelo próprio Município ou alienação do imóvel. Ressalta-se que o 

art. 8º, § 6º determina que o adquirente do imóvel torna-se responsável por realizar as 

obrigações de parcelamento, edificação ou utilização se estas tiverem sido estipuladas e 

notificadas pelo Poder Executivo municipal.  

Cabe destacar ainda sobre a indenização descrita neste instrumento que há formas 

distintas de desapropriação. A desapropriação ordinária ou comum é a estipulada no art. 5° 

XXIV, nos casos de necessidade pública ou interesse social. O artigo 182 da Constituição 

Federal de 1988 determina no seu parágrafo § 3º que “as desapropriações de imóveis urbanos 

serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro”. A propriedade imobiliária pode ser 

requisitada pelo Poder Público, por exemplo, para a realização da construção de uma avenida. 

Neste caso, a indenização será conferida previamente à perda da propriedade.  

Há ainda duas modalidades de desapropriação sancionatória (DI PIETRO 2016; 

CARVALHO FILHO, 2013) por descumprimento da função social. A desapropriação rural 

prevista no artigo 184 da Constituição e a desapropriação urbanística prevista no art. 182, § 

4°: 

 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 

incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 

aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 

previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, 

em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e 

os juros legais. (grifamos) 

 

O Estatuto da Cidade não criou algo novo no seu artigo 8º, apenas regulamentou o 

que já estava previsto no texto constitucional.  Maria Sylvia Zanella Di Pietro destaca que esta 

forma de desapropriação sanção requer uma série de requisitos, pois somente é aplicável em 

municípios que possuam plano diretor aprovado por lei, é exigido previamente lei específica 

determinando o parcelamento, utilização ou edificação compulsória e cumpridos estes 

requisitos, deve ainda haver notificações do proprietário e a aplicação do IPTU progressivo 
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(DI PIETRO, 2016, p. 200-201). A autora ao analisar os prazos do Estatuto da Cidade destaca 

ser de difícil aplicação este tipo de desapropriação: 

 

Sem considerar os prazos para aprovação do plano diretor e da lei específica, os 

demais prazos previstos no Estatuto da Cidade estão a indicar que o decreto de 

desapropriação não pode ser expedido antes do transcurso de aproximadamente oito 

anos. Vale dizer que o atendimento de todas as exigências constitucionais e legais 

passará por três mandatos de Prefeito, no mínimo, o que torna o instituto difícil de 

ser aplicado, ainda que juridicamente possível. (DI PIETRO, 2016, p. 201). 

 

Sobre a posição de Di Pietro cabe destacar que os municípios menores, terão 

ainda mais dificuldades para aplicar este tipo de desapropriação.  

José dos Santos Carvalho Filho descreve a desapropriação urbanística como 

instrumento de política pública, sendo que através dela o Município “instituirá e manterá a 

ordem urbanística da cidade com vistas a adequação do solo urbano e à compatibilização do 

imóvel com sua função social” (CARVALHO FILHO, 2013, p. 136). 

Carvalho Filho afirma que a interpretação literal do art. 8º do Estatuto da Cidade 

poderia resultar na falsa impressão de que a desapropriação urbanística seria uma faculdade 

do município, pois o texto da lei dispõe que o município “poderá proceder à desapropriação 

do imóvel (...)”. O autor destaca que tal interpretação poderia ser considerada 

inconstitucional, pois o Município deve adotar todas as medidas cabíveis para o cumprimento 

de sua política urbana, nesse sentido o autor esclarece: 

 

Considerar-se como opcional a propositura ou não da ação [de desapropriação] é o 

mesmo que admitir que o Município fique inerte diante do descumprimento das 

obrigações urbanísticas pelo proprietário recalcitrante e da ilegítima situação do 

imóvel consistente em seu desajuste com o plano diretor da cidade. Poder-se-ia 

mesmo afirmar a ocorrência de inconstitucionalidade por omissão da parte do 

Município, que, longe de apenas poder, tem o dever de adotar medidas visando ao 

atendimento de sua política urbana. (CARVALHO FILHO, 2013, p. 138-139).  

 

Desse modo, o autor afirma que o Município tem o dever de dar cumprimento a 

política urbana, aplicando todos os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade para garantir 

o cumprimento da função social da propriedade urbana. 

A análise destes instrumentos presentes no Estatuto da Cidade e sua relação direta 

com o direito de propriedade visam demonstrar a existência de normas que poderiam ser 

utilizadas para combater a especulação imobiliária nas cidades brasileiras. Fica claro também 

que esta legislação estipula uma série de requisitos para direitos de propriedade sejam 



86 
 

afetados pela atuação estatal. Mesmo a desapropriação sancionatória reconhece o direito de 

propriedade de quem, por exemplo, deixa imóvel inutilizado em uma área urbana. Depois de 

uma sequencia de atos do poder público exigindo o uso do bem, caso o proprietário se 

mantenha inerte, ainda receberá a indenização pelo bem (em títulos da dívida pública). 

Carvalho Filho destaca que a única forma de expropriação da propriedade prevista 

na Constituição é a desapropriação confiscatória (art. 243 da CR/88) “que tem como 

pressuposto expropriar as glebas onde sejam cultivadas ilegalmente plantas psicotrópicas” 

(CARVALHO FILHO, 2013, p. 135). Neste caso há um uso nocivo da propriedade e a 

situação enseja a perda da propriedade sem o pagamento de indenização. 

O caso excepcional de expropriação demonstra que posições como a de Alfonsin e 

Comparato que defendem a desapropriação sem o pagamento de indenização para os casos de 

descumprimento da função social são uma exceção. Assim, a função social da propriedade no 

ordenamento brasileiro a função social não é um requisito para a garantia do direito de 

propriedade, mas uma justificativa para a intervenção do Poder Público no uso do bem. Isso 

não significa afirmar que os instrumentos previstos no Estatuto são ineficientes, se a 

desapropriação urbanística fosse ampliada, provavelmente haveria a redução dos imóveis 

ociosos no meio urbano com o combate a especulação imobiliária. Mas, os instrumentos do 

Estatuto ainda são utilizados parcialmente e de forma seletiva, não ocorrendo sua aplicação 

em situações concretas que se encaixariam na previsão legal (FERNANDES, 2013; 

FURTADO, 214). 

 

2.2.3 O papel da função social da propriedade 

 

A expressão função social da propriedade já foi utilizada diversas vezes no 

decorrer do texto, pois seu conteúdo está diretamente relacionado com o direito de 

propriedade imobiliária. A Constituição de 1988 em seu art. 5º, inciso XXII garante o direito 

de propriedade e, em seguida, no inciso XXIII, determina que a propriedade atenderá a sua 

função social. O Estatuto da Cidade determina em seu artigo 39: 

 

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 

assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de 

vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as 

diretrizes previstas no art. 2° desta Lei. (BRASIL, 2001). 



87 
 

 

Os civilistas ao tratar da função social da propriedade expressam uma mudança no 

paradigma liberal que entendia os poderes do proprietário como absolutos. Farias e Rosenvald 

esclarecem que a função social da propriedade decorre da limitação que o Estado estipula 

sobre a livre iniciativa. Esclarecem os autores: 

 

A locução função social traduz o comportamento regular do proprietário, exigindo 

que ele atue numa dimensão na qual realize interesses sociais, sem a eliminação do 

direito privado do bem que lhe assegure as faculdades de uso, gozo e disposição. 

Vale dizer, a propriedade mantém-se privada e livremente transmissível, porém 

detendo finalidade que se concilie com as metas do organismo social. (FARIAS; 

ROSENVALD, 2015, p. 261). 

 

Os autores defendem a função social da propriedade como uma forma de uso que 

não cause prejuízos sociais. Esperam que os abusos ao direito de propriedade sejam 

combatidos e afirmam que tal ato não resulta em uma flexibilização do direito de propriedade. 

Destacam que a função social busca estancar o egoísmo do proprietário, mas não a noção de 

individualismo (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 262). Para evitar qualquer dúvida os 

autores afastam completamente da função social da propriedade de uma possível socialização 

ou publicização, relacionam mais uma vez a noção de propriedade a de liberdade defendendo 

sua manutenção. 

 

O perigo reside em entender a função social como socialização ou publicização da 

propriedade. Essa é uma forma de aniquilar o Estado Democrático através da 

edificação de um Estado Autoritário que elimina a propriedade e a autonomia. A 

consequência é a sensível redução do retorno social que seria viabilizado se 

houvesse apoio à atividade econômica privada. (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 

262). 

 

Para Farias e Rosenvad a função social da propridade não deve colocar em risco a 

autonomia do direito de propriedade, pois isso poderia prejudicar o desenvolviemnto 

econômica e caracterizaria uma forma de autoritarismo. O receio dos autores de confusão 

entre função social e socialização não deveria existir segundo as ideias de Pachukanis. Ao 

tratar da ideia de função social e citar diretamente Duguit ele deixa claro que na concepção de 

economia planificada a ideia de função social da propriedade não teria lugar.  

 

Se a tentativa para reduzir o direito de propriedade a uma série de proibições 

dirigidas a terceiras pessoas não é mais que um procedimento lógico, uma 

construção mutilada e deformada, a representação do direito de propriedade burguês 
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como uma obrigação social por sua vez não passa de mera hipocrisia. 

(PACHUKANIS, 1988, p. 59). 

 

Não precisamos concordar integralmente com Pachukanis para demonstrar que a 

noção de função social da propriedade não é uma unanimidade. Ou seja, além das críticas 

sobre a não efetivação desta noção, há também críticas ao próprio conceito de função social, 

que na realidade nada alteraria na regulação da propriedade. O próprio conceito que 

Pachukanis utiliza de função social está limitado a de meras restrições administrativas, 

todavia, há outras possibilidades para se pensar a função social e sua relação com o direito de 

propriedade. 

A noção de função social impacta o direito civil, mas não altera o cerne do direito 

de propriedade, esta continua privada. O indivíduo continua a exercer o controle da 

propriedade, todavia alguma atenção é voltada para interesses sociais. Ou seja, a função social 

no campo do direito civil não é a negação da propriedade, mas sua afirmação. Como destaca 

Schreiber: 

 

Esclareça-se que funcionalizar a propriedade ao atendimento de interesses sociais 

não significa, de modo algum, propor o aniquilamento dos direitos individuais ou 

pregar a negação da propriedade privada. Muito pelo contrário. A função social, 

impondo ao proprietário a observância de determinados valores sociais, legitima a 

propriedade capitalista e a compatibiliza com a democracia social que caraceriza os 

sistemas políticos contemporâneos. (SCHREIBER, 2013, p. 247). 

 

Orlando Gomes destaca que a ideia de função social mantém intangível o 

conteúdo essencial do direito de propriedade. Diz ainda que para os “socialistas autênticos”, 

serve apenas para embelezar e esconder a substância da “propriedade capitalística” (GOMES, 

2001 apud SCHREIBER, 2013, p. 247). Cabe notar, que no direito civil a função social da 

propriedade não é apontada como uma alteração radical na configuração do direito de 

propriedade. Em que pese novas imposições serem atribuídas ao proprietário, isso não faz 

mais do que corroborar a forma de organização da propriedade no sistema capitalista. Assim, 

se há exploração econômica a função social estaria sendo cumprida. O prejuízo social 

aconteceria principalmente no caso em que o bem estivesse paralizado. Por isso, o comentário 

de Orlando Gomes é pertinente, essa ideia de função social, sempre esteve presente no 

capitalismo, que tem interesse no maior volume de capital em circulação e mais atividade 

econômica. Neste, aspecto a função social da propriedade não pode ser apontada por si só, 
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como forma de sanar os problemas urbanos que estão relacionados com a propriedade 

imobiliária. 

Já autores do direito urbanístico, percebem na ideia de função social maiores 

possibilidades de efetivação de direitos sociais, e uma mudança maior no regime da 

propriedade privada (FERNANDES, 2006). Colin Crawford trata da função social a partir da 

abordagem do autor francês Leon Duguit e destaca porque Duguit se preocupou em elaborar a 

noção de propriedade como função social. Para Crawford é essencial pensar o momento 

histórico, pois no início do século XX as concepções sobre a propriedade estavam polarizadas 

por entre um discurso liberal capitalista e um discurso socialista. Duguit buscava uma forma 

de manter o direito de propriedade ante as críticas que eram enfrentadas. Para Crawford, 

Duguit não deve ser taxado como conservador, mas elabora um conceito de propriedade para 

operar no sistema capitalista: 

 

Isso não é dizer que Duguit era conservador. Pelo contrário, ele era um teórico 

buscando uma concepção de propriedade mais democrática – mas claramente dentro 

de um sistema capitalista. Ao mesmo tempo, contudo, foi implicitamente uma 

rejeição das noções de propriedade coletiva inspiradas nos movimentos 

revolucionários da época. De fato, às vezes, Duguit mesmo (e como um positivista) 

argumentava que, quase como um sociólogo, não estava articulando uma teoria 

nova, mas simplesmente descrevendo mudanças no entendimento e na aplicação da 

concepção da época. (CRAWFORD, 2017, p. 13). 

 

Para Crawford a função social da propriedade foi recebida no Brasil de forma 

distinta do que foi elaborada por Duguit. Inicialmente a função social foi entendida como 

limites externos, com isso o conceito foi utilizado para consolidar a noção de propriedade 

privada restringida por obrigações sociais. Ou seja, a função social não constituía 

internamente o direito de propriedade. Atualmente com a junção de concepções do direito à 

cidade, a função social ganha novos contornos e pode resultar em uma forma melhor de 

organização social. 

A princípio Crawford vê uma contradição no fato do Direito à Cidade, conceito 

originado por um pensador como Lefebvre, se relacionar com a ideia de função social da 

propriedade, que para ele parte de um campo ideológico distinto. Entretanto, o direito 

brasileiro conseguiu articular de forma positiva os dois conceitos. O autor ressalta ainda que 

para gerar mudanças efetivas é necessário que a concepção de função social esteja aliada ao 

direito a cidade e seja recepcionada pelo Poder Judiciário. 
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A junção das ideias do direito à cidade e da função social da propriedade é 

importante para os urbanistas, mas nem sempre a concepção é resgatada a partir das teorias de 

Duguit, um autor que trabalha concepções de direito privado. Crawford conclui suas ideais da 

seguinte maneira: 

 

 [...] teoria e a prática da propriedade particular servem para fortalecer a estabilidade 

social, uma estabilidade que permite aos indivíduos florescerem não apenas 

individualmente mas nas relações entre si (Crawford, 2011). A complexidade das 

sociedades modernas precisa de mecanismos que abram a possibilidade de não 

somente todos os cidadãos desfrutarem os benefícios e a dignidade que a 

propriedade pode conferir, mas também que facilitem o modo pelo qual as pessoas 

interagem com a propriedade – a delas e a dos outros. O casamento entre o conceito 

da função social da propriedade e o direito à cidade permite aproveitar os dois 

aspectos da propriedade – a interação individual e a interação social. Então, 

podemos observar que a união das duas concepções no estatuto fortalece a 

possibilidade de seguir esses fins. (CRAWFORD, 2017, p. 20). 

 

O texto de Crawford é relevante aqui por articular conceitos do direito à cidade 

com o pensamento de Duguit que elabora sua teoria a partir do campo do direito civil. 

Crawford defende que soluções jurídicas que permitam o acesso de todos cidadãos aos 

“benefícios e a dignidade que a propriedade proporciona” devem ser incentivadas 

(CRAWFORD, 2017, p. 20).   

As formas de compreensão da função social da propriedade podem apontar em 

direções opostas. Pois, se a função social é colocada como fundamento para o direito de 

propriedade, ou seja, caso não atendida o proprietário perde as garantias sobre o bem, há os 

que defendam inclusive a expropriação da propriedade que não cumpre sua função social 

(ALFONSIN, 1987). Ou, como destaca Schreiber a função social da propriedade legitima a 

propriedade capitalista é uma forma de conservação da forma atual da propriedade. Orlando 

Gomes chama atenção para o tema ao destacar que a função social da propriedade não é uma 

alteração profunda, mas o “embelezamento” do conceito.  

Não há um modo único de tratar a função social, seus contornos também estão em 

disputa no campo jurídico (CALIXTO; REPOLES; PRATES, 2015). Desse modo, é preciso 

ser cauteloso com a “aposta” na função social como maneira de fazer com que o direito de 

propriedade atenda a interesses sociais de forma mais ampla e inclusiva. É preciso analisar o 

conteúdo e os efeitos práticos que a função social realiza na sua interação com o direito de 

propriedade. 
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2.3 Constitucionalização do direito civil e sua abordagem na disputa sobre o direito de 

propriedade 

 

No campo do direito civil a propriedade imobiliária está atrelada à noção de 

patrimônio. O conceito de patrimônio encontra definições distintas, mas “pode ser 

compreendido, amplamente, como o complexo de relações jurídicas apreciáveis 

economicamente (ativas e passivas) de uma determinada pessoa” (FARIAS; ROSENVALD, 

2015, p. 423). São os bens dotados de economicidade, podendo ser corpóreos ou incorpóreos. 

O patrimônio inclui tanto direitos reais quanto direitos pessoais (obrigacionais). Trata-se de 

uma universalidade de direitos, o art. 91 do Código Civil de 2002 define como universalidade 

o “complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico”. (BRASIL, 

2002). 

A esfera patrimonial pressupõe a possibilidade de se mensurar de forma 

pecuniária os bens em análise (partindo de uma concepção que considera os bens como 

gênero e as coisas como espécie, pois as coisas se refeririam apenas a bens corpóreos) 

(CEOLIN, 2003). No caso da propriedade imobiliária o viés pecuniário é atribuído de forma 

clara. Mesmo quando se reflete sobre a noção de patrimônio mínimo (FACHIN, 2006), ainda 

assim é possível mensurar pecuniariamente o valor de determinada propriedade imobiliária. O 

conceito de patrimônio interessa aqui por ressaltar o aspecto relacional dos seus componentes 

e por colocar direitos pessoais obrigacionais e direitos reais unidos por um aspecto comum.  

Pietro Perlingieri é um autor italiano importante para o direito civil brasileiro, sua 

obra O Direito Civil na Legalidade Constitucional influenciou autores de um movimento que 

ficou conhecido como “Constitucionalização do Direito Civil”. Após a promulgação da 

Constituição de 1988, autores do campo do direito privado buscaram teorias que 

considerassem o papel de destaque da constituição no ordenamento jurídico. A obra de 

Perlingieri, escrita no contexto italiano e antes de 1988, já determinava este aspecto central do 

texto constitucional e seu impacto no direito civil, que deveria ser repensado a partir dos 

princípios constitucionais.  

A alteração no ordenamento jurídico não decorre do fato da Constituição ocupar o 

vértice do ordenamento, mas da pessoa e seus direitos correlatos assumir o centro do 

ordenamento. Nesse sentido mercado e Estado devem ser subordinados aos interesses sociais: 
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Na legalidade constitucional, a auto-regulamentação dos sujeitos não pode pretender 

esgotar a regulamentação de cada ato e atividade, simples ou complexos que sejam; 

nem no ordenamento unitário é possível distinguir níveis separados ou 

monosistemas ou ordenamentos autônomos. Tudo encontra validade e legitimidade 

no sistema constitucional. 

No vértice encontra-se a pessoa como valor e encontram-se as formações sociais 

onde a pessoa é chamada a realizar o seu pleno e livre desenvolvimento; o mercado 

assume um papel serviente, como serviente é o papel da organização estatal. Não 

deve prevalecer, portanto o interesse superior do Estado, ou o interesse superior do 

mercado e da produção, mas, sim, o primado da pessoa. As próprias situações 

patrimoniais são, portanto, axiologicamente condicionadas pelo respeito dos direitos 

inalienáveis do homem e da solidariedade entre os homens. (PERLINGIERI, 2008, 

Prefácio a 1ª edição italiana, sem paginação). 

 

No caso do direito civil, seus institutos deverão passar por uma releitura para que 

sejam adequados aos princípios constitucionais. Novos valores dispostos no texto 

constitucional influenciarão toda a legislação civil e readequar seu papel no ordenamento: 

 

O seu “leimotiv” é a construção de um direito, em particular de um Direito Civil, 

não separado dos princípios fundamentais do ordenamento, portanto, como resultado 

de uma “releitura” dos institutos tendentes a funcionalizá-los e adequá-los à 

hierarquia dos valores que caracterizam a legalidade constitucional. 

(PERLINGIERI, 2008, Prefácio a 1ª edição italiana, sem paginação). 

 

Ao tratar especificamente dos direitos reais, Perlingieri reduz a importância da 

distinção entre obrigações e direitos reais, e a aponta como passível de refutação. O direito de 

propriedade pode ser analisado a partir de uma perspectiva relacional: 

 

A separação conceitual e normativa entre o âmbito das obrigações e as outras 

relações com conteúdo patrimonial, em particular a propriedade, representa um dos 

pontos mais problemáticos que pode ser refutado em duas situações: ora na 

tendência adquirida de superar a distinção das situações patrimoniais em absolutas e 

relativas e de propor para ambas um tratamento unitário e compreensivo, ora na 

ampliação daquela parte da doutrina disposta a conceber não somente os chamados 

direitos reais limitados, mas a própria propriedade, em uma perspectiva relacional. E 

pode-se admitir isto como possível ainda mais se se configurar a noção de relação 

como estatuto, "ordenamento do caso concreto" de interesses variadamente 

correlativos, cada um dos quais individualizáveis na sua relevância jurídica somente 

em relação com os outros e não para fins de demarcação e delimitação, mas de 

recíproca coexistência funcional. A perspectiva relacional diz respeito a própria 

concepção de direito moderno, chamado a romper esquemas e conceitos 

individualistas para centrar a atenção sobre aqueles mais idôneos para exprimir 

exigências de socialidade e de solidariedade. (PERLINGIERI, 2008, p. 904 e 905). 
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Analisar o direito de propriedade em perspectiva relacional possibilita alterar 

conceitos centrados no indivíduo e permite que exigências de solidariedade social sejam 

cumpridas. Assim, é possível atender aos preceitos constitucionais que determinam que o uso 

da propriedade deva atender a fins sociais. A proposta de Perlingieri de releitura da 

propriedade pode provocar mudanças marcantes na forma como o direito de propriedade é 

organizado socialmente. O autor continua: 

 

A objeção principal feita à definição da propriedade como relação é a 

indeterminação dos sujeitos titulares da situação passiva. A observação não é 

decisiva. Correlativamente a um sujeito que é titular de uma situação ativa de 

propriedade, existe não um sujeito determinado, mas a coletividade, que deve 

respeitar aquela situação e não se ingerir na esfera do titular. Sob o perfil estrutural, 

a propriedade é ligação entre a situação do proprietário e as situações que, 

gradualmente, entram em conflito com ela e constituem centros de interesse 

antagônicos. A situação do proprietário é relevante enquanto pressupõe o dever 

específico de comportamento, de abstenção, por vezes o dever específico de 

colaboração dos outros sujeitos, que a cada vez se tornam, em concreto titulares da 

situação antagônica. O aspecto funcional é certamente prevalecente na propriedade 

entendida como relação: entre proprietários e terceiros, entre proprietário e vizinhos, 

entre proprietário e Estado, entre proprietário e entes públicos, existe relação não de 

subordinação, mas de colaboração. (PERLINGIERI, 2008, p. 929). 

 

Perlingieri aponta que a relação de propriedade não seria de subordinação, mas de 

colaboração. Além disso, trata-se de uma relação com diversos grupos da sociedade 

envolvendo o Estado e terceiros. Desse modo, estariam incluídos proprietários e não 

proprietários. Pensar o direito de propriedade como uma relação que pressupõe colaboração e 

direciona as atenções para as funcionalidades ligadas à propriedade privada. O autor também 

afirma que nas situações concretas são identificados interesses que podem ser antagônicos aos 

dos proprietários. 

A justificativa da separação entre direitos relativos e absolutos é contestada por 

Perlingieri. O autor italiano avança nesse sentido ao apontar a necessidade de respeito de 

qualquer situação jurídica, obrigacional, real ou de personalidade: 

 

A distinção entre situações absolutas e relativas, portanto, perdeu a sua justificação 

histórica: nos dias de hoje, sob o fundamento do dever de solidariedade e da 

consequente responsabilidade, cada um deve respeitar qualquer situação e o titular 

da mesma tem uma pretensão à sua conservação perante todos. (PERLINGIERI, 

2008, p. 895). 
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A partir de um modelo que admita a análise do instituto da propriedade privada 

atentando para seu aspecto relacional e funcional pode ser possível conceber a função social 

da propriedade como um elemento que integra e justifica tal direito. Ou seja, fundamento para 

a proteção da propriedade privada:  

 

Na realidade, a função social não é autônoma, mas sim parte essencial da garantia e 

do reconhecimento da propriedade privada, a razão da própria tutela da apropriação 

privada dos bens. Esta é uma constante de qualquer estatuto proprietário, cada um 

dos quais tem uma função peculiar de acordo com o tipo de pertinência 

(appartenenza), a entidade e a extensão do bem, a unidade ou a pluralidade dos 

sujeitos titulares ou a sua qualificação, isto é, de acordo com as circunstâncias 

históricas que caracterizam a concreta composição de interesses; de modo que a 

função social não é rígida, mas flexível, capaz de se adequar às mudanças 

legislativas e de fato. (PERLINGIERI, 2008, p. 942). 

 

O autor afirma que a função social é parte integrante do direito de propriedade 

consubstanciando sua garantia, razão de reconhecimento e tutela. Ou seja, só haveria direito 

de propriedade protegido pelo Estado no caso de cumprimento da função social. Além disso, a 

função social é tida como um conceito flexível que consegue se adequar a mudanças de fato. 

O que pode ser entendido como afirmação recorrente no campo jurídico pode ser apontada 

como algo de efeitos mais profundos, por exemplo, uma propriedade que não cumprisse sua 

função social não seria garantida pelo direito. Na verdade, Perlingieri chega a afirmar que é 

inconstitucional o direito de propriedade não prescrever pelo não uso. 

 

A ausência da concretização da função social, portanto, faz com que cesse a razão 

pela qual se garante e se reconhece o direito de propriedade. O fato de a falta de 

exercício do direito, prolongado e injustificada, não levar à sua perda por prescrição 

é solução legislativa admitida há muito tempo, mas sob grave suspeita de 

inconstitucionalidade – uma vez que se funda no artigo que determina a 

imprescritibilidade das ações de reivindicação (art. 948, Cód. Civil [italiano], de 

fundamento e significado duvidoso – e certamente em estridente contraste com a 

concepção dinâmica (attivistica) e social da propriedade. (PERLINGIERI, 2008, p. 

948/949). 

 

No contexto brasileiro, a posição de Comparato é semelhante neste sentido, para 

ele a propriedade improdutiva que é desapropriada por interesse social, não deve ser 

indenizada, ou seja, deve cessar a garantia sobre a propriedade. Não haveria dano patrimonial 

ao proprietário, pois, esta seria uma sanção pelo descumprimento dos deveres ligados a 
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propriedade. Para Comparato, antijurídico seria justamente indenizar pelo valor venal um bem 

que não respeita sua função social e que por isso caracteriza abuso de direito: 

 

Instrumento clássico para a realização da política de redistribuição de propriedades é 

a desapropriação por interesse social. Ora, essa espécie de expropriação não 

representa a criação, pelo Estado, no exercício de seu poder de império, de um dano 

patrimonial indenizável, mas constitui a imposição administrativa de uma sanção, 

pelo descumprimento do dever, que incumbe a todo proprietário, de dar a certos e 

determinados bens uma destinação social. Por isso mesmo, é antijurídico atribuir ao 

expropriado, tal caso, uma indenização correspondente ao valor venal do bem, como 

se não houvesse abuso ao direito de propriedade. (COMPARATO, 2000, p. 81). 

 

As concepções sobre a função social da propriedade para alcançarem algum 

impacto social devem encontrar respaldo no Poder Judiciário, por isso é importante também 

analisar seu papel no debate acerca do tema e refletir se a forma como o direito de 

propriedade é atualmente recebido pelos magistrados é o mais adequado para a tomada de 

decisões que envolvem o direito de propriedade e sua função social. 

 

A função social é também critério de interpretação da disciplina proprietária para o 

juiz e para os aplicadores do direito. O intérprete deve não somente suscitar 

formalmente as questões de dúbia legitimidade das normas, mas também propor 

uma interpretação em conformidade com os princípios constitucionais. A função 

social é operante mesmo na falta de uma expressa disposição que a ela faça 

referência, ela representa um critério de alcance geral, um princípio que legitima a 

extensão em via analógica daquelas normas, consideradas excepcionais no 

ordenamento pré-constitucional, que tem um conteúdo que, por via interpretativa, 

resulta como concretizador do princípio. (PERLINGIERI, 2008, p. 947). 

 

A doutrina brasileira também tratou da relação entre direitos obrigacionais e 

direitos reais, mesmo analisados em planos distintos no direito é possível notar a interação 

entre eles. Clóvis do Couto e Silva (SILVA, 2007) ao abordar o tema das obrigações destaca a 

necessidade do adimplemento destas e ressalta sua importância por ser a principal forma de 

constituir direitos reais. O autor destaca a importância do direito obrigacional e sua relação 

com os direitos reais. Mesmo havendo separação de planos entre os direitos reais e 

obrigacionais no direito brasileiro, esta separação é importante para que se possa entender a 

obrigação como um processo destinado ao seu fim principal, qual seja, o seu adimplemento. 

Tratar o direito obrigacional voltado para o seu adimplemento, mesmo pensando a partir de 

uma visão econômica, destaca o aspecto funcional da obrigação que tende a cumprir um 

determinado objetivo.  
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No processo obrigacional, tanto credor como devedor são igualmente 

considerados como interessados na relação. Não deve existir uma prevalência da vontade do 

credor. Ademais, há o interesse de terceiros que podem ser diretamente envolvidos na relação 

obrigacional. Ainda é possível pensar em um interesse geral em se garantir que as obrigações 

sejam cumpridas. A análise da obrigação como processo ressalta como o direito deve se 

preocupar em fazer com que a relação obrigacional construída chegue a um fim. Este fim 

pode ser o cumprimento das vontades estabelecidas ou mesmo sua transformação em perdas e 

danos.  

No campo do direito privado parte dos autores que abordaram o tema da 

constitucionalização do direito civil
22

, utilizou a interpretação do direito privado baseado na 

Constituição como forma de buscar uma nova interpretação acerca do direito de propriedade. 

Não se trata de realizar um maior aprofundamento na ideia de constitucionalização do direito 

civil, mas entender em linhas gerais esta abordagem. Para isso, dois autores importantes e que 

em suas teorias desenvolvem ideias importantes para a construção do direito de propriedade 

serão analisados, Luiz Edson Fachin e Gustavo Tepedino. 

Em 1987 Luiz Edson Fachin publica artigo
23

 sobre o conceito do direito de 

propriedade, a preocupação inicial do autor é demonstrar que o tema ultrapassa a questão do 

direito:  

 

A conceituação do direito de propriedade – não é demasiado frisar – constitui tema 

que trespassa o universo estrito do direito positivado, não conseguindo, pela sua 

natureza, minimizar-se diante de situações metajurídicas substanciais. Isso se revela 

na apreciação do elemento histórico e na constatação de que o conceito não existe 

isolado de um sistema. (FACHIN, 1987, p. 48). 

 

Fachin busca realizar análise do direito de propriedade de um ponto de vista 

contextualizado, para isso afasta justificativas baseadas no direito natural, e desenvolve a 

ideia da construção histórica do direito de propriedade. A tendência a alterações no conceito 

do direito de propriedade é designada como a “humanização” do instituto. A esta noção é 

comparada também a teoria da função social. Ambas as teorias mantém o princípio da 

propriedade privada intocado. Para Fachin a ideia de função social não é uma oposição à 

apropriação privada das coisas. Contraposta a estas ideias estava a de concepção de 

                                                           
22

 PERLINGIERI, 1999; TEPEDINO, 2004; BODIN DE MORAES, 1993. 
23

 Este texto faz parte das publicações da Revista de Direito Civil e consta no quadro 1. 
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socialização da propriedade, principalmente no que concerne aos bens de produção (FACHIN, 

1987, p. 53).  

 

Cabe também salientar que a doutrina da função social da propriedade corresponde a 

uma alteração conceitual do regime da propriedade privada, no sentido de que sobre 

o regime tradicional é aplicado o da função social, de indisfarçável utilidade 

contemporânea; não é, todavia, questão de essência, mas sim pertinente a uma 

parcela da propriedade que é da sua utilização, em que pese todo o esforço de 

eminentes autores agraristas para demonstrar o inverso. (FACHIN, 1987, p. 57). 

 

A abordagem de Fachin chega também à obra de Proudhon O que é a 

propriedade? sem apontar críticas às conclusões do autor francês. Fachin percebe na obra de 

Proudhon uma crítica à propriedade que demonstra a complexidade do tema. É realizada 

ainda breve abordagem aos textos de Karl Marx, pautada em citações do Manifesto 

Comunista e em conceitos como “conflito de classes” e “materialismo histórico”. 

É possível apreender da abordagem de Fachin dois pontos importantes: primeiro, 

o conceito de propriedade é fruto de um processo histórico, influenciado pelo aspecto 

econômico sem a determinação pelo direito natural. A mera necessidade de o autor fazer tais 

afirmações demonstra que o tema ainda despertava o debate a época: 

 

O processo histórico de apropriação do homem sobre a terra desenvolveu-se de 

modo artificial, e em cada época, a propriedade constituiu-se de contornos diversos, 

conforme as relações sociais e econômicas da cada momento. O grau de 

complexidade hoje alcançado pelo instituto da propriedade deriva 

indisfarçavelmente do grau de complexidade das relações sociais. Portanto, 

especialmente em matéria da propriedade, não há, a rigor, nenhum raciocínio puro 

ou abstrato, pois devem ser levadas em conta todas as determinantes sociais. 

(FACHIN, 1987, p. 57). 

 

Outro ponto importante é o impacto do princípio da função social no campo dos 

direitos reais. Para Fachin, mesmo sendo relevante a ideia de função social, ela apenas cria 

novas limitações ao uso da propriedade, sem alterar seu aspecto privado e, portanto, não 

transfere para o direito público o papel central de regulação neste campo. 

 

Aquele princípio [função social da propriedade], portanto, não transmuda realmente 

a propriedade para o direito público através da noção de função. A expressão função 

social corresponde a limitações, em sentido largo, impostas ao conteúdo do direito 

de propriedade. Tais restrições dão nova feição ao direito e na época contemporânea 

constituem matéria de vasto estudo, especialmente na seara do direito 

administrativo. Ao direito privado, o princípio comparece como relevante dado a 

compor o quadro histórico do instituto. (FACHIN, 1987, p.59).  
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A abordagem sobre a conceituação do direito de propriedade não chega a sua 

conclusão com um novo conceito fechado. O texto de Fachin de 1987 é relevante por não ser 

um trabalho isolado, a reflexão do autor se estende por vários anos e com outras produções 

sobre o tema. A visão de Fachin sobre a função social da propriedade, neste momento, ainda 

anterior a Constituição de 1988, está ligado a restrições externas ao direito de propriedade, 

mas já demonstra a importância conferida a tal princípio. Além disso, as alterações sociais 

que impactam no direito de propriedade não transferem para o direito público a regulação da 

propriedade. 

Em escritos posteriores concepção do papel da função social da propriedade sofre 

alteração no pensamento de Fachin.  E recebe maior atenção ao se relacionar com o 

movimento de constitucionalização do direito civil: 

 

Em nosso ver, mais que adjetivação de titularidade, o conteúdo da função social 

constitucionalmente prevista substantiva o direito, e por isso mesmo se torna causa 

que chancela o ingresso de tal direito no universo jurídico da existência, com as 

sequelas daí decorrentes, nomeadamente a proteção possessória. A função, por 

conseguinte, não comparece apenas como fim legitimador na relação posse-trabalho, 

mas se abre, no movimento de “constitucionalização” do Direito Civil e da 

“repersonalização” das relações jurídicas, como causa e consequência. (FACHIN, 

1999, p. 97).  

 

Para Fachin o texto da Constituição se distancia dos valores protegidos pelo 

Código Civil (ainda o Código de 1916), pois no que se refere aos direitos reais, o Código 

criou um estatuto voltado aos que podiam ser proprietários (FACHIN, 1999, p. 97). As 

normas e princípios constitucionais podem servir de instrumental para “forçar” o 

cumprimento de medidas que evitem o uso nocivo das “titularidades”, pois “diante das novas 

exigências constitucionais, estamos com aqueles que entendem que fica sem proteção 

possessória a propriedade imobiliária rural
24

 formal que não cumpre sua função social” 

(FACHIN, 1999, p. 100). 

Permanece a crítica ao direito natural na afirmação de que “o exacerbado 

antropomorfismo instalou o sujeito do patrimônio e dos contratos no centro do ordenamento 

jurídico, eleitos por um suposto “direito natural” como senhores e possuidores da Natureza” 

(FACHIN, 1999, p. 103). No aspecto social Fachin mantém o diálogo com o pensamento 

                                                           
24

 O texto abordava o tema da propriedade rural. 
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crítico, por exemplo, ao citar Michel Miaille para afirmar que a noção de cidadania e de 

pessoa não pode seguir a lógica do mercado (FACHIN, 1999, p. 104). 

Fachin ao tratar do texto ainda em elaboração do Código Civil de 2002 (FACHIN, 

2002) afirma sobre os direitos reais, que há alterações, mas que a estrutura de fundo não foi 

fortemente modificada. Ou seja, o Novo Código Civil permanece um código patrimonial 

imobiliário, focado nas ideias de posse e propriedade como institutos distintos, com a 

prevalência do último. Para ele a hermenêutica e a “interpretação criativa” das normas terão 

um papel fundamental para formar a jurisprudência acerca dos direitos das coisas. 

Ao escrever sobre pressupostos histórico-filosóficos hermenêuticos do direito 

civil, Fachin destaca novamente o papel da Constituição e a influência da teoria de Pietro 

Perlingieri (FACHIN, 2011, p. 197). A Constituição passa a representar papel fundamental na 

interpretação do direito civil, o que garantiria sua aproximação com a realidade: 

 

A Constituição deixa, assim, de ser vista apenas como um texto legal dotado de 

maior hierarquia para ser algo mais; passa a ser também um “modo de olhar e 

interpretar todos os demais ramos do Direito”. Gustavo Tepedino afirma que a 

hermenêutica civil-constitucional permite o revigoramento do Direito Civil, 

aproximando-o da realidade e, com isso, conferindo-lhe eficácia social. Com efeito, 

em nosso modo de ver, aí se insere a metodologia constitucional do Direito Civil. 

(FACHIN, 2011, p. 199). 

 

A importância dos princípios constitucionais se mostra na relevância no processo 

hermenêutico que Fachin descreve como crítico e dialético (FACHIN, 2011, p. 201). Esta 

forma de interpretação seria responsável por uma reinvenção e renovação do direito. Para 

combater as críticas lançadas a esta hermenêutica o autor destaca: 

 

Àqueles que acusam essa hermenêutica de arbitrária e frágil, impende fazer-se três 

afirmações: (i) que o Direito não corresponde ao clássico conceito de ciência, e nem 

a hermenêutica ao método, uma vez que, se assim o fosse, a lei seria, antes da 

interpretação, destituída de qualquer sentido, significante ou significado, 

conformando tão somente um objeto, quando, na verdade, ela própria já é fruto de 

uma dada compreensão; (ii) que o intérprete está inserto em um dado tempo e lugar, 

o que acaba por circunscrever a sua compreensão e sua interpretação ao 

conhecimento e ao reconhecimento de um sentido vigente; (iii) e que as regras gerais 

de comportamento ético, mesmo que não expressas, têm uma determinação precisa e 

uma vinculação geral. (FACHIN, 2011, p. 201). 

 

A importância dada à interpretação da legislação confere papel de destaque ao 

Poder Judiciário, encarregado de dirimir conflitos com base na legislação. Fachin percebe que 
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há necessidades sociais não contempladas pelo direito no campo privado e que tal relação 

precisa ser modificada: 

 

É somente por meio da hermenêutica como compreensão e ação constitutiva do 

próprio sujeito que se alcançará a imperiosa sensibilidade jurídica à reinvenção e 

renovação do Direito, reconhecendo-se as necessidades do presente e conformando-

lhe um modo de olhar socialmente eficaz. (FACHIN, 2011, p. 201-202). 

 

Para Fachin a constitucionalização do Direito Civil representa uma “virada de 

Copérnico”, nos termos que ele usa, com a Constituição ocupando ponto central na regulação 

do patrimônio e de outras áreas do direito privado. Tal movimento se caracteriza pelo papel 

da pessoa, como sujeito de necessidades, no centro das relações jurídicas. Assim como 

Perlingieri, o centro das atenções é a pessoa e não o texto constitucional. 

Na obra Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, Fachin defende que deve ser 

protegido o patrimônio necessário para o mínimo existencial das pessoas. A teoria não busca 

alterar o direito de propriedade privada ou as relações obrigacionais, apenas afasta o caráter 

patrimonial como central nas relações jurídicas. Na obra há a presunção de que todos possuem 

em alguma medida patrimônio e que a legislação civil deve garantir que um mínimo desse 

seja protegido, por exemplo, o bem de família. A noção de patrimônio mínimo possui como 

base teórica a constitucionalização do direito civil e seu processo de repersonalização 

(FACHIN, 2006). 

A abordagem a algumas obras de Luiz Edson Fachin visa demonstrar que há um 

encadeamento de ideias no pensamento do autor. As posições defendidas em 1987 antes 

mesmo da promulgação da atual Constituição continuaram sendo desenvolvidos e visam 

abordar a teoria do direito civil a partir do ponto de vista que confere importância e busca 

sentido na “personalização” do direito, que para ele é evidenciada na Constituição de 1988. 

Para tanto, não é necessário abandonar o direito civil, ou reduzir seu campo de influência, mas 

realizar uma releitura dos seus institutos. Para tanto, foi preciso elaborar críticas internas ao 

direito privado e a partir delas formular propostas de alteração. 

O movimento de constitucionalização do direito civil tem início mesmo antes da 

promulgação da Constituição de 1988, e ganha força a partir da promulgação desta. Para 

Tepedino (2012) a cultura individualista consagrada pelo direito civil começa a mudar no 

Brasil de forma mais marcante a partir da década de 1930 com o aumento da intervenção 

estatal e o chamado dirigismo contratual. Caio Mário, afirma que o crescimento do poder 
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empresarial gerou um desequilíbrio entre contratantes que precisou ser restabelecido por meio 

da atuação do Estado na esfera contratual. Esta interferência caracteriza o dirigismo 

contratual: 

Se é certo que em todo tempo os princípios de ordem pública atuaram no 

paralelogramo de forças de que a resultante é a manifestação da vontade individual, 

a necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico da partes contratantes, rompido 

pelo crescimento do poder empresarial, fez recrudescer a ação estatal em detrimento 

da liberdade e da autonomia da vontade. (PEREIRA, 2007, p. 572).  

 

Tepedino critica as concepções resguardadas pelo Código Civil de 1916: 

 

O Código Civil de 1916 refletia o pensamento dominante das elites europeias do 

século XIX, marcadamente individualista e liberal. O indivíduo, considerado sujeito 

de direito por sua capacidade de ser titular de relações patrimoniais, deveria ter 

plena liberdade para a apropriação, de tal sorte que o direito civil se estruturava a 

partir de duas grandes colunas: o contrato e a propriedade, instrumentos que 

asseguravam o tráfego jurídico de aquisição e de manutenção do patrimônio. 

(TEPEDINO, 2012, p. 15). 

 

A proteção do indivíduo e o acirramento das desigualdades sociais prejudicavam 

o desenvolvimento social e o próprio modelo de economia de mercado. A introdução na 

ordem pública de valores não patrimoniais, de natureza social, é para Tepedino o marco 

decisivo da mudança para a ordem jurídica brasileira. Com isso, as situações jurídicas 

patrimoniais passam a ser funcionalizadas, pois precisam respeitar o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Esta seria a alteração fundamental para o direito que afeta de forma marcante 

o direito privado, que por sua vez precisa se adequar a este novo paradigma. 

 

Verifica-se a introdução, na ordem pública, de valores não patrimoniais, de natureza 

social, voltados para a proteção da pessoa humana, aos quais devem ser 

funcionalizadas as relações jurídicas privadas, justamente para atender aos objetivos 

do Estado interventor. A funcionalização das situações jurídicas patrimoniais a 

valores não patrimoniais, atinentes à pessoa humana e à sua personalidade, torna-se 

postulado imperativo da ordem jurídica, introduzida pouco a pouco pela legislação 

especial e consagrada, no caso brasileiro, pela Constituição da República de 5 de 

outubro de 1988. (TEPEDINO, 2012, p. 16). 

 

O constituinte de 1988 teria regulado campos do direito privado (família, 

contratos, propriedade) para impedir que a iniciativa econômica privada possa ser 

desenvolvida de maneira prejudicial à promoção da dignidade da pessoa humana e justiça 

social (TEPEDINO, 2012, p. 16).  
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Para Tepedino o movimento de constitucionalização do direito civil enfrenta um 

desafio com a própria designação que recebeu, pois, se este ramo do direito permanece 

autônomo e se modifica por integrar uma nova ordem pública qual a necessidade de adjetivá-

lo? O objetivo seria destacar a nova forma de interpretar o direito civil pautado pelas 

modificações no ordenamento jurídico embasadas nas mudanças trazidas pelo texto 

constitucional de 1988. Todavia, a transformação deve ser pensada internamente ao direito 

civil e esta mudança resulta da relação de interpenetração entre direito público e direito 

privado: 

  

Há de se advertir, no entanto, desde logo, que os adjetivos não poderão significar a 

superposição de elementos exógenos do direito público sobre conceitos 

estratificados, mas uma interpenetração do direito público e privado, de tal maneira 

a se reelaborar a dogmática do direito civil. Trata-se, em uma palavra, de estabelecer 

novos parâmetros para a definição de ordem pública, relendo o direito civil à luz da 

Constituição, de maneira a privilegiar, insista-se ainda uma vez, os valores não-

patrimoniais e, em particular, a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento da 

sua personalidade, os direitos sociais e a justiça distributiva, para cujo atendimento 

deve se voltar a iniciativa econômica privada e as situações jurídicas patrimoniais. 

(TEPEDINO, 2004, p. 22). 

 

Tepedino realiza uma espécie de balanço do movimento da constitucionalização e 

aponta que as críticas a ele relacionadas se referem basicamente a “ingerência” do público na 

esfera do privado. No entanto, o que a Constituição faz é destacar valores não patrimoniais, 

por isso, as expressões surgidas para descrever essa mudança destacam a pessoa em 

detrimento das relações patrimoniais. Para Tepedino isto constitui uma “nova ordem pública” 

conforme destacado:  

 

Explica-se, nesse contexto, as diversas expressões que, surgidas em doutrina, 

espelhavam a mudança ocorrida na dogmática do direito civil. Socialização, 

despatrimonialização, repersonalização, constitucionalização do Direito Civil, em 

seus diversos matizes, tendem a significar que as relações patrimoniais deixam de 

ter justificativa e legitimidade em si mesmas, devendo ser funcionalizadas a 

interesses existenciais e sociais, previstos pela própria Constituição – que ocupa o 

ápice da hierarquia normativa –, integrantes, portanto, da nova ordem pública, que 

tem na dignidade da pessoa humana o seu valor maior. (TEPEDINO, 2012, p. 16). 

 

A partir desse movimento, três “conquistas” se firmaram fortemente na cultura 

jurídica brasileira, seguindo alterações também ocorridas na Europa continental, onde a 

doutrina italiana possui significativa influência. As três conquistas podem ser assim 

resumidas: i) significado relativo e histórico dos conceitos jurídicos antes vistos como neutros 
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e absolutos. “O direito é um fenômeno histórico e social, forjado na tensão dialética entre 

norma e fato” (TEPEDINO, 2012, p. 17); ii) Superação da dicotomia entre público e privado. Não 

é mais possível afirmar que institutos jurídicos se coloquem exclusivamente no campo do 

direito público ou do direito privado; iii) absorção definitiva pelo texto constitucional “dos 

valores que presidem a iniciativa econômica privada, a família, a propriedade e os demais 

institutos do direito civil” (TEPEDINO, 2012, p. 17), demonstrando que estes não podem ficar 

restritos à esfera privada, fazendo parte da ordem pública constitucional, antes restrita ao 

chamado direito público. Ou seja, a ordem pública constitucional abarca tanto o direito 

público quanto o direito privado. É significativa, também, a concepção de que a Constituição 

alberga os interesses econômicos privados como de ordem pública. Na verdade, o outro lado 

disso, é que o aspecto econômico aumenta sua interferência no campo do direito, pois está 

presente e regulado nas duas esferas.  

Tepedino critica a possibilidade de banalização ou simplificação das três 

conquistas da constitucionalização do direito civil, e percebe como um problema a 

“migração” de institutos do direito privado: 

 

Assim como na música de Caetano Veloso, para quem Narciso acha feio tudo o que 

não é espelho, afirma-se que migraram do direito civil para outros ramos todos os 

institutos em que se restringe o papel da vontade. A responsabilidade objetiva, por 

exemplo, considera-se como pertinente ao Direito Administrativo, assim como a 

propriedade gravada por restrições administrativas. Caberia, segundo o mesmo 

raciocínio, a um novo ramo, o direito do consumidor, cuidar da teoria contratual 

inaugurada pelo Código de Defesa do Consumidor, tão hostil à liberdade de 

contratação. Ou seja, tenta-se preservar o Direito Civil como campo da liberdade 

individual e da propriedade, recusando-se às transformações valorativas que, embora 

presentes no ordenamento, não alterariam a essência dos institutos do direito 

privado, agindo como restrições externas, próprias do direito público. (TEPEDINO, 

2012, p. 17-18). 

 

Este trecho é fundamental para o diálogo com o a crítica realizada pelo direito 

urbanístico. Tepedino aponta para a tendência de sair do direito civil os institutos em que o 

papel da vontade fosse restrito de alguma forma pela nova ordem constitucional. O direito de 

propriedade seria um destes institutos, e sempre que estivessem relacionadas restrições ao uso 

da propriedade, esta deveria ser regulada pelo direito público. Aqui Tepedino aponta o direito 

administrativo como este campo, mas Edésio Fernandes acredita que esta seria função do 

direito urbanístico. Fernandes concorda que o direito civil deve ser o campo apenas da 

liberdade individual e da regulação interna da propriedade apenas nas das relações privadas. 
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Pode questionar-se que esta posição impede que o direito privado faça parte das 

“transformações valorativas” que deveriam afetar todo o ordenamento jurídico. 

Não é apenas com outros campos do direito que existe disputa. A proposta de 

constitucionalização do direito civil enfrenta resistência daqueles que não concordam com o 

novo paradigma proposto, e percebem nele a desvalorização do direito civil. A luta interna ao 

campo do direito privado fica clara na crítica de Tepedino ao grupo que denomina de 

“civilistas tradicionais”: 

 

De outra parte, contra tal corrente [que defende a aplicação das normas 

constitucionais no direito privado], configurou-se uma forte resistência dos civilistas 

mais tradicionais, ao argumento de que o processo designado como 

constitucionalização do direito civil representaria, em realidade, uma redução do 

papel da dogmática própria do direito privado no âmbito da Teoria Geral. Ou seja, 

tende-se a minimizar o processo de constitucionalização do direito civil, como se se 

tratasse apenas de uma mudança topográfica das previsões legislativas. 

(TEPEDINO, 2012, p.19). Grifamos. 

 

É compreensível a resistência de parte da doutrina do direito civil que percebe a 

constitucionalização como um processo de redução da importância do direito privado na 

Teoria Geral do Direito. Apesar de Tepedino apontar que uma das características do novo 

paradigma ser a superação da dicotomia entre o público e o privado, esta diferenciação ainda 

está marcada no campo jurídico. E, tais esferas, não devem ser consideradas como unificadas, 

mas co-originárias, ou seja, uma depende da outra, mas isso não quer dizer que se confundam 

ou que exista predominância a priori de uma pela outra. Predominância esta que pode existir 

em situações concretas, mas não abstratamente como regra geral. Assim, as críticas à 

constitucionalização também são uma forma de manter a importância do direito civil no 

campo jurídico, a noção que liga o direito constitucional como direito público, é outro fator 

que gera divisões de pensamento. Nesse sentido, a constitucionalização, ao buscar redefinir o 

direito civil encontra resistência externa, como ramos do direito que buscam regular as áreas 

antes “vinculadas” ao campo do direito privado, e desafios internos, de autores que apontam o 

movimento como uma desconstrução interna do direito civil, e por isso, recusam aderir a tais 

ideias.  

Parte importante da fundamentação da constitucionalização do direito civil está na 

afirmação de que “[...] o Código Civil deve ser interpretado à luz da Constituição, seja em 

obediência às escolhas político-jurídicas do constituinte, seja em favor da proteção da 

dignidade da pessoa humana, princípio fundante do ordenamento”. (TEPEDINO, 2012, p. 
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19). A interpretação deve respeitar a Constituição, pois esta “contém a tábua de valores que 

caracterizam a identidade cultural da sociedade” (TEPEDINO, 2012, p. 19). 

Entretanto, há um perigo em identificar a constituição como uma “tábua de 

valores”, pois se cria a aparência de um modelo estático. O campo do direito constitucional 

também é lugar de disputa constante, é preciso estar atento aos conflitos que existem, mesmo 

com os valores constitucionais expressos, o processo de luta é permanente, e a Constituição 

está em constante construção, não é algo posto, pronto e acabado.  

Tepedino afirma que a constitucionalização não pode ser entendida apenas como 

um adjetivo para a dogmática civil, mas uma nova definição metodológica. Para ele os valores 

do Código Civil precisam ser “substituídos” pelos valores ligados à pessoa humana. É uma 

crítica contundente ao direito civil, que em tese, não valorizaria a pessoa: 

 

Portanto, constitucionalização do Direito Civil, em uma palavra, não é apenas um 

adjetivo a colorir a dogmática criada pela Escola da Exegese, que pudesse ser a cada 

momento purificada ou atualizada, mas uma definição metodológica, que retrata, ao 

mesmo tempo, uma alteração profunda da ordem pública, a partir da substituição dos 

valores que permeiam o Direito Civil, no âmbito do qual a pessoa humana passa a 

ter prioridade absoluta. (TEPEDINO, 2012, p. 20). 

 

Outro problema que a teoria acerca da constitucionalização visa combater é a 

forma como a legislação é construída e a preocupação em colocar no texto legal todas as 

características de um direito subjetivo, exemplo disso, é o direito de propriedade. Para esta 

teoria o legislador deveria utilizar mais cláusulas gerais e conceitos indeterminados. Sendo 

que, ficaria a cargo dos princípios constitucionais limitarem a liberdade excessiva do juiz, 

concedendo a ele parâmetros valorativos para solucionar casos concretos. 

Cabe destacar a importância da noção de função para a constitucionalização do 

direito civil. E nesta seara a função social da propriedade ganha destaque como modo de 

interpretação fundamental para a alteração do entendimento sobre as relações patrimoniais. 

Estas passam a ser subordinadas às situações existenciais realizando “processo de inclusão 

social, com a ascensão à realidade normativa de interesses coletivos, direitos da personalidade 

e renovadas situações jurídicas existenciais, desprovidas de titularidades patrimoniais, 

independentemente destas ou mesmo em detrimento destas” (TEPEDINO, 2015, p. 254). Esta 

acepção de direitos patrimoniais difere dos moldes estabelecidos no Código Civil de 1916, 

que se dava da seguinte forma: 
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Percebe-se, pois, a positivação do direito de propriedade como garantia de poderes conferidos ao 

titular do direito subjetivo com vistas à tutela do conteúdo econômico e jurídico do domínio 

(propriedade como garantia). Vale dizer, o ordenamento assegurava ao titular do direito de 

propriedade as ferramentas para a preservação da senhoria, esgotando-se, assim, na esfera jurídica 

da propriedade, a possibilidade de aproveitamento econômico do bem objeto do domínio. Além 

disso, garantia-se ao proprietário o poder de reaver a coisa de quem a detivesse, conferindo-lhe 

legitimidade para o exercício de ações postas à sua disposição para afastar as ingerências externas 

– ações possessórias e ações petitórias –, circunscrevendo-se a tutela jurídica do domínio ao seu 

conteúdo econômico, como expressão máxima do direito subjetivo patrimonial. (TEPEDINO, 

2015, p. 261). 

 

Como descreve Tepedino a tutela jurídica do direito de propriedade estava 

pautada por seu conteúdo econômico, pois não havia preocupação com seu aspecto funcional. 

A função social da propriedade desenvolvida com sua organização na Constituição de 1988 

ganha destaque em comparação com outros momentos ao alterar o modelo tradicional 

desconsiderando sua noção de direito real absoluto. A relação patrimonial não é caracterizada 

por uma relação pessoa e objeto, mas uma relação intersubjetiva. A função social para 

Tepedino não se limita a restrições externas ao domínio, ela “introduz critério de valoração da 

titularidade, que passa a exigir atuação positiva de seu titular, afastando-se, em última análise, 

de sua tradicional feição de direito subjetivo absoluto, limitado apenas negativamente [...]” 

(TEPEDINO, 2015, p. 264). 

Assim, o direito de propriedade passa a ser situação jurídica complexa que 

“ostenta poderes, deveres, ônus e responsabilidade, destinados ao atendimento de interesses 

extraproprietários a serem definidos (in concreto) no âmbito de cada relação jurídica de 

propriedade.” (TEPEDINO, 2015, p. 264). Esta perspectiva de funcionalização é interessante 

por tratar das obrigações e deveres do proprietário respeitando interesses “extraproprietários”, 

tais interesses, podem envolver inclusive não proprietários. Por exemplo, uma medida que 

determine a progressão de IPTU em uma área urbana não utilizada ou subutilizada pode visar 

induzir a edificação desta área. Se o Plano Diretor Municipal conferir aquela área destinação 

de área residencial, a indução pode significar a construção de moradias na área ou mesmo sua 

alienação para que terceiro as edifique. Assim, o interesse do proprietário que poderia ser 

deixar o imóvel sem atividade, aguardando, por exemplo, a elevação de preços, especulando, 

entraria em conflito com o interesse, extraproprietário de uso do solo em área urbanizada.  

O exemplo ressalta outro ponto, o fato dos interesses serem definidos in concreto 

no âmbito da relação jurídica de propriedade, ou seja, as obrigações do proprietário não são 

definidas da mesma maneira para todas as situações. A relação de propriedade precisa se 

adaptar ao seu contexto. Esta é uma noção espacializada de análise, e isso não significa 
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insegurança jurídica, pois apenas na situação concreta é possível determinar a adequação do 

direito de propriedade os limites ou obrigações do proprietário.  

Mesmo no campo do Direito Civil, o debate sobre o direito de propriedade 

partilha de premissas também caras ao direito urbanístico, como a inauguração de um 

paradigma distinto a partir do texto constitucional de 1988. Fernandes e Tepedino avaliam 

que após a promulgação da Constituição estamos diante de um novo paradigma jurídico. Para 

ambos, a pessoa passa a ser um valor mais importante que o patrimônio, a função social ganha 

destaque na interpretação do direito de propriedade; e o aspecto econômico ligado ao mercado 

não deve ser o protagonista das novas relações surgidas, deve na realidade estar subordinado 

aos princípios que tratam da dignidade da pessoa humana. Quanto ao papel do direito civil e a 

regulação da propriedade, os dois discordam, Fernandes acredita que o direito público deve 

ser o novo responsável por sua regulação, e Tepedino, aponta que o direito civil precisa de 

uma releitura para continuar realizando sua regulação, por isso, não adianta “arrancar” a 

regulação da propriedade do direito civil. Cabe ressaltar, que tanto Tepedino quanto 

Fernandes possuem uma concepção de “civilistas tradicionais”, mas Tepedino acredita que o 

direito civil deve se adaptar ao novo paradigma, e já estaria fazendo isso. 

O capítulo buscou demonstrar que há várias disputas relacionadas ao direito de 

propriedade. O campo econômico, na sua vertente liberal, defende a difusão do direito de 

propriedade como forma e expansão do mercado e desenvolvimento do sistema capitalista. 

Esse desenvolvimento seria uma forma de diminuir a pobreza, concedendo título de 

propriedade ao maior número de pessoas possíveis. 

Já no campo jurídico, o direito urbanístico que ganhou contornos mais definidos e 

importância desde a promulgação do Estatuto da Cidade, realiza diversas críticas a forma 

como o direito de propriedade opera no ordenamento brasileiro. Os conflitos urbanos, a 

dificuldade de acesso à moradia, a precariedade de assentamentos informais entre outros 

conflitos estariam ligados ao paradigma jurídico que prevaleceu no Brasil nos últimos anos. 

Este paradigma estaria fortemente ligado à concepção civilista do direito de propriedade, 

centrado no indivíduo, estruturado como direito subjetivo absoluto e que ignora interesses 

sociais ao garantir poderes ao proprietário e se ligar estreitamente à função econômica e 

patrimonial da propriedade. Para alcançar um modelo de regulação da propriedade condizente 

com a Constituição a proposta é que a regulação seja realizada exclusivamente pelo direito 

urbanístico e que o Estatuto da Cidade seja aplicado de forma plena. 



108 
 

Mesmo o Estatuto da Cidade e instrumentos do direito urbanístico recebem 

críticas, autores como Botelho e Martins percebem na aplicação do Estatuto e na legislação 

que regula o direito à cidade uma forma de exploração da cidade e do seu tratamento como 

mercadoria. A crítica apontada para o direito civil é desta vez desferida contra as normas 

defendidas pelos urbanistas. A origem do problema seria comum, a influência do sistema 

econômico na regulação da propriedade privada imobiliária que resultaria no seu tratamento 

como mercadoria e impedira que outros valores fossem observados. Mesmo princípios como a 

função social da propriedade não foram suficientes para alterar o problema urbano das 

cidades. 

Em meio a estas críticas, se desenvolve do campo do direito privado, a partir da 

noção da força normativa constitucional, uma releitura dos institutos do direito civil a partir 

dos princípios constitucionais. O intuito era adaptar o direito civil à realidade e atender aos 

novos valores sociais presentes na Carta Constitucional de 1988. Quanto ao direito de 

propriedade, a esfera patrimonial perde importância no novo contexto, ficando subordinada a 

necessidade de efetivar princípios como o da dignidade da pessoa. A função social da 

propriedade ganha destaque e passa a integrar internamente o conceito de propriedade. Além 

disso, são formuladas críticas à teoria civilista considerada tradicional e a codificação, tanto o 

Código Civil de 1916 quanto o Código Civil de 2002, ressaltando a necessidade de se 

desenvolver a interpretação as leis civis à luz da Constituição. 

Não estamos diante de campos imóveis na disputa pela regulação do direito de 

propriedade. Longe de esgotar as diversas interpretações e debates sobre o direito de 

propriedade buscamos reconstruir o debate sobre o tema, principalmente entre os campos do 

direito urbanístico e do direito civil, para delimitar melhor os contornos da disputa. 

O objetivo da reconstrução é demonstrar que já há indícios sobre a importância de 

analisar o direito de propriedade de forma contextualizada. Em contraposição a sua 

fundamentação no direito natural a propriedade é percebida como construída historicamente. 

A espacialização do debate visa incluir novas camadas, aprofundando a relação do sentido da 

propriedade com o espaço. Para isso, será preciso compreender como a urbanização não 

representa apenas um novo posicionamento geográfico do lugar em que as pessoas vivem e 

trabalham. O processo de urbanização está interligado com a produção do espaço e a 

produção de modos de vida. Na tentativa de explicar estas ideias, a disputa sobre a 

propriedade será analisada por outro aspecto no próximo capítulo. 
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3 Direito de propriedade e a espacialização da disputa  

 

Segundo Maria Fernanda Salcedo Repolês, o direito se estrutura a partir de um 

eixo eurocêntrico e “perpetua e reproduz violências transversais que tocam todos os aspectos 

da vida” (SALCEDO REPOLÊS, 2017, p.1). O direito está em permanente disputa e se 

mostra como “resultado de lutas que definem seus contornos e sua aplicabilidade, assim como 

seus riscos e violações” (SALCEDO REPOLÊS, 2017, p.1). Para compreender a disputa 

constitutiva em que o direito está inserido a autora destaca, entre outras necessidades, a 

importância da reconstrução de uma episteme crítica do direito. Para isso Salcedo Repolês 

articula teorias decoloniais, feministas e espaciais. Maria Fernanda, seguindo a teoria de 

Doreen Massey, aborda o espaço em seu aspecto relacional e dinâmico. A importância da 

categoria espacial para a pesquisa está relacionada com a possibilidade de uma abordagem 

crítica do direito. Analisar situações a partir de um ponto de vista espacializado é basicamente 

contextualizar a situação entendendo as dinâmicas que cercam o objeto.  

A análise do direito de propriedade urbana será realizada a partir da teoria de 

David Harvey, principalmente do seu conceito de direito à cidade. A análise espacial de 

Harvey se mostra pertinente a esta pesquisa por relacionar as mudanças nas cidades, o modelo 

capitalista e o direito. Tais elementos atuam conjuntamente na produção do urbano, de forma 

relacional.  

O pensamento de Harvey sobre o urbano deriva principalmente dos conceitos que 

Marx utiliza para explicar os processos de produção e distribuição de mercadorias que são 

elementos fundamentais para o capitalismo. Parte importante da pesquisa de David Harvey 

está relacionada com a aplicação que ele realiza da teoria da renda fundiária de Karl Marx 

para o contexto urbano e consequentemente para a valorização do solo urbano. Como visto 

apesar da influência do marxismo sobre a propriedade não há uma teoria marxiana clara sobre 

o tema. Marx, no terceiro volume de O Capital, afirma que a propriedade fundiária capitalista 

“baseia-se no monopólio de certas pessoas sobre porções definidas do globo terrestre como 

esferas exclusivas de sua vontade privada, com exclusão de todas as outras” (MARX, 2017, p. 

676). Para Marx a propriedade é uma categoria histórica (MARX, 2017, p. 675), por isso sua 

definição depende do contexto social em que está inserida. A propriedade no capitalismo 

possui regras próprias e não pode ser interpretada como uma categoria eterna e com 

características inatas perdurando no tempo e no espaço. 



110 
 

Ao assinalar as características da propriedade fundiária Marx aponta sua 

divergência de pensamento com a argumentação de Hegel na obra Princípios da Filosofia do 

Direito (HEGEL, 1997): 

  

A livre propriedade da terra – um produto muito moderno – não é, segundo Hegel, 

uma relação social determinada, mas uma relação do homem como pessoa com a 

“natureza”, um “direito absoluto de apropriação do homem sobre todas as coisas”. 

(MARX, 2017, p. 676, texto na nota de rodapé). 

 

Para Marx o conceito de Hegel une a determinação do homem como pessoa à 

realização da sua vontade exterior “tomando posse” da natureza como propriedade privada. Se 

esta fosse a determinação de “pessoa”, todo homem deveria ser proprietário de algo para 

poder realizar-se, critica Marx. O ponto a se destacar é que a propriedade é uma relação 

socialmente determinada. Esta relação é influenciada pelo campo jurídico, pois, “com as 

necessidades cambiantes do desenvolvimento social”, o direito positivo “pode e deve mudar 

suas definições” sobre o direito de propriedade (MARX, 2017, p. 677). A concepção jurídica 

define que “o proprietário fundiário pode proceder com a terra tal como o proprietário de 

mercadorias o faz em relação a estas últimas” (MARX, 2017, p. 677). Já em Marx o direito 

possui papel relevante na “transformação” da propriedade em uma mercadoria. Então, não 

estamos diante de uma novidade teórica quando os urbanistas destacam esta situação. 

A teoria de Marx está temporalmente influenciada por período em que grande 

parte da produção econômica e da população estava no meio agrícola. Havia forte diferença 

entre a produção industrial em desenvolvimento e a produção no meio rural. A maior parte da 

população vivia em áreas rurais e o fenômeno do crescimento e expansão das cidades estava 

em processo. David Harvey analisará  o processo de produção no meio urbano e sua relação 

com o desenvolvimento do capitalismo. Por isso, utilizando conceitos centrais para a teoria de 

Marx, Harvey coloca novas camadas no debate, usando a concepção de espaço e 

demonstrando o papel da propriedade imobiliária urbana, os contornos, por exemplo, da 

mercantilização da propriedade se mostra de forma atualizada. Harvey afirma que Marx e os 

marxistas deram pouca atenção a categoria espaço. Com isso sua contribuição está justamente 

em inserir este tema na teoria social. 

Harvey busca demonstrar como a expansão urbana pode ser colocada no centro do 

processo de transformação social. A organização espacial das cidades está marcada pela 

fragmentação da propriedade imobiliária urbana, parte dos imóveis são de propriedade de 
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trabalhadores que os utilizam prioritariamente como moradia. Outros possuem alguns poucos 

imóveis que são utilizados para se auferir renda complementar. O Poder Público, União, 

Estados e Municípios e também autarquias, possuem, grande número de imóveis sob seu 

controle. Há ainda imóveis sob o controle de grandes proprietários especuladores, 

incorporadoras, construtoras e o próprio capital financeiro por meio de Fundos de 

Investimentos Imobiliários, que os utilizam para realizar negociações a qualquer tempo 

(Botelho, 2007, p. 69/70). Para Harvey mesmo fragmentada a forma de organização da cidade 

segue uma ordem, determinada principalmente pela necessidade de expansão do capitalismo. 

O objetivo do capítulo é tratar da propriedade a partir da abordagem espacial. O 

debate sobre a questão urbana destaca a chamada “mercantilização da propriedade” e as 

consequências desse processo. Assim, para entender a dinâmica da propriedade imobiliária, 

cabe debater o contexto espacial em que ela está inserida. Outro ponto importante é o 

chamado direito à cidade e a necessidade de construção de um modelo participativo de 

apropriação de bens produzidos coletivamente. 

 

3.1 O espaço como categoria interpretativa 

 

A concepção do direito de propriedade desenvolvida no campo do direito civil é 

alvo de críticas principalmente dos ramos do direito público. Parte dos problemas que 

motivam tais críticas advém da formulação do direito de propriedade afastada da realidade 

social que o envolve. A base teórica se depara com distintos conflitos ao ser tensionada na 

prática das relações sociais. Tal situação não ocorre exclusivamente com o direito de 

propriedade. A espacialização pode ajudar a materializar e repensar os conflitos que envolvem 

a propriedade. 

O desenvolvimento da categoria do espaço e sua relação com o urbano ganha 

destaque no final da década de 1960 com a obra O Direito à Cidade do filósofo Henri 

Lefebvre (LEFEBVRE, 2008). Vários autores reconhecem a importância do filósofo e 

resgatam seus estudos que à época não geraram repercussão imediata. Parte deste resgate é 

feito por David Harvey que destaca a importância do espaço e da compreensão da sua 

complexidade para o mundo moderno. Para ele grandes possibilidades podem surgir a partir 

do desenvolvimento da concepção espacial: 
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Compreender um pouco o sentido do que é o espaço e como as diferentes 

espacialidades e espaço-temporalidades funcionam é crucial para a construção de 

uma imaginação geográfica diferente. Mas o espaço revela-se uma palavra-chave 

extraordinariamente complicada. Ele funciona como uma palavra composta e possui 

múltiplas determinações, de modo que nenhum de seus significados pode ser 

propriamente compreendido de forma isolada. Mas é precisamente o que faz deste 

termo, em particular quando associado ao tempo, um termo tão rico em 

possibilidades. (HARVEY, 2012, p. 37). 

 

A autora inglesa Doreen Massey dedicou parte de suas pesquisas para destacar a 

importância da análise espacial e demonstrar a relação do espaço com a sociedade. Cabe 

enfatizar a intenção da autora de demonstrar que o modo como o espaço é pensado é 

importante para entender o desenvolvimento social e político. A relevância do tema fica 

demonstrada na parte inicial da sua principal obra que aborda o tema: 

 

O argumento fundamental deste livro é que importa o modo como pensamos o 

espaço; o espaço é uma dimensão implícita que molda nossas cosmologias 

estruturantes. Ele modula nossos entendimentos do mundo, nossas atitudes frente 

aos outros, nossa política. Afeta o modo como entendemos a globalização, como 

abordamos as cidades e desenvolvemos e praticamos um sentido de lugar. Se o 

tempo é a dimensão da mudança, então o espaço é a dimensão do social: da 

coexistência contemporânea de outros. E isso é ao mesmo tempo um prazer e um 

desafio. (MASSEY, 2008, p.15). 

 

A concepção de Massey sobre o espaço pode ser condensada em alguns adjetivos 

como dinâmico, heterogêneo, simultâneo e relacional. O espaço é constituído por interações 

diversas, tanto em esfera global quanto local. No espaço, essas interações e modos de vida, 

convivem de forma simultânea. É preciso considerar diversas situações que acontecem ao 

mesmo tempo, isso leva a noção de “coexistência da heterogeneidade” utilizada por Massey. 

Por fim, o espaço é caracterizado como algo sempre em construção e nunca acabado. A partir 

do seu aspecto relacional o espaço se caracteriza por sempre estar em “processo de fazer-se”. 

Estas são as características expostas pela autora: 

 

Primeiro, reconhecemos o espaço como o produto de inter-relações, como sendo 

constituído através de interações, desde a imensidade do global até o intimamente 

pequeno. [...] Segundo, compreendemos o espaço como a esfera da possibilidade da 

existência da multiplicidade, no sentido da pluralidade contemporânea, como a 

esfera na qual distintas trajetórias coexistem; como a esfera, portanto, da 

coexistência da heterogeneidade. [...] Terceiro, reconhecemos o espaço como 

estando sempre em construção. Precisamente porque o espaço, nesta interpretação, é 

um produto de relações-entre, relações que estão, necessariamente, embutidas em 

práticas materiais que devem ser efetivadas, ele está sempre em processo de fazer-

se. Jamais está acabado, nunca está fechado. (MASSEY, 2008, p.29). 
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Aspecto importante para Harvey e Massey é a construção relacional do espaço. 

Não se trata de algo estático, mas algo em constante formação, sempre inacabado. Utilizando 

os dois autores citados e colocando novos elementos na sua análise Sarah Keenan, utilizando 

aborda o tema da propriedade e sua relação com o espaço. Para ela a propriedade é 

contingente e espacialmente definida. A abordagem da autora interessa a pesquisa ao destacar 

que o direito de propriedade está focado em um direito de exclusão (KEENAN, 2015, p. 70). 

As teorias que retratam esssa exclusão são importantes para destacar outra situação, a de que 

o direito de propriedade não pode ser considerado apenas uma extensão do sujeito, mas 

também é uma relação entre sujeitos. Haja vista que para delimitar quem poderá ter acesso a 

determinado bem e quem não poderá, há uma relação envolvida. 

A relação de propriedade entre um bem imóvel, um lugar, e um indivíduo possui 

tanto dimensões espaciais quanto temporais. A relação de pertencimento entre uma pessoa e 

sua residência, por exemlo, só existirá onde redes de relações conceituais, sociais e materiais 

existirem (KEENAN, 2015, p. 80). Para a autora, ter uma casa só faz sentido em um contexto 

determinado, em uma relação de pertencimento reconhecível como propriedade, porque as 

várias redes (sociais, culturas,legais, etc.) em que se está incluído, realizam essa relação como 

tal (KEENAN, 2015, p. 81). A partir disso Keenan define a propriedade como uma relação de 

pertencimento sustentada pelo espaço. Ela esclarece que a “propriedade está, portanto, não 

entendida como algo essencial ou inseparável do sujeito, mas como uma relação que precisa 

ser constatemente reproduzida pelo espaço que o rodeia” (KEENAN, 2015, p. 81).  

A justificativa da propriedade como um relação contingente, é uma forma de 

demonstrar que não há um direito natural envolvido. Mas, um direito socialmente construído, 

talvez avançando na sua caracterização, socialmente mantido por uma série de relações, 

mediadas por uma esfera social em que o campo jurídico possui um papel importante. Assim, 

quando a autora afirma que “minha casa só pertence a mim enquanto eu permanecer em um 

espaço que mantém a minha relação de pertença com ela. Propriedade é, portanto, 

espacialmente contingente[...]”(KEENAN, 2015, p. 81), ela destaca uma análise 

contextualizada da situação. Entretanto, afirmar que a propriedade é espacialmente 

contingente não aponta os fatores que influenciam na forma como esta é organizada 

socialmente. O que importa destacar aqui é que esta ideia pode influenciar para que mudanças 

estruturais no direito de propriedade possam acontecer. 

Colocar a caategoria espacial no debate sobre o direito abre novas possibilidades 

de interpretação. A abordagem de Keenan demonstra ao relacionar a propriedade com a ideia 
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de pertencimento novas possibilidades. Ela no entanto não aborda a relação da propriedade 

com a expansão das cidades e os conflitos sociais daí resultantes. Por isso, a teoria de Harvey 

será aprofundada em seguida.  

 

3.2 A produção do espaço 

 

Na introdução escrita em 2006 para uma nova edição de uma das suas principais 

obras Os limites do Capital, David Harvey esclarece quais direções optou por seguir em suas 

pesquisas. O geógrafo explica que para entender melhor o fenômeno da urbanização optou 

por aprofundar seus estudos em categorias marxistas para explicar o processo de acumulação 

de capital (HARVEY, 2013a). Harvey busca integrar em suas pesquisas o aspecto financeiro, 

que para ele está ligado à esfera temporal, e o geográfico, ligado à esfera espacial. 

David Harvey descreve parte da trajetória acadêmica que despertou seu  interesse 

por trabalhar o tema da urbanização. Inicialmente o autor bucava aplicar conceitos teórico-

filosóficos como o de justiça social à geografia, principalmente nos campos do planejamento 

e organização regional. Como havia se mudado a pouco tempo para a cidade de Baltimore 

(EUA) tinha como intenção utlizá-la como objeto de pesquisa e exemplo do desenvolvimento 

da sua teoria (HARVEY, 1988).  Harvey afirma que substitui a pergunta “o que é o espaço?” 

para indagar por que práticas humanas diferentes utilizam de formas distintas de conceituação 

do espaço. A resposta para o problema do espaço não será respondida filosoficamente, mas a 

partir da prática concreta e dos conflitos reais acerca da questão espacial. 

Harvey faz uso das expressões “espaço absoluto”, “espaço relativo” e “espaço 

relacional”, ele esclarece o seguinte: “o espaço não é em si nem absoluto nem relativo nem 

relacional, mas pode se tornar um e tudo simultaneamente dependendo das circunstâncias” 

(HARVEY, 2013a, p. 437). Para o autor os temas relacionados com a conceituação do espaço 

são resolvidos mediante a prática humana: 

 

A posse da propriedade privada na terra confere poder exclusivo a pessoas privadas 

sobre algumas porções do globo. Isso envolve uma concepção absoluta do espaço, 

uma das propriedades mais importantes do que é um princípio de individuação 

estabelecida mediante a exclusividade da ocupação de uma determinada porção do 

espaço – duas pessoas não podem ocupar exatamente o mesmo lugar nesse espaço e 

serem consideradas duas pessoas diferentes. A exclusividade do controle sobre o 

espaço absoluto não está confinada a pessoas privadas, mas se estende aos Estados, 

às divisões administrativas e a qualquer outro tipo de indivíduo jurídico. A 

propriedade privada na terra, na prática em geral registrada mediante levantamento 

cadastral e mapeamento, estabelece claramente a porção da superfície da terra sobra 
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a qual indivíduos privados têm poderes monopolistas exclusivos. (HARVEY, 2013a, 

p. 437/438).  

 

A definição do urbanismo não é o tema central da teoria de Harvey, e sim como o 

processo de produção e as disputas sociais e polítiticas influenciam e são influenciados pelo 

urbanismo, daí a concepção do urbano com um objeto relacional. (HARVEY, 1977, 1988). 

 Para Harvey o processo de acumulação de capital é um fator fundamental para 

entender a sociedade contemporânea. Isso não significa reduzir sua teoria sobre as cidades 

apenas ao aspecto econômico. O capitalismo envolve fatores que ultrapassam o tema da 

economia. Essa posição de Harvey fica mais clara na obra A condição pós-moderna. Ao 

analisar as mudanças culturais denominadas como pós-modernidade, ainda na década de 

1980, ele relaciona as novas formas culturais que surgiam, com a emergência de formas 

flexíveis de acumulação de capital e um novo ciclo de compressão do tempo-espaço na 

organização do capitalismo. Para ele, quando comparadas com as regras básicas da 

acumulação, as mudanças culturais transformaram apenas a aparência superficial da 

sociedade, e não significavam o surgimento de uma sociedade pós-capitalista ou pós-

industrial (HARVEY, 1992, p. 7). Ou seja, para Harvey, o processo de acumulação se 

relaciona também com os aspectos culturais da sociedade, neste aspecto, o direito de 

propriedade também será afetado por este processo na forma como será a seguir exposta. Com 

isso, ao invés de serem críticas, abordagens pós-modernas expressariam uma nova 

configuração do capitalismo. 

É importante mencionar a crítica de Postone sobre este aspecto da teoria de 

Harvey, ao relacionar mudanças culturais pós-modernas com a mudança na estrutura do 

capitalismo, Harvey supera posições que entendem o capitalismo apenas em seu aspecto 

econômico. O problema para Postone é que Harvey faz isso a partir de uma “relação 

completamente contingente entre cultura e capitalismo” (POSTONE, 2008, p. 93), o que 

esvaziaria o conceito de cultura. Para Postone, que também parte da teoria de Marx, o pós-

modernismo, pode em alguns momentos não compreender bem o capitalismo e servir como 

forma da sua manutenção e em outros momentos pode conter noções já pós-capitalistas. Os 

dois autores abordam o capitalismo como um sistema que ultrapassa a esfera econômica, 

afirmando que não há um economicismo inerente a teoria de Marx.  

Entender a importância da disposição espacial das cidades atualmente não é uma 

tarefa fácil. A organização espacial de uma cidade é importante para o desenvolvimento de 
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processos econômicos. Nos termos de Harvey “o ambiente construído tem então de ser 

encarado como uma mercadoria geograficamente ordenada, complexa e composta” 

(HARVEY, 2013a, p. 316). As escolhas que incluem projetos imobiliários são complexas, 

pois a mercadoria ali produzida não poderá ser movida, trata-se de algo fixo. Por exemplo, 

ainda não é possível construir um empreendimento residencial em um lugar e posteriormente 

movê-lo para outro. Ou, as instalações de um parque industrial, um aeroporto, etc. Tais 

escolhas terão efeito de longa duração e precisam ser racionalmente determinadas.  

A infraestrutura urbana será levada em consideração para a construção de 

qualquer empreendimento. Duas construções com as mesmas características terão valores de 

mercado completamente diferentes devido à sua disposição no espaço. Tal situação implica 

em uma séria de escolhas para a aplicação de investimentos em um determinado local. Harvey 

destaca que o desenvolvimento espacial não ocorre ao acaso. Há planejamento e diversos 

interesses envolvidos, com isso a lógica do mercado influencia de forma decisiva na produção 

das cidades. Os investimentos que ficam presos ao solo precisam ser realizados de forma a 

reduzir margens de erro estratégico, pois está em jogo um grande volume de capital investido. 

 

A imobilidade no espaço significa que uma mercadoria não pode ser movida sem 

que o valor nela incorporado seja destruído. Os elementos do ambiente construído 

tem uma posição ou localização espacial como atributo mais fundamental do que 

incidental. Por isso eles tem de ser construídos ou reunidos in situ na terra, de forma 

que a terra e a apropriação do arrendamento da terra se tornem significativas. Além 

disso, a utilidade de elementos particulares depende da sua localização em relação a 

outros – lojas, moradias, escolas e fábricas devem todas ser razoavelmente próximas 

umas das outras. Toda a questão da ordenação espacial do ambiente construído tem 

então de ser considerada; a decisão de onde colocar um elemento não pode ser 

divorciada do “onde” dos outros. (Harvey, 2013a, p. 315/316). 

 

O ambiente construído é caracterizado como uma mercadoria complexa e com 

suas peculiaridades. Analisando de forma objetiva, todas as construções em uma determinada 

área devem possuir algum grau de coordenação no espaço e no tempo. A questão temporal 

também é relevante, haja vista que a rede de transportes deve preceder, por exemplo, a criação 

de um campo de exploração mineral no interior de um país.  

 

A produção, disposição, manutenção, renovação e transformação dessa mercadoria 

[o ambiente construído] implica sérios dilemas. A produção de elementos 

individuais – casas, fábricas, lojas, escolas, rodovias, etc – tem de ser coordenada, 

tanto no tempo como no espaço, de maneira a permitir que a mercadoria composta 

assuma uma configuração apropriada. (HARVEY, 2013a, p. 316). 
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Similarmente, o desinvestimento em uma parte do ambiente construído pode 

depreciar os valores das propriedades adjacentes” (HARVEY, 2013a, p. 316). É preciso 

ressaltar que a valorização do solo urbano vem se mostrando como um grande atrativo de 

ativos financeiros em todo o mundo (ROLNIK 2015; HARVEY 2012; 2013b; MASSEY 

2015). E os mesmos autores citados apontam a mercantilização da cidade e da propriedade 

urbana como um problema social, que por isso pode ser definido como um problema espacial. 

Daí a importância de entender esse processo a partir da noção de que o espaço é dinâmico e 

está sempre em construção. 

David Harvey destaca que a concepção jurídica do direito de propriedade é 

importante para o processo de acumulação, permitindo que as trocas de mercadorias e de 

capital fictício aconteçam de forma facilitada.  

 

Mas os direitos de propriedade têm muitas formas. Títulos de qualquer tipo podem 

em princípio ser negociados. Os governos podem vender direitos a uma porção das 

receitas de impostos futuros. Os direitos de propriedade das mercadorias podem ser 

negociados sem as mercadorias realmente trocarem de mãos ou, como nos mercados 

futuros de mercadorias, antes da produção real da mercadoria. Os direitos à terra, 

aos prédios, aos recursos naturais (perfuração de petróleo, direitos de exploração 

mineral etc.) também podem ser negociados. Ao que parece, há muitos mercados 

diferentes para o capital fictício, assim como há diferentes formas de posse de 

propriedade no capitalismo. (HARVEY, 2013a, p. 364/365). 

 

Os títulos de propriedade não têm valor em si, são na verdade representações. 

Dessa forma, é preciso que estejam contextualizados no sistema econômico. Precisam do 

reconhecimento social. Entretanto, são extremamente importantes no campo jurídico. Além 

disso, na prática dos Tribunais tal título pode significar o acesso ou não à propriedade.  

A exclusividade do direito de propriedade também é destacada, a ideia de 

exclusividade leva à noção de exclusão. O controle privado de uma parte do espaço global 

implica na exclusão das demais pessoas. Ressalta-se, que esse controle não representa em 

muitos casos a posse direta. Esse poder de exclusão é garantido por um título de propriedade 

sem a necessidade de que os pés do proprietário toquem aquela área. 

Os títulos de propriedade são então importantes no processo de produção do 

espaço por funcionarem como uma espécie de garantia para os investimentos e permitir a 

fungibilidade de bens. O valor de mercado de determinada propriedade imobiliária pode ser 

alterado pela ação humana. A tendência é que a atuação humana quando guiada por interesses 

econômicos realize alterações que aumentem o valor agregado das áreas. 
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Harvey ressalva que as teorias espaciais devem ser interpretadas com cuidado. 

Pois, o espaço para ele é também produzido pelo homem, todavia não é apenas produzido 

pelo homem.  

 

Diante de tal diversidade seria fácil demais sucumbir a esse “fetichismo espacial” 

que iguala todos os fenômenos sub specie spatii e trata das propriedades geométricas 

dos padrões espaciais como fundamentais. O perigo oposto é enxergar a organização 

espacial como um mero reflexo dos processos de acumulação e reprodução de 

classe. A seguir tentarei tomar um curso intermediário. Encaro a localização como 

um atributo material fundamental da atividade humana, mas reconheço que a 

localização é socialmente produzida. A produção de configurações espaciais pode 

então ser tratada como um “momento ativo” dentro da dinâmica temporal geral da 

acumulação e da reprodução social. (HARVEY, 2013a, p. 479).  

 

O geógrafo não possui como preocupação principal abordar o direito de 

propriedade, mas ressalta que no capitalismo é importante separar o trabalhador da terra, pois 

ao negar o acesso à terra permite-se a existência de mão de obra disponível para exploração. 

Tal concepção está ligada a teoria do valor, e desenvolvida no Volume 1 do Capital (MARX, 

2013). Todavia, esta separação do “homem da terra” não precisaria se dar necessariamente 

pela apropriação privada da terra, por exemplo, poderia se tornar propriedade do Estado. Essa 

propriedade da terra pelo Estado não deveria se confundir com a “propriedade das pessoas”. 

(HARVEY, 2013a, p.463). No entanto, Harvey destaca que um ataque à propriedade privada 

da terra poderia ser interpretado como um ataque a toda forma de propriedade. O que 

colocaria dúvida acerca da propriedade privada dos meios de produção, de onde o sistema 

capitalista deriva sua própria posição e legitimação. Por isso, “a preservação, e até a melhoria, 

da propriedade privada na terra desempenha uma função ideológica e legitimadora para todas 

as formas de propriedade privada” (HARVEY, 2013a, p. 463). Segundo Harvey, deste aspecto 

ideológico derivam argumentos sobre a importância de se conferir a posse da moradia à classe 

trabalhadora. 

Raquel Rolnik também destaca este aspecto ideológico, ao afirmar que “para o 

pensamento liberal, propriedade, direito e cidadania se entrelaçam” (ROLNIK, 2015, p. 197). 

Esse seria o fundamento de políticas de moradia que promovem a propriedade privada das 

casas. Assim como, programas de reformas de sistemas fundiários e de titulação de 

assentamentos informais. Para Rolnik, esses foram os principais elementos da expansão do 

modelo capitalista em sua fase neoliberal (ROLNIK, 2015, p. 197). 

 

3.3 O Direto à Cidade 
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 A partir da importância do espaço para seus estudos e a relação fundiária com o 

desenvolvimento do capitalismo David Harvey desenvolve na sua obra a teoria do direito à 

cidade (HARVEY, 2013b). Quando comparado aos institutos do direito civil a ideia de direito 

à cidade pode ser considerada recente na história do direito. Em 1967 o filósofo francês Henri 

Lefebvre escreveu a obra O Direito à Cidade (LEFEBVRE, 2008) precursora no 

desenvolvimento do novo campo. A obra de Lefebvre influenciou inicialmente os estudos 

sobre o urbano, posteriormente o campo jurídico incluiu os temas debatidos pelo autor. 

 David Harvey  afirma que o direito à cidade é um conceito vazio objeto de luta 

e que precisa ser preenchido. A disputa no campo jurídico inclui tanto o a luta pelo seu 

significado quanto por sua efetivação. Ele reconhece de modo geral a atenção dispensada aos 

direitos humanos, no entanto tais direitos ainda possuem um enfoque individual. Exemplo 

disso seria o direito de propriedade. O direito à cidade, de maneira distinta, seria um direito 

humano coletivo que em determinadas situações configura um embate entre direitos 

individuais e direitos sociais.  

A noção de direito à cidade ganha complexidade, haja vista que ela não é tida 

como o simples acesso, individual e/ou coletivo, aos recursos que a cidade possui. Trata-se da 

possibilidade de alterar a cidade de acordo com os desejos e as necessidades dos cidadãos. A 

cidade representa as próprias preferências do indivíduo, refazê-la é também se “reconstruir 

como pessoa” (HARVEY, 2013b, p.20). 

Para Harvey reivindicar o direito à cidade, é postular a possibilidade de dominar o 

processo de urbanização, controlar e modificar de forma radical esse processo. Para o autor as 

cidades se desenvolveram atendendo a interesses econômicos que geram a concentração de 

pessoas e serviços em determinadas localidades. O capitalismo possui uma dupla relação com 

as cidades: a urbanização é utilizada como forma de aplicação dos excedentes gerados pela 

produção e ela se torna um local de interesse para tais aplicações. 

O capitalismo é caracterizado por um processo constante de acumulação. O 

capitalista precisa decidir o que fará com o excedente que acumula, ou ele gastará em seus 

prazeres ou reinvestirá para obter mais excedente. Como o excedente é suficiente para 

satisfazer os gostos do capitalista e ainda assim resta parte do capital, sempre há 

reinvestimento que por sua vez gera mais excedente (HARVEY, 2013b). Mesmo que a taxa 

de excedente seja constante, houve grande aumento nas últimas décadas do investimento para 

ampliação do capital e por consequência aumento da urbanização. Assim, há busca constante 
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por campos rentáveis de produção e reabsorção do capital excedente. Pensando nisso Harvey 

desenvolve a ideia de que a urbanização (mas não somente ela) desempenha papel 

fundamental na absorção da produção capitalista e na busca por investimentos lucrativos. 

Harvey utiliza como exemplo histórico deste processo as grandes modificações 

idealizadas por Georges-Eugène Haussmann que foram realizadas em Paris por volta da 

década de 1850. Com a ascensão ao poder de Luiz Bonaparte em 1853 o excedente de capital 

foi investido na (re)urbanização de Paris, todavia com novos problemas surgidos e a guerra 

com a Alemanha de Bismark acabaram resultando nos movimentos de 1868, na Comuna de 

Paris. Segundo a interpretação de Harvey a comuna foi provocada pela insatisfação dos 

moradores da capital francesa com o modelo excludente de cidade criado. Ele analisa 

detidamente o caso de Paris na obra Paris: capital da modernidade. O período escolhido para 

análise compreende os anos de 1848 a 1871 apontando os fatores que geraram a insurreição 

popular, destacando a importância do contexto econômico para tanto (HARVEY; LOPES; 

RENZO, 2015). 

A situação da economia norte americana seguiria caminho semelhante pós-

Segunda Guerra Mundial. Robert Moses publica obra apontando as falhas de Haussmann, mas 

também propondo intervenções urbanísticas de grande escala. Diferenciando-se por pensar 

também na região metropolitana das cidades e não apenas em uma cidade específica. As 

intervenções orientadas pelo pensamento de Moses tiveram início em Nova York, 

posteriormente se estendendo por outros lugares dos Estados Unidos fomentando o processo 

de ampliação dos subúrbios e a expansão da malha rodoviária. 

A mudança espacial vinha acompanhada de alterações no estilo de vida das 

pessoas, os subúrbios americanos também trouxeram novas formas de consumo, com o 

desenvolvimento de produtos para o público que surgia com um perfil específico, por 

exemplo, o inventivo da posse de dois carros por família e a construção padronizada de casas 

e sua aquisição por meio de crédito imobiliário. A alteração no espaço gera uma série de 

novas necessidades que serão atendidas pela produção de mercadorias. A criação dessas 

necessidades faz parte do processo de expansão do capitalismo.  

Harvey continua descrevendo o contexto internacional e chega até os anos 2000, 

apontando crises do final da década de 1990 (Ásia, Rússia, Argentina) até a crise da bolha 

imobiliária norte-americana de 2008. Para ele a urbanização dos Estados Unidos e da China 

vem assegurando a possibilidade de investimento rentável de excedente de capital em escala 

global (HARVEY, 2004). O mercado imobiliário possui importância fundamental para isso. O 
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chamado “boom imobiliário” ocorreu simultaneamente em várias partes do mundo, a elevação 

do preço do solo e a criação de vários projetos urbanos demonstrariam tal situação. Essa 

conclusão coincide com o diagnóstico feito por Rolnik no período em que atuou na ONU 

como relatora especial sobre o direito à moradia (ROLNIK 2015).  

A reconfiguração urbana carrega consigo mudanças no estilo de vida das pessoas. 

A qualidade de vida urbana se transforma em uma mercadoria para os que podem pagar por 

ela. Os condomínios fechados, por exemplo, prometem um estilo de vida urbano idealizado. 

Todavia, tais condomínios são cercados, ilhas de um ambiente urbano perfeito imerso em 

cidades caóticas, fragmentadas e violentas.  

No processo de produção das cidades, o direito de propriedade é uma ferramenta 

importante de regulação. Harvey relaciona a forma como a propriedade está regulada com 

acepções do neoliberalismo. “A proteção neoliberal dos direitos de propriedade privada e seus 

valores se converte em uma forma hegemônica de política, inclusive para a classe média 

baixa”. (HARVEY, 2013b, p. 36). O conceito de neoliberalismo
25

 é assim definido:  

 

O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas 

que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as 

liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura 

institucional caracterizada por sólidos direitos de propriedade privada, livres 

mercados e livre comércio. (HARVEY, 2008, p.12). 

 

Na definição é importante destacar que o neoliberalismo não se restringe ao seu 

aspecto econômico, pois também é uma teoria política. A livre circulação de mercadorias e a 

proteção do direito de propriedade são as características mais importantes para a realização 

dos objetivos do ideário neoliberal. O papel do Estado é criar e manter estrutura institucional 

apropriada a essas práticas deve ainda “estabelecer as estruturas e funções militares, de 

defesa, da polícia e legais requeridas para garantir direitos de propriedade individuais e para 

assegurar, se necessário pela força, o funcionamento adequado dos mercados” (HARVEY, 

2008, p.12). E, caso algumas áreas não estejam incluídas no mercado (por exemplo, a terra, a 

água, a instrução, o cuidado de saúde, a segurança social, etc.), elas devem ser inseridas, se 

necessário pela ação do Estado. Porém, depois de criados novos mercados o Estado deve 

intervir o mínimo no seu funcionamento. O papel do Estado frente à propriedade privada no 

modelo neoliberal está marcado pela necessidade de proteção e garantia, mas permitindo seu 

                                                           
25

 Sobre a concepção de neoliberalismo de David Harvey, cf. O neoliberalismo: história e implicações 

(HARVEY, 2008). 
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livre comércio posterior. As críticas à mercantilização da propriedade estão vinculadas a 

crítica ao modelo neoliberal, assim como fazem as autoras Raquel Rolnik e Doreen Massey. 

O autor relaciona o processo de urbanização com a “destruição criativa”, em que 

parte do capital é destruído para a substituição por novo campo de investimento. Essa 

destruição decorre principalmente dos processos de inovação tecnológica e organizacional, 

mas estas mudanças também estão relacionadas a crises, quando um conjunto dominante é 

substituído por uma nova forma (HARVEY, 2011, p. 87). A destruição criativa ocorre na 

cidade, em que áreas são totalmente modificadas para a sobreposição do novo sobre o antigo. 

Ele conclui o seguinte sobre o processo de urbanização:  

 

A urbanização, podemos concluir, desempenhou um papel crucial na absorção de 

excedentes de capital, e o fez em uma escala geográfica cada vez maior, mas as 

custas de impetuosos processos de destruição criativa que implicam a despossessão 

de massas urbanas de qualquer direito à cidade. (HARVEY, 2013b, p. 45).  

 

Harvey se pergunta se as cidades são planejadas para as pessoas ou para o lucro? 

Para responder busca atualizar o conceito de luta de classes para a esfera urbana, e estabelece 

um conceito de lugar como “as paisagens em que a vida diária tem de ser vivida, as relações 

afetivas e solidariedades sociais são estabelecidas e as subjetividades políticas e os 

significados simbólicos são construídos” (HARVEY, 2011, p. 157-158). Nota-se, mais uma 

vez, que a relação espacial para Harvey não se resume ao aspecto econômico. A luta de 

classes se caracteriza, por exemplo, na disputa entre interesses de grupos externos que 

pretendem reconstruir uma área suburbana e os moradores desta área que podem ter o 

interesse de manter a configuração do lugar. O lado perverso disso é que, na maioria das 

vezes, as classes mais vulneráveis são atingidas por essas alterações na geografia urbana das 

cidades. Harvey afirma que estas intervenções sempre fazem uso da violência. Acrescento que 

esta violência não precisa ser física, pode ser simbólica, com a destruição de um modo de 

viver e sua substituição por outro. Ele utiliza como exemplo as favelas do Rio de Janeiro e 

cita que as ideias de Hernando de Soto que justifica a pobreza nos países do sul global pela 

ausência de critérios claros acerca do direito de propriedade privada.  Harvey não descarta que 

em alguns casos individuais a concessão do título de propriedade pode significar a 

possibilidade de uma melhora de vida individual, mas em grande parte das situações os 

interesses por trás dos projetos urbanos não incluem o bem estar dos mais vulneráveis. 
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Harvey, em entrevista, afirma que não basta a afirmação de que existe direito à 

cidade, é preciso lutar por esse direito. É preciso definir de quem é este direito, pois sempre 

haverá disputa por ele. O direito à cidade é uma forma de democratização, pois é fundamental 

“que os mais pobres possam influenciar os destinos da cidade tanto quando os mais ricos” 

(SANTANA; PERES, 2014, p. 18). Harvey analisa o direito à cidade como uma disputa 

dinâmica, as “lutas sobre o conceito de espaço público e sobre a regulação do espaço público 

são arenas de conflito e disputa pela vida urbana” (SANTANA; PERES, 2014, p. 18). 

 

3.4 As crises do capitalismo e o setor imobiliário 

 

A preocupação dos economistas na atualidade está concentrada no aspecto 

macroeconômico e posiciona a expansão urbana como resultado sempre de um processo 

maior, ligado à expansão e desenvolvimento do modelo econômico vigente. Já Harvey se 

diferencia ao inserir a questão da urbanização como central para o desenvolvimento do 

capitalismo.  

Para o Banco Mundial a melhor forma de se alcançar elevado grau de 

desenvolvimento econômico é por meio de uma estratégia que garanta a maior possibilidade 

de privatização do solo (HARVEY, 2013b). Esta estratégia está fundamentada em três pontos 

básicos: defesa da propriedade privada; garantia do cumprimento de obrigações e facilidade 

para o financiamento de moradias. Os três pontos demonstram o papel importante que o 

campo jurídico possui para a implementação dessas “metas” para o desenvolvimento 

econômico. Esta vinculação entre o econômico e o jurídico precisa ser levada em 

consideração na análise da formação e transformação espacial. 

Harvey destaca que as últimas crises do capitalismo (que vem se tornando mais 

frequentes nas últimas décadas) estão ligadas ao modelo de expansão urbano e a problemas no 

setor imobiliário. A bolha imobiliária dos EUA em 2008 é utilizada como exemplo evidente e 

importante disso. Harvey critica os economistas marxistas por não enfocarem a questão 

urbana e não conferir a ela a importância devida. Ele destaca que a culpa disso em grande 

medida é da metodologia que Marx utiliza para desenvolver sua teoria. Já que opta por uma 

linha argumentativa focada na produção e circulação do capital de forma universal. Com isso 

Marx busca encontrar as leis gerais que regulam o capitalismo. Há um aspecto positivo nisso, 

pois a leitura ainda é atual e pode ajudar na interpretação do mundo devido a esta escolha. 

Todavia, a análise espacial deve utilizar outras situações que em muitos momentos são 
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ignoradas pelos economistas marxistas que preferem utilizar as leis fundamentais (como a da 

queda tendencial da taxa de lucro) para explicações dos fatos que acontecem na economia 

capitalista de forma concreta. Marx não ignorava esta necessidade de análise contextual, mas 

em seu processo de escrita muitas vezes afastava certos temas para permitir sua argumentação 

teórica. Harvey se pergunta até que ponto isso também não se torna um problema e 

exemplifica com a questão do crédito que mesmo importante para o desenvolvimento dos 

conceitos é sempre afastada para um posterior aprofundamento nos Livros II e III da obra O 

Capital. 

A possibilidade de atrelar o mercado financeiro com o mercado imobiliário torna 

imaterial a própria noção de propriedade de bens imóveis. São criadas expectativas quanto a 

realização de empreendimentos que resultam em aplicações financeiras focadas em 

realizações futuras. Como demonstrado por Adriano Botelho, à possibilidade da conversão de 

imóveis em ativos financeiros negociáveis na bolsa, intensifica a participação do mercado 

financeiro na forma como as cidades são construídas (BOTELHO, 2007).  

A urbanização ocupa lugar de destaque no investimento de excedentes de capital. 

A construção de capital fixo, por exemplo, um conjunto de edifícios com área residencial e 

comercial, demandará várias fases: elaboração de projetos; escolha e aquisição da área; em 

certas circunstâncias a desocupação da área ou adaptação dela para o início das obras, etc. 

Estas por sua vez demandarão material físico e humano, com a contratação de trabalhadores e 

maquinários. A duração do investimento se prolongará no tempo o que caracteriza a maior 

duração do processo. O tempo de rotação do capital está ligado ao retorno para as mãos do 

investidor o que foi aplicado, mais o lucro que ele pretende obter. Mesmo que parte das 

unidades sejam vendidas previamente, via de regra, o tempo de rotação deste capital é maior 

do que em outros setores econômicos, como a produção de bens de consumo. Nesse sentido, 

Harvey afirma que os investimentos em urbanização são em certa medida estabilizadores do 

capitalismo, por movimentar vários setores da produção e manter um grande volume de 

capital investido por um período de tempo maior, o que reduz a volatilidade do sistema. 

Harvey aplica sua teoria ao campo de produção de moradias, que recebe um 

grande aporte de valores. Além disso, o financiamento tanto para as construtoras quanto para 

os consumidores finais ativa o mercado de crédito e as instituições bancárias realizando 

empréstimos em longo prazo. O mercado imobiliário de moradias é complexo. Pois, se 

inicialmente as vendas de casas ocorrem para pessoas solventes, em um segundo momento, 

para manter a alta de preços são fomentadas vendas de risco, a quem não tem tantas garantias 
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de que poderá pagar (empréstimos com garantias menores). Com isso os preços continuam 

subindo, mas chega um momento em que o sistema não suporta e a bolha estoura, pois muitos 

não conseguem arcar com as dívidas. Além disso, como destaca Harvey, nos Estados Unidos 

muitas famílias refinanciaram a hipoteca de suas casas, ou seja, aproveitando a aumento de 

preço das moradias realizaram novos empréstimos. Pois, se a casa em tese possui um valor 

maior, ela garantirá uma soma maior a ser emprestada por financeiras. Esses novos créditos 

são utilizados para realizar outros tipos de consumo, como uma viagem, novos bens móveis, 

etc. (HARVEY, 2013b, p. 81). Mas, esta forma de consumo está baseada na ideia de que o 

preço dos imóveis tende sempre a subir ou ao menos se manter constante, e quando ocorre a 

desvalorização destes imóveis e as dívidas se tornam impagáveis, pois a garantia foi reduzida 

as famílias são diretamente afetadas e podem assumir dívidas que não conseguiram pagar. 

Harvey também chama atenção para o que denominas como “práticas urbanas 

predadoras” (HARVEY, 2013b, p. 89) e afirma que os mais pobres sofrem com processos de 

perda de posse (e propriedade de suas moradias) devido ao endividamento e a impossibilidade 

de quitar as parcelas das mesmas. O autor cita estratégias utilizadas para que as casas saiam 

da mão dos que iniciaram o financiamento e se concentre na mão de grupos que, por exemplo, 

compram as dívidas de bancos. 

 

3.5 A produção de bens comuns 

 

A produção da cidade não pode ser reduzida a um único agente, não são apenas 

investimentos públicos ou investimentos privados que vão determinar a expansão das cidades. 

Na verdade, é o trabalho coletivo que cria estes bens. 

David Harvey aborda a questão da produção de bens comuns em contraposição à 

noção de apropriação privada dos bens de forma geral. Tal embate caracterizaria a dicotomia 

entre Estado e Mercado. Ele cita autores que vão afirmar que a forma mais viável (a única 

talvez) de tratar tal embate seja a regulação e incentivo do Estado pela propriedade privada 

(HARDIN 1968, p. 243-248 apud HARVEY, 2013b, p. 108). Esta seria a única forma de 

organizar a produção e divisão dos bens. Todavia, Harvey demonstra que esta é uma visão 

limitada do tema e outros autores (OSTROM; 1990 apud HARVEY, 2013b, p. 109) 

demonstram que são possíveis organizações coletivas de bens que conseguem ser socialmente 

úteis e produtivas.   
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Para diferenciar bens públicos e espaços públicos de bens comuns, Harvey afirma 

que os primeiros sempre foram interferência do poder estatal e da administração pública. 

Esses espaços não necessariamente constituem “comuns”. O comum não deve ser entendido 

como um tipo específico de coisa, “mas como uma relação social instável e maleável entre 

determinado grupo social autodefinido e os aspectos já existentes ou ainda por criar do meio 

social/ou físico, considerada crucial para sua vida e subsistência” (HARVEY, 2013b, p. 116). 

O conceito não é de apreensão simples, Harvey afirma que os bens públicos precisam ser 

apropriados pelos cidadãos para se tornarem comuns. Cita como exemplo as praças públicas 

no Cairo, Atenas e Barcelona que se tornaram comuns quando foram utilizadas como lugar de 

livre manifestação pelos moradores das cidades. 

Os bens comuns também podem ser capitalizados, o ambiente e a atratividade de 

uma cidade são “um produto coletivo dos seus cidadãos, mas é o mercado turístico que 

capitaliza comercialmente esse comum de modo a extrair renda” (HARVEY, 2013b, p. 116). 

O problema não é a existência de comuns, mas a incapacidade dos direitos de propriedade 

privada individualizada de satisfazer interesses sociais.  

Neste ponto, Harvey relaciona a ideia do comum com a da propriedade: “a 

justificação dos direitos de propriedade privada na teoria liberal é que eles serviriam para 

maximizar o bem comum quando socialmente integrados por meio das instituições de 

mercado livre e em igualdade de circunstâncias” (HARVEY, 2013b, p. 118). O mercado se 

torna o local de diálogo e a propriedade privada assume sua forma de integração. Com isso as 

relações entre as pessoas estão cada vez mais marcadas pelas ideias que conformam o direito 

de propriedade. O Banco Mundial (seguindo a receita de Hernando de Soto) afirma que o 

caminho para acabar com a pobreza no mundo é a ampliação dos direitos de propriedade 

privada e o microcrédito. Harvey destaca, por exemplo, quanto ao microcrédito, que este cria 

uma enorme dependência e vinculação a uma economia da dívida e afirma ironicamente que 

ainda se acredita no mito de que se os “instintos empresariais dos pobres” forem liberados os 

problemas da pobreza crônica desaparecerão e todos serão felizes. 

Para criticar o modelo de regulação da propriedade, Harvey resgata o pensamento 

de Marx e afirma que com a industrialização a produção de bens passou a ser realizada de 

forma coletiva com a divisão social do trabalho. Desse modo, se o direito de propriedade 

derivar do trabalho, como a na concepção Locke, deveria assumir alguma forma coletiva e 

não individual. Harvey afirma que Marx “não defende a propriedade estatal, mas alguma 
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forma de propriedade associada ao trabalhador coletivo que produza para o bem comum” 

(HARVEY, 2013b, p. 121).  Conclui Harvey sobre o comum e os problemas que enfrenta: 

 

O comum não é, portanto, algo que existiu no passado e que se perdeu, mas algo 

que, assim como os comuns urbanos, é continuamente produzido. O problema está 

no fato de ser continuamente encerrado e apropriado pelo capital em sua forma 

mercantilizada e monetizada, mesmo quando continuamente produzido pelo trabalho 

coletivo. (HARVEY, 2013b, p. 121). 

 

Pensando na ideia de apropriação comum do excedente produzido coletivamente 

Harvey concebe o direito à cidade como um processo de luta com a participação de 

movimentos sociais. Ele diagnostica problemas relacionados com o processo de urbanização e 

como ele está ligado à apropriação privada do trabalho coletivo: 

 

A luta pelo direito à cidade enfrenta os poderes do capital que se nutre sem piedade 

das rendas derivadas da vida em comum que outros produziram. Isto nos recorda 

que o problema real reside no caráter privado dos direitos de propriedade o poder 

que estes conferem a apropriar-se, não apenas do trabalho, mas também do produto 

coletivo de outros. Dito de outro modo, o problema não é o bem comum em si, mas 

as relações entre quem o produz ou melhoram em diversas escalas e quem se 

apropria dele para seu benefício privado. (HARVEY, 2013b, p.123). 

 

No trecho citado é possível interpretar a luta do direito à cidade como uma disputa 

em que está em jogo algo que produz desigualdades sociais. A apropriação do trabalho 

coletivamente realizado por um grupo restrito de pessoas é o que precisa e deve ser 

combatido. Harvey destaca que o processo atual da urbanização gera desigualdades sociais. A 

organização social e econômica permite que a especulação financeira no campo imobiliário 

aconteça de forma desregulada.   

Para Harvey o debate acerca do comum destaca como o capitalismo se apodera da 

produção comum e a redistribui de forma desigual. Nesse sentido, a luta pelo comum precisa 

ser uma luta anticapitalista. E nesse sentido Harvey defende uma luta em grande escala 

envolvendo movimentos sociais e a esquerda do mundo todo. 

O direito à cidade é importante neste contexto, e este não deve ser entendido como 

um direito que já existe, mas como o direito de construir e reconstruir a cidade de uma forma 

distinta, em que seja possível extinguir a desigualdade social, a pobreza e preservar o meio 

ambiente. Para que isso aconteça a forma destrutiva como a urbanização é realizada 

atualmente precisa ser profundamente alterada (HARVEY, 2013b, p.202). 
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A forma de combater a situação atual está relacionada com a socialização da 

produção e distribuição do excedente, resultando na criação de uma nova riqueza comum 

acessível a todos (HARVEY, 2013b, p. 134). Ele acredita que para uma mudança ampla é 

necessário um movimento anticapitalista. Apesar de muitos movimentos atuais (anarquistas, 

horizontalistas, etc.) estarem em um caminho ainda pouco efetivo, Harvey destaca a força dos 

movimentos sociais urbanos como parte da tomada de conscientização das necessidades 

sociais vigentes.  

 

3.6 Críticas à teoria de Harvey 

 

É importante destacar algumas críticas feitas à teoria acima exposta e até que 

ponto tais críticas são pertinentes. Fabiana Furtado desenvolve considerações sobre a 

institucionalização do direito à cidade no Brasil. Sua pesquisa resgata momentos históricos 

importantes para a consolidação do direito à cidade. Para tanto, aborda o aporte teórico de 

autores que ela considera como fundamentais: Henri Lefebvre, Manuel Castells e David 

Harvey. A autora defende que o conceito vem perdendo sua raiz radical e por isso não 

consegue alcançar mudanças efetivas na organização das cidades (FURTADO, 2014). 

A autora destaca que o conceito de direito à cidade foi banalizado e cooptado pelo 

próprio sistema econômico. Ela afirma que a influência de autores como Castells e Harvey é 

um fator fundamental para entender as alterações que o conceito de direito à cidade sofreu no 

Brasil. Sobre Harvey sua crítica é assim sintetizada: 

 

Harvey, por outro lado, apesar de compreender de forma mais abrangente a 

importância do espaço na luta anticapitalista, acredita que o Direito à Cidade se 

refere basicamente à possibilidade de redirecionamento da riqueza socialmente 

produzida, também reduzindo o conceito a um padrão de vida econômico, mais 

compatível com a retomada do keynesianismo do que com a superação do 

capitalismo. (FURTADO, 2014, p. 151). 

 

A crítica feita a Harvey quando comparado a Lefebvre se refere ao abandono da 

visão utópica. Apesar de criticar como Marx pensadores utópicos, Harvey em algumas 

passagens em que projeta formas anticapitalistas de organização social viáveis denomina seu 

pensamento de utópico (HARVEY, 2011, p. 187). Todavia, é possível pensar que Harvey 

organiza seu pensamento de forma mais pragmática permitindo atuações com maior 
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possibilidade de aplicação concreta. Pensar formas imediatas de atuação não é abandonar 

perspectivas de mudanças radicais, mas dar o primeiro passo nesta direção.  

Ao criticar as formulações atuais sobre o direito à cidade, Furtado defende uma 

posição mais radical (no sentido de uma mudança profunda) fundamentada na sua leitura das 

ideias de Lefebvre e Marx. Furtado evidencia sua crítica ao Estado e a dificuldade de se 

encontrar soluções dentro de suas estruturas atuais de organização. Cabe ressaltar, que ao 

tratar de momentos importantes da institucionalização do direito à cidade, o Estatuto da 

Cidade é visto como um marco importante. Segundo a autora: 

 

Os instrumentos que continham possibilidades mais transformadores, como por 

exemplo, de alterar a estrutura fundiária, não foram implementados, em sua maioria, 

pelos Municípios, apesar de estarem presentes nas leis de quase todos os que 

realizaram seus planos diretores. Mas os instrumentos que propiciaram mais 

diretamente a mercantilização do espaço, esses foram e estão sendo utilizados 

amplamente, geralmente acompanhados de processos ditos participativos. Nesse 

momento, ficou evidente a absorção pela lógica do capital dos elementos que eram 

‘instituintes’ em momentos anteriores. (FURTADO, 2014, p. 149). 

 

Apesar do título da obra de Lefebvre O Direito à Cidade utilizar o termo “direito” 

não se trata de uma análise feita a partir do campo jurídico. Lefebvre é um filósofo que busca 

interpretar o tema do urbano como uma nova chave interpretativa para a modernidade. O 

desenvolvimento do tema se dá de forma mais aprofundada na obra A produção do espaço 

(LEFEBVRE, 2006) posteriormente elaborada. Furtado aborda o Estatuto da Cidade e os 

problemas que estão ligados à sua aplicação, destacando a proteção conferida ao direito de 

propriedade. Ela destaca que mesmo com propostas novas, o Estatuto não conseguiu 

consolidar o direito à cidade. Ao concluir seu trabalho afirma que as dificuldades da 

consolidação estão nos entraves promovidos por uma oligarquia detentora de poder 

econômico. Com isso instrumentos que promovam “qualquer alteração nos direitos de 

propriedade” enfrentam forte reação, sendo rotuladas de “comunistas”, mesmo que não 

pretendam qualquer forma de socialização da propriedade (FURTADO, 2014, p. 151). 

É importante destacar que Harvey, apesar de afirmar a importância de se pensar 

soluções anticapitalistas, aponta o papel do Estado como mediador entre o Mercado e o 

interesse Público. Nesse sentido a crítica de Furtado relaciona Harvey com a social 

democracia,  pois aponta que o Estado pode ser o gestor do mais valor produzido socialmente 

e sua visão de direito à cidade caminha por realizar este movimento. Harvey escreveu muitos 



130 
 

textos sobre o tema e é possível fazer essa interpretação, mas também aponta várias críticas ao 

papel do Estado (HARVEY, 2013b).  

Em que pese a existência de críticas sobre seu “abandono o utópico” ou “sua 

posição social democrata” Harvey resgata na tradição marxista a importância do espaço para o 

desenvolvimento da economia capitalista. E mais do que isso, aborda os temas do direito à 

cidade, as desigualdades sociais e problemas e paradoxos do sistema capitalista. Com isso, um 

dos seus méritos é não se perder em um radicalismo, apesar de pleitear mudanças profundas. 

Todavia, há um risco de aceitação que imobilizará seu pensamento e poderá caracterizar um 

limite para sua teoria.  

Para a presente pesquisa as formulações de Harvey se mostram coerentes para o 

entendimento do contexto das cidades. O objetivo aqui é demonstrar a relação do campo 

jurídico com a questão espacial, demonstrando a influência recíproca do direito com a 

produção das cidades. E nesse aspecto, o direito não é colocado de um “lado”, como produtor 

das injustiças sociais. Que o direito faz parte do problema está claro. A questão é pensar se ele 

pode contribuir para se pensar novos caminhos a seguir.  

 

3.7 A narrativa hegemônica e as outras narrativas possíveis de cidade 

 

Harvey faz um diagnóstico da contemporaneidade como um momento em que o 

capitalismo segue avançando e a ideologia neoliberal define as formas de atuação da 

sociedade e do Estado. A política estaria mercantilizada, ou seja, capturada pelo processo de 

reprodução do capital. A atuação do Estado permanece voltada para manter interesses “dos 

financistas”, por exemplo, instituições bancárias.  Para ele “ficou claro para todos que Estado 

e capital estão mais ligados um ao outro do que nunca, tanto institucional quanto 

pessoalmente” (HARVEY, 2011, p. 178). 

Segundo Harvey é preciso buscar alternativas para o modelo de (ir)racionalidade 

capitalista (HARVEY, 2011, p. 181), e o sonho de muitos é uma busca coletiva de uma vida 

melhor para todos. Historicamente estas alternativas foram chamadas de socialismo ou 

comunismo. Ultimamente estas alternativas perderam espaço político e social por dois 

motivos: o fracasso das experiências históricas em cumprir suas promessas e também por 

pressupostos falhos sobre a natureza humana (HARVEY, 2011, p. 182). 
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O autor define e diferencia os modelos socialista e comunista, no socialismo “a 

produção de excedente é normalmente gerenciada por intervenções ativas no mercado ou pela 

nacionalização dos chamados ‘postos de controle’ da economia (energia, transportes, etc.)” 

(HARVEY, 2011, p. 182). O controle é realizado pelo Estado. O comunismo, por outro lado, 

“pretende deslocar o capitalismo com a criação de um modo completamente diferente da 

produção e distribuição de bens e serviços” (HARVEY, 2011, p. 182). No entanto, nas 

experiências reais o controle social da produção, mercado e distribuição acabou ficando a 

cargo do Estado. Harvey acredita que atualmente a defesa do comunismo está alinhada em 

certa medida com o anarquismo, visando à gestão social da produção e consumo em menor 

escala, atuando em redes facilitadas pelos novos meios de comunicação com o afastamento da 

presença do Estado destas relações. 

Harvey afirma que no contexto atual não há um movimento anticapitalista 

suficientemente unificado com capacidade para alterar a distribuição de forças no cenário 

mundial. Mas há noções de que um mundo melhor é possível e elas podem ser construídas em 

conjunturas como a do Fórum Social Mundial. 

Ao desenvolver a possibilidade da luta anticapitalista Harvey afirma que o 

“objetivo fundamental desse movimento é assumir o comando social sobre a produção e 

distribuição dos excedentes” (HARVEY, 2011, p. 185). Harvey não propõe uma forma única 

de movimento, pois as peculiaridades de cada lugar e o desenvolvimento diferente em cada 

parte do mundo levam a alternativas distintas de atuação. As propostas do autor são diversas, 

cabe aqui destacar que para ele é preciso pensar em uma concepção de propriedade 

inteiramente nova, baseada no sentido comum. Pois, quando medida pela propriedade privada 

e pelo mercado a ideia de igualdade “produz falta de habitação para os pobres e condomínios 

fechados de mau gosto para os ricos” (HARVEY, 2011, p. 189). O direito de propriedade 

precisa ser repensado, Harvey esclarece que suas propostas são utópicas, mas não teria como 

não ser. Sua utopia pode ser percebida como uma linha a se perseguir no horizonte, e não um 

projeto fadado a não funcionar, é possível avançar em uma direção que trará benefícios 

sociais. 

Para o autor há correntes de pensamento que abordam os problemas atuais e 

formam grupos de oposições ao sistema vigente. O primeiro grupo seria formado por 

Organizações Não Governamentais (ONGs) que vem ganhando importância política nas 

últimas décadas. O segundo grupo seria composto por organizações anarquistas, autonomistas 
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e organizações de base. O terceiro grupo está ligado às transformações que vem ocorrendo no 

mundo do trabalho tradicional e nos partidos de esquerda.  

O quarto grupo, que interessa a esta pesquisa, seria constituído por movimentos 

sociais que não são guiados por uma filosofia política rígida, “mas pela necessidade 

pragmática de resistir a deslocamentos e desapropriações [...]. Nesse caso, o enfoque na vida 

diária na cidade, vila, aldeia ou outro local fornece a base material para a organização 

política” (HARVEY, 2011, p. 206-207) contra as ameaças do Estado e dos interesses 

capitalistas, que afetam grupos vulneráveis. Segundo Harvey o MST (Movimento dos 

Trabalhadores sem Terra) e os grupos que lutam pelo Direito à Cidade no Brasil são exemplos 

de tais movimentos, que “mais pragmáticos, em vez de impulsionados por preconceitos 

ideológicos [...] podem chegar a uma compreensão sistêmica gerada por suas próprias 

experiências” (HARVEY, 2011, p. 207). 

Harvey também destaca a importância de um último grupo de mudanças 

emancipatórias ligado a questões de identidade, incluindo as lutas sobre questões de gênero, 

sexualidade, raça, étnicas e religiosas. Cabe ressaltar que a divisão entre grupos realizada pelo 

autor ajuda a compreender distintas formas de atuação contra hegemônica, mas em várias 

situações, na maioria delas provavelmente, estes grupos estão atuando conjuntamente ao 

menos em parte. Exemplo disso são os movimentos sociais que lutam pela cidade e em 

determinados casos congregam também luta de gênero, racial, participação de partidos 

políticos, atuação de ONGs, etc. 

As alternativas para Harvey não apontam para uma única direção, o que busca 

com a sua obra é demonstrar que o capitalismo (como sistema econômico, social e cultural) 

gera diversas formas de desigualdade e violências. Segundo ele o capitalismo não vai cair por 

si só. É necessário buscar novas alternativas anticapitalistas (HARVEY, 2011, p. 209). 

As propostas de Harvey são amplas e visam pensar a situação em vários campos 

como o trabalho, a política, as questões de identidade. E mesmo havendo a necessidade de 

coordenação entre elas, o enfoque da pesquisa está direcionado para o âmbito do direito à 

cidade e a discussão sobre a propriedade imobiliária urbana. Assim, os movimentos que lutam 

pelo direito à cidade serão destacados.  

A pauta de reivindicações dos movimentos pelo direito à cidade é diversa, Harvey 

propõe a seguinte demanda: “maior controle democrático sobre a produção e uso do 

excedente”. Existir excedente não é algo ruim por si só. Tanto que em momentos de social 
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democracia com o Estado Providência cresceu o excedente que era controlado pelo Estado, 

daí o interesse do avanço neoliberal em restringir esse controle e mantê-lo privatizado.  

Para que os movimentos sociais alcancem seus objetivos de melhor distribuição 

dos excedentes de produção, um primeiro passo seria a reforma do Estado, para que este 

represente a vontade da maioria das pessoas e não de uma minoria privilegiada. Da forma em 

que está a organização política atual, o direito à cidade vem caindo em descrédito, pois, 

empregando tal conceito este direito vem sendo utilizado para atender o interesse de poucos 

no processo de produção das cidades.  

O Direito à Cidade também é um campo em construção e possui tensões 

constitutivas de seu objeto e forma. Diversas possibilidades de lutas e de atuação de 

movimentos sociais encontram base jurídica para suas demandas nos princípios desse campo 

do direito. No processo de luta, interesses contraditórios podem disputar a interpretação de 

institutos como os presentes no Estatuto da Cidade e sua forma de aplicação. 

No caso do Brasil, a expansão urbana se dá na maioria das vezes nas grandes 

cidades sobre áreas ocupadas por grupos que enfrentam a informalidade dos territórios que 

ocupam isso facilita a remoção destes grupos com emprego de violência e sem pagamento de 

indenização ou por valores menores se comparados com outras localidades da cidade. A 

urbanização no contexto capitalista mostra o seu lado de luta de interesses de classes distintas. 

Sobre a moradia Harvey afirma existir um perpétuo desacordo entre o significado que as 

pessoas atribuem a práticas de habitação e o mercado de terras e de propriedade: 

 

Fazer o lugar, em particular o que chamamos de “casa”, é uma arte que pertence 

principalmente ao povo e não ao capital, assim como certos aspectos dos lugares que 

chamamos de cidades são ferozmente disputados por desenvolvedores capitalistas 

para fornecer as infraestruturas físicas tão necessárias para ocorrer a acumulação. O 

significado mais profundo que as pessoas atribuem a sua relação com a terra, lugar, 

casa e práticas da habitação está perpetuamente em desacordo com os 

comercialismos crassos dos mercados de terras e propriedades. (HARVEY, 2011, p. 

157). 

 

O modelo de consumo fundado no endividamento das famílias se mostra de forma 

explícita no mercado imobiliário das moradias. Este processo de financiamento é influente 

também no Brasil, onde a aquisição de moradia principalmente pelas classes média e baixa 

(no espectro econômico) se dá por meio do parcelamento e financiamento da compra do 
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bem
26

. Quanto a relação entre propriedade privada e moradia, é preciso destacar que há 

fatores simbólicos envolvidos, e não é preciso ligar diretamente uma ideia a outra. Mas o que 

Harvey menciona sobre os Estados Unidos
27

 também possui influência no Brasil: “A 

propriedade da moradia pode ser um valor cultural profundamente sentido nos Estados 

Unidos, mas os valores culturais florescem particularmente quando são promovidos e 

subvencionados pelas políticas estatais” (HARVEY, 2013b, p. 82). Ou seja, o direito à 

propriedade não representa só a relação entre indivíduos e uma mercadoria, há o aspecto 

cultural representado pela casa. E este aspecto também pode ser explorado para a venda de 

moradias, para a importância que ela possui na vida do cidadão e para justificar a luta de 

movimentos sociais pelo direito à moradia adequada. 

As propostas de Harvey possuem a pretensão de alcançar mudanças profundas por 

todo o mundo. Não cabe aqui discutir tais propostas neste aspecto, apenas demonstrar o 

contexto geral e pensar nas abordagens que tratam do direito de propriedade. A análise 

espacial de Harvey evidencia que a produção das cidades está estreitamente relacionada com a 

forma que o direito regula o solo urbano. Como alternativa nesta seara Harvey afirma ser 

necessária uma concepção completamente nova de propriedade, pois ele relaciona o direito de 

propriedade com seu conceito pautado por valores liberais e, ainda pelo direito natural (ele 

cita Locke e Hobbes como teóricos que defendem tal fundamento). 

Na obra de Harvey a percepção da necessidade de mudança na regulação da 

propriedade no campo jurídico é feita de forma geral. Não há, nos estudos aqui utilizados, a 

diferenciação entre o direito público e o direito privado. Ao espacializar sua análise e colocar 

o urbano no centro da sua teoria Harvey percebe a pluralidade de situações que estão 

envolvidas e não atribui ao direito, ou a seu aspecto conservador, a origem dos conflitos em 

que o direito de propriedade está envolvido. Com isso, não é apontada uma “solução” única 

ou resposta. Não se afirma que alterando o direito se chegará a uma situação ideal, e não é o 

campo jurídico o responsável pelas mazelas sociais. Harvey percebe várias relações em 

disputa, não de forma desordenada ou aleatória, pois elas são condizentes com o processo de 

desenvolvimento do capitalismo. Daí o valor da teoria de Harvey para esta pesquisa, e a 

necessidade de pensar a contribuição jurídica sobre o tema.  

 

                                                           
26

 Quando o déficit habitacional é analisado a partir das faixas de renda, no Brasil 83,9% do déficit, está 

concentrado na faixa de renda da população que recebe até três salários mínimos. (FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 2016). 
27

 Sobre o papel dos Estados Unidos na economia global cf. a obra O novo imperialismo (HARVEY, 2004). 
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3.8 O político sob a ótica espacial 

 

Nesta parte final do capítulo é proposto um diálogo com Doreen Massey que 

também analisa o contexto atual a partir de uma perspectiva espacializada. O intuito é 

destacar o papel que o direito de propriedade assume na configuração espacial e as relações 

que o conceito de espaço tem com o político. O diagnóstico apresentado por Massey e Rustin 

aponta a especulação imobiliária como um grave problema, que impacta no direito à moradia. 

Buscar análises empíricas fora do Brasil é útil para destacar que há conflitos envolvendo a 

regulação da propriedade em vários contextos. Não é uma característica peculiar de um 

“direito atrasado”, ou do “conservadorismo civilista brasileiro” é um desafio que outros países 

também enfrentam.  

Doreen Massey em After Neoliberlism? The Kilburn Manifesto publicada em 

2015 aborda temas sociais a partir do enfoque econômico. Os textos da coletânea estão 

voltados principalmente para a realidade da Inglaterra, mas se aplicam ao desenvolvimento 

econômico de diversos países. O momento de crise é diagnosticado não como algo recente, 

mas reflexo de toda a política neoliberal que vem sendo aplicada na Inglaterra nos últimos 

anos. No artigo “Whose Economy? Reframing the debate [De quem é a economia? 

Reformando o debate]” Massey e Rustin destacam o contínuo e histórico papel dos interesses 

dos proprietários de terra na política e economia da Inglaterra (MASSEY; RUSTIN, 2015, p. 

117).  Os autores destacam a preponderância de interesses financeiros e o papel central que a 

especulação imobiliária vem desenvolvendo na economia: 

 

Estreitamente ligado a este domínio dos interesses financeiros, e a maior natureza 

especulativa e rentável do sistema atual, a negociação do solo e da propriedade 

(incluindo a propriedade da moradia) tornou-se um motor central da economia, que 

agora está funcionando sem um limite baseado suficientemente  na produção, muitas 

vezes alimentado por crédito excessivo. (MASSEY; RUSTIN, 2015, p. 117-118)
28

. 

 

O que acontece em Londres, como em várias cidades do mundo, é um 

encarecimento do solo nas áreas de localização privilegiada. Masssey e Rustin destacam que o 

solo na capital da Inglaterra vem se tornando cada vez mais caro devido à especulação Com 

isso as pessoas com rendas médias não conseguem residir mais na cidade. 

                                                           
28

 “Closely linked to this dominance of financial interests, and the wider speculative and rent-seeking nature of 

the current system, trading in land and property (including home-ownership) has become a central motor of the 

economy, which is now running along without a sufficient basis in production, often fuelled by excessive credit”. 

(MASSEY; RUSTIN 2015, p. 117-118).  
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Investidores estrangeiros compram terras agrícolas, aumentando ainda mais os 

preços de casas através do incentivo ao comportamento improdutivo dos 

"construtores de casas"; e eles compram propriedades residenciais em Londres, 

exacerbando assim um processo já iniciado por banqueiros na cidade, pelo qual a 

capital tem se tornado inviável para pessoas com rendimentos comuns. É desse 

modo que o longo problema da propriedade da terra na Grã-Bretanha é articulado no 

momento atual. (MASSEY; RUSTIN, 2015, p.118)
29

. 

 

Os autores chamam atenção para o início desse processo acontecer com a própria 

atuação do sistema bancário. A especulação imobiliária com a retenção de terrenos e imóveis 

em áreas de interesse econômico são responsáveis pela elevação “artificial” de preços. Cabe 

pensar até que ponto tal elevação é “artificial” ou faz parte das regras econômicas capitalistas.  

 

Centros da cidade em todo o mundo têm sido reocupados pelas elites, mas em 

Londres esse processo é especialmente marcado. O fato de que os pobres não podem 

viver lá, realmente sob os conselhos de políticas atuais são forçados a se mudar, não 

apenas traduz todas as noções de lugar e pertença - supostamente no núcleo de 

valores conservadores - mas torna cada vez mais difícil a reprodução social da 

cidade. Do mesmo modo, o  aumento dos preços da terra força a saída do resto da 

pequena produção industrial (rentável em termos de produção, mas incapazes de 

pagar o aluguel), despojando assim o antigo da multifaceta da economia da capital. 

As contradições espaciais deste regime neoliberal estão separando o país. 

(MASSEY; RUSTIN, 2015, p. 122)
30

. 

 

Ao criticar a política econômica de austeridade pós-crise os autores destacam que 

a economia não deve ser um fim em si mesmo e precisa ser utilizada para melhorar a vida das 

pessoas (MASSEY; RUSTIN, 2015, p. 120). O crescente papel do crédito na economia é visto 

como uma problema que gera  o financiamento da aquisição de bens básicos para o cidadão 

como  saúde, moradia, transporte e educação.  

Para os autores a propriedade e a moradia são o campo em que a relação entre 

financeirização, propriedade da terra, geografia e produção do senso comum estão claramento 

                                                           
29 

Foreign investors buy up farmland, further fuelling house-price rises through encouraging the unproductive 

behaviour of ‘house builders’; and they buy up residential properties in London, thus exacerbating a process, 

already initiated by bankers in the City, whereby the capital city has become unliveable for people on ordinary 

incomes. It is in this guise that the long problem of land-ownership in Britain is articulated in the current 

moment”. (MASSEY; RUSTIN 2015, p. 117-118). 
30 City centres around the world have been reoccupied by the victorious elites, but in London this process is 

especially marked. The fact that the poor cannot live there, indeed that under current policies councils are forced 

to ship them out, not only traduces all notions of place and belonging – supposedly at the core of conservative 

values – but makes ever more difficult the social reproduction of the city. Likewise, rising land-prices force out 

the remains of small manufacturing production (profitable in production terms but unable now to pay for the 

location), thus denuding the old multifariousness of the capital’s economy. The spatial contradictions of this 

neoliberal regime are tearing the country apart.  (MASSEY; RUSTIN 2015, p. 122). 
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ligados. O aumento dos preços das casas é um importante fator de desigualdade. A corrida 

para que se possua a propriedade das casas gera um envolvimento das famílias com o setor 

financeiro e como consequencia a financeirização do modo de pensar as relações sociais. Os 

autores afirmam que a financeirização captura o imaginário dos proprietários das casas e 

exclui os não-proprietários. Massey e Rustin estão preocupados com um avanço simbólico do 

neoliberalismo. Como forma de combater tal situação os autores propõe “imaginar” a 

organização social com uma base econômica diferente da atual: 

 

Tão profunda foi a captura da sociedade por formas de pensamento  neoliberais que 

é uma tarefa importante até mesmo imaginar uma economia e sociedade organizadas 

sobre uma base diferente, e prever como a mudança poderia ser alcançada em tal 

direção. (MASSEY; RUSTIN, 2015, p. 125)
31

. 

 

Também nesse ponto o pensamento de Massey e Harvey convergem, pois ambos 

estão buscando alternativas. O diagnóstico do problema também aparenta coerência. Como 

resposta aos problemas destacados Massey propõe formas para repensar o modelo econômico. 

As propostas de Massey e Rustin estão vinculadas a movimentos de reforma e de maior 

intervenção do Estado. Um caminho sugerido é a taxação da propriedade (MASSEY; 

RUSTIN, 2015, p. 129). Todavia, este imposto deve partir de uma base de debate democrática 

e passar por revisões regulares que realmente apontem o valor de mercado dos imóveis 

atingidos pela taxação. O imposto também teria uma função de controle ao impedir que o solo 

seja transformado em um atrativo financeiro que desvie investimentos de outras áreas. Nesse 

ponto, os autores demonstram acreditar no controle do modelo capitalista e estatal, ou seja, o 

direcionamento de investimentos e taxação dos mais ricos.  

Os autores traduzem de uma forma simples e direta a crítica à especulação 

imobiliária. O preço do solo urbano varia conforme a localização deste imóvel, e essa 

variação ocorre devido a estrutra urbana da área em que se dá sua localização. A maior parte 

desta valorização é resultado de atividades e investimentos realizadas por “todos nós”. No 

entanto, a apropriação desses ganhos ocorre pelo dono da terra, por exemplo, ao comercializar 

futuramente este imóvel. A visão espacializada de Massey e Rustin permite perceber estas 

séries de relações presentes na situação envolvendo o direito de propriedade. Há ainda outras 

questões destacadas pelos autores: 

                                                           
31

“So deep has been the capture of society by neoliberal ways of thinking that it is a major task even to imagine 

an economy and society organised on a different basis, and to envisage how change could be achieved in such a 

direction”. (MASSEY; RUSTIN, 2015, p. 125). 
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Terra [solo] não é algo que é produzido. Seu preço geralmente reflete amplamente 

sua localização. E grande parte do valor de uma localização e seu aumento, é o 

resultado de atividades e investimentos de todos nós. Os ganhos obtidos pelo dono 

da terra são, portanto, ganhos inesperados - eles não são merecidos, são a 

apropriação privada de benefícios socialmente produzidos. Um imposto sobre o 

valor do solo, como medida para recuperar esse valor socialmente produzido, abre 

assim essas áreas à luz da política e ao debate. 'Políticas econômicas' são ou 

deveriam ser mais do que políticas puramente econômicas. (MASSEY; RUSTIN, 

2015, p. 129)
32

. Grifamos. 

 

Este último trecho interessa por destacar questões importantes para esta pesquisa. 

O solo não é produzido e portanto um bem limitado. O preço do solo, principalmente no meio 

urbano, é reflexo não de suas características de composição, mas da sua localização. Não é o 

proprietário de determinado imóvel que cria de forma isolada as condições para sua 

valorização. Os autores destacam que investimentos públicos em certas áreas são fatores que 

geram este aumento de preços e ganhos gratuitos para os proprietários de imóveis. Os autores 

afirmam que estes ganhos inesperados não são “merecidos” pelo proprietário, neste sentido a 

taxação desses ganhos seria uma forma de buscar a igualdade nessa relação. 

Entretanto, tais ganhos não são tão “inesperados”, pois os investimentos públicos 

são planejados e é possível mensurar a valorização de determinadas áreas depois de algumas 

intervenções urbanas (como a criação de vias de transporte, parques, instalações de parques 

industriais, etc). Massey e Rustin estão preocupados com a divisão dos ônus e benefícios 

destes investimentos e acreditam que por meio da taxação das propriedades seria possível 

reduzir esta forma de distribuição desigual de riquezas, ou seja, evitar a apropriação privada 

do que foi socialmente produzido.  

É preciso entender em que medida a organização da propriedade imobiliária faz 

parte desta desigualdade diagnosticada por Massey e Rustin. A análise espacial é importante 

para perceber que tais “ganhos inesperados” são produzidos pela estrutura dinâmica do 

espaço. O direito possui papel importante nesta conjuntura. Se por um lado ele é apontado 

como caminho para correções, já que a ideia de criação de tributos envolve o campo jurídico. 

Por outro, a estrutura fundiária e os problemas percebidos também encontram sua gênese na 

                                                           
32 “Land is not something that is produced. Its price is often largely reflective of its location. And much of the 

value of a location, and increases in that value, is the result of activities and investments by all of us. The gains 

taken by the owner of the land are thus windfall gains – they are unearned, the private appropriation of socially-

produced benefits. A Land Value Tax, as a measure to recoup this socially-produced value, thus opens up these 

areas to the political light, and to debate. ‘Economic policies’ are, or should be, more than purely economic 

policies”. (MASSEY; RUSTIN, p. 129). 
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ordem jurídica vigente e na sua construção histórica. A análise crítica da situação visa 

permitir aberturas para mudanças e para o entendimento da situação. 

Massey e Rustin ponderam sobre buscar formas criativas de superar o modelo 

econômico vigente o que pode ser interpretado como encontrar alternativas para o 

capitalismo. Importante deixar claro aqui a afirmação de que há uma riqueza produzida de 

forma comum e que é apropriada de forma privada. Nessa apropriação privada, a estrutura 

jurídica e o instituto da propriedade privada precisam ser destacados.  

Massey, Rustin e Harvey descrevem uma conjuntura complexa que influenciaria 

de forma determinada as relações nas cidades. Mas, suas teorias destacam a importância de 

pensar também nas especificidades do “lugar”, por isso se propõe aqui testar em que medida 

essa conjuntura influencia o contexto encontrado nas ocupações urbanas. Pois, em tese, a 

construção relacional do espaço permite compreender movimentos sistêmicos. 

Ao abordar e criticar o processo de globalização Doreen Massey aponta para os 

riscos do uso da política para a generalização, pois “a aplicação de regras iguais, abstratas, em 

um mundo de infindável especificidade, para não mencionar a enorme desigualdade, não é de 

fato ‘justa’” (MASSEY, 2008, p. 155). Esta espécie de imparcialidade geral não conseguirá 

alcançar resultados igualitários. Para responder as especificidades Massey afirma que são 

necessários foros globais em que se possam debater propósitos gerais e se o processo de 

globalização atende a esses propósitos, e com isso responder a casos individuais de uma 

forma situada dentro de premissas mais amplas (MASSEY, 2008, p. 155). Massey afirma que 

tal proposta pode ser criticada por levar a infindável debate e discordância. Para a autora isso 

certamente aconteceria, pois: “infindável debate e discordância são, precisamente, a essência 

da política e da democracia” (MASSEY, 2008, p. 155). Por isso não são impeditivos para o 

debate constante, pois sem o debate há o risco de afirmar que determinadas situações são 

inevitáveis, como o a globalização em moldes neoliberais. A afirmação de inevitabilidade de 

alguma situação retira a política do debate. Massey utiliza essa afirmação para tratar da 

globalização, mas tal ideia pode ser aplicada para o direito de propriedade, se este nos moldes 

atuais é considerada como algo natural e inevitável fica excluída do debate político.  

Massey destaca o papel do político e a possibilidade de responder a casos 

específicos de forma situada, assim a análise das ocupações urbanas caracteriza uma prática 

com características específicas que será situada no contexto das cidades. Ela acredita em 

possibilidades de mudança e a política possui um aspecto fundamental, pois a análise espacial 

também é uma análise política. 
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A teoria de David Harvey igualmente aponta para alternativas. O autor demonstra 

perspectivas de mudança da situação atual e afirma que há vários movimentos que “acreditam 

na possibilidade de um mundo melhor” (HARVEY, 2011). Mesmo que tais movimentos não 

estejam unificados, possuem perspectivas e formas de atuação. Como exposto, a teoria de 

Harvey possui um grau elevado de abstração e por isso pode ser aplicada em um contexto 

global. Ou seja, Harvey percebe a conjuntura global relacionada com vários problemas 

sociais, principalmente com a desigualdade na produção e distribuição da riqueza. Mesmo 

pensando em escala global, ele destaca que a atuação em busca de alternativas pode ocorrer 

na esfera local.  

Harvey destaca como alternativas os movimentos sociais de luta pela cidade, e 

afirma que estes grupos estão organizados pela necessidade “pragmática de resistir” 

(HARVEY, 2011, p. 206-207). São as necessidades cotidianas que geram a base política da 

resistência. E mesmo partindo de necessidades específicas podem chegar a “compreensão 

sistêmica” a partir de suas próprias experiências. As Ocupações Urbanas da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte aparentemente se encaixam nestes movimentos pragmáticos 

organizados pelas necessidades impostas pela forma de expansão das cidades, e por isso, 

serão consideradas em sequencia.  

A análise de Harvey lança algumas hipóteses que esta tese pretende testar a partir 

do trabalho de campo realizado e descrito no capítulo quatro.  Os moradores das ocupações 

urbanas em Belo Horizonte entrevistados na tese reivindicam ou propõe, em alguma medida, 

a o maior controle democrático sobre a produção e o uso excedente da cidade? O significado 

profundo que esses moradores atribuem a sua relação com a terra, o lugar e a casa contraria e 

contrasta o comercialismo do mercado?  A propriedade da moradia aparece para eles como 

um valor cultural mais extenso? Qual a relação entre esse valor cultural atribuído e as 

políticas públicas de habitação? 
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4 O direito de propriedade em disputa: Ocupações Urbanas de Belo Horizonte e Região 

Metropolitana 

 

O capítulo busca espacializar a disputa sobre o direito de propriedade por meio da 

análise do fenômeno das ocupações urbanas. Inicialmente será abordado o direito à moradia e 

o déficit habitacional brasileiro, com destaque para os dados da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (RMBH) conforme levantamento da Fundação João Pinheiro (FJP). Em seguida, 

será realizado um estudo de campo sobre quatro ocupações urbanas da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte. Neste estudo serão analisadas entrevistas realizadas entre os anos de 2013 

e 2016 com moradores de áreas ocupadas. A pesquisa de campo inclui ainda a análise de 

ações judiciais que contestam as ocupações. Desse modo, espera-se conseguir articular a 

análise teoria realizada até o momento com a dimensão fática das disputas envolvendo os 

sentidos do direito de propriedade imobiliária. 

 

4.1 Direito à Moradia e Déficit Habitacional 

 

Conforme exposto a construção jurídica sobre o direito de propriedade possui, no 

campo teórico, aspectos ideológicos na sua elaboração. Sua fundamentação baseada em 

concepções de direito natural, de origem divina ou racional e no liberalismo econômico 

impactam na forma como o direito é utilizado para administrar conflitos em que a propriedade 

imobiliária está envolvida. A influência destas ideias não afasta o fato de que o direito de 

propriedade é uma construção social importante e complexa para a sociedade. Seu 

desenvolvimento, como demonstrado, não é linear, pois os sentidos do direito de propriedade 

estão em disputa. Os instrumentos voltados para a garantia e proteção do direito de 

propriedade se mostraram mais atuantes do que mecanismos voltados para sua distribuição, 

uso preocupado com interesses sociais e possibilidade de acesso. Por isso, incluir os não 

proprietários no debate sobre esse direito compõe o problema desta pesquisa. 

A previsão do direito à moradia adequada consta do caput do artigo 6° da 

Constituição da República de 1988 como direito social, adicionado pela Emenda 

Constitucional n° 26 de 2000. A citada Emenda acrescentou de forma expressa no texto 

constitucional a palavra “moradia”, todavia tal direito já estava protegido no ordenamento 
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jurídico brasileiro, principalmente por meio da adesão a convenções internacionais
33

. O Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, recepcionado por meio 

do Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992, determina em seu artigo 11 que os Estados partes 

“reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequando para si próprio e sua 

família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequada [...]” (BRASIL, 1992). O 

Comentário Geral n. 4 do Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 

Organização das Nações Unidas (ONU) aponta sobre o dispositivo citado que o direito à 

moradia não deve ser interpretado apenas como um abrigo provido de quatro paredes e teto ou 

um tipo de mercadoria. Para este Comitê a habitação deveria ser assegurada a todas as pessoas 

independente da renda ou acesso a recursos econômicos (CALIXTO; DIAS, 2015, p. 297-

298). 

No Brasil, a forma predominante para a realização do direito à moradia é a 

aquisição do domicílio, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 

2014/2015, do total de domicílios particulares permanentes, 73,7% são domicílios próprios, 

18,5% são alugados e 7,4 % são imóveis cedidos (IBGE, 2017). Esses dados não revelam de 

forma completa a situação sobre a moradia no Brasil. Para que sejam complementados é 

preciso incluir as pessoas que não possuem moradia adequada, devemos então considerar o 

déficit habitacional brasileiro. 

A Fundação João Pinheiro (FJP), entidade vinculada ao Governo de Minas Gerais 

produz estudos sobre o déficit habitacional no Brasil e os dados obtidos são tomados como 

oficiais pelo Ministério das Cidades. O relatório mais recente foi publicado em 2017 e possui 

resultados baseados na PNAD de 2015.  

Segundo a Fundação João Pinheiro entende-se como déficit habitacional “a noção 

mais imediata e intuitiva da necessidade de construção de novas moradias para a solução de 

problemas sociais e específicos de habitação detectados em certo momento” (FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO, 2017, p.10). O déficit é calculado a partir da soma de quatro componentes, 

são eles: (a) domicílios precários; (b) coabitação familiar; (c) ônus excessivo com aluguel 

urbano e (d) adensamento excessivo de domicílios alugados. 

                                                           
33

Entre eles: Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Nova York, 1966); o Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Nova York, 1966); a Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial (Nova York, 1965); a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher (Nova York, 1979); a Convenção Internacional sobre os Direitos da 

Criança (Nova York, 1989); a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 

Migrantes e dos Membros das suas Famílias (Nova York, 1990) e a Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados (Genebra, 1951). Cf. CALIXTO; DIAS, 2015. 
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No Brasil, o déficit habitacional estimado para o ano de 2015 corresponde a 

6.186.503 (seis milhões cento e oitenta e seis mil quinhentos e três) domicílios, o que 

representa 9,3% dos domicílios particulares permanentes e improvisados (FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO, 2017, p.13). 

Segundo os últimos dados, dentre os quatro componentes o de maior influência no 

déficit foi o ônus excessivo com aluguel urbano. Este item representa mais de 50% do déficit, 

e corresponde ao número de famílias urbanas, com renda familiar de até três salários 

mínimos, que despendem mais de 30% de sua renda com aluguel. Sobre este resultado o 

relatório afirma o seguinte, tendo em vista os números para o país: 

 

Na composição do déficit habitacional brasileiro, em 2015, o ônus excessivo com 

aluguel é o item de maior peso, respondendo por 3,189 milhões de unidades ou 

51,5% do déficit, seguido pela coabitação com 1,757 milhão de domicílios ou 

28,4%, habitação precária com 927 mil unidades ou 14,9%, e adensamento 

excessivo em domicílios alugados com 314 mil domicílios ou 5,1% do total do 

déficit habitacional. (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2017, p.13). 

 

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte o déficit habitacional é de 153.069 

(cento e cinquenta e três mil e sessenta e nove) moradias (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

2017, p.15). A representatividade de cada componente na divisão do déficit habitacional na 

RMBH é a seguinte: 

 

Componentes do Déficit Habitacional da RMBH 

 Moradias 
Relação 

Total  

(a) domicílios precários 4.537 3,0% 

(b) coabitação familiar 56.502 36,9% 

(c) ônus excessivo com aluguel urbano 88.317 57,7% 

(d) adensamento excessivo de domicílios alugados 3.713 2,4% 

Total 153.069 100% 
Tabela 01: Componentes do Déficit Habitacional da RMBH 

Fonte: FJP (Fundação João Pinheiro, 2017, p. 15). Elaboração própria. 

 

O relatório da FJP conclui que em comparação com os anos de 2013 e 2014 o 

déficit habitacional brasileiro vem aumentando e o componente ônus excessivo com o aluguel 

também tem sua participação no total aumentada em comparação com anos anteriores. Nota-

se que na RMBH, conforme o quadro acima, a média do componente ônus excessivo com o 

aluguel é maior do que a média nacional (51,1%) e está próxima de 58% do déficit total. 
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Outro ponto que precisa ser destacado está relacionado às faixas de renda familiar 

em que o déficit está distribuído. A FJP apresenta as faixas de renda em salários-mínimos 

divididas em quatro categorias: até três; mais de três até cinco; mais de cinco até dez e mais 

de dez (FUNDAÇÂO JOÂO PINHEIRO, 2016, p. 35). Os dados mais atualizados são de 

2014, e o resultado da pesquisa obtido pela FJP demonstra que o déficit habitacional 

brasileiro se concentra na faixa de renda até três salários mínimos, correspondendo a 83,9% 

do déficit (FUNDAÇÂO JOÂO PINHEIRO, 2016, p. 35).  

Na RMBH a relação do déficit habitacional com a renda familiar é a seguinte 

(FUNDAÇÂO JOÂO PINHEIRO, 2016, p. 36): 

 

Faixas de renda mensal familiar (em salários-mínimos) - 2014 

Região 

Metropolitana 

de Belo 

Horizonte - MG 

Até 3 Mais de 3 a 5 Mais de 5 a 10 Mais de 10 

82,6% 8,2 % 6,4% 2,8% 

Tabela 02:  Déficit Habitacional da RMBH por faixas de renda 

 Fonte: FJP (FUNDAÇÂO JOÂO PINHEIRO, 2016, p. 36). 

 

Os números referentes à RMBH seguem a mesma proporção do Brasil com 

pequenas variações em cada faixa de renda. Os dados demonstram a concentração do déficit 

habitacional nas famílias com renda mensal inferior a três salários mínimos. Estas 

informações são fundamentais para a elaboração de políticas públicas de habitação. 

Programas habitacionais do governo federal utilizam estas faixas de renda para a contratação 

dos imóveis junto a construtoras que recebem do Estado parte do valor do imóvel que será 

subsidiado aos compradores finais. A concentração do déficit nas famílias com menor renda 

evidencia a relação entre os obstáculos para obter moradia adequada e fatores 

socioeconômicos. Para Harvey a valorização do solo urbano não é acompanhada pelo 

crescimento salarial dos mais pobres, o que reduz a possibilidade das pessoas com rendas 

mais baixas adquirir moradia pelo mercado de compra de casas.  

A impossibilidade de acesso à moradia pelo mercado, aquisição definitiva ou 

aluguel, provoca a informalidade, a habitação em áreas de riscos, a coabitação familiar e 

também a luta de indivíduos, grupos e movimentos sociais por moradia. As áreas ocupadas 

por favelas nas grandes cidades brasileiras são exemplo da escassez de habitação. Nos últimos 
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anos ganharam destaque as ocupações urbanas possuem características peculiares e foram 

assim conceituadas por Maria Tereza Fonseca Dias: 

 

Identidades territorializadas que exercem posse planejada, pacífica e informal em 

espaços urbanos não utilizados, subutilizados ou não edificados e se mantém em 

mobilização continuada pelo acesso à terra urbana e ao exercício do direito à 

moradia e à cidade. (DIAS et al, 2015a, p. 365-366). 

 

Dias utiliza três critérios para identificar e diferenciar as ocupações urbanas: 

urbanístico, identitário e político (DIAS et al, 2015a, p. 364).  O critério urbanístico está 

vinculado ao planejamento das ocupações, pois em vários casos estudados em campo, a 

legislação urbanística referente ao uso e ocupação do solo foi seguida, via de regra, mediante 

projetos realizados por equipes técnicas que atuaram voluntariamente. Esta é uma 

diferenciação quanto aos assentamentos de vilas e favelas que não seguem ordenação técnica 

prévia. O critério identitário diz respeito a autodeterminação dos grupos analisados como 

“ocupação urbana organizada” (DIAS et al, 2015, p. 365). Ou seja, há uma identidade coletiva 

nas ocupações. Quanto ao aspecto político, as ocupações realizam ações de forma organizada 

e contínua, pleiteando o direito à moradia. 

Pesquisa da Faculdade de Arquitetura da UFMG identificou 24 ocupações urbanas 

na região RMBH (BITTENCOURT; NASCIMENTO & GOULART, 2016, p. 6). Foram 

identificadas ocupações em diversas localidades da cidade, em áreas não edificadas ou 

subutilizadas como edificações vazias. Imóveis públicos e privados foram ocupados. 

Geralmente estas ocupações são realizadas em áreas em que a estrutura urbana das imediações 

está mais desenvolvida. A partir do ano de 2009 o número de ocupações cresceu na RMBH e 

vem despertando o interesse maior interesse social, isso se reflete no maior número de 

pesquisas acadêmicas sobre o tema. 

O fato da maior parte das moradias decorrer da propriedade dos domicílios não 

significa que esta seja a única ou a melhor maneira para se efetivar o direito à moradia. Haja 

vista, que não há relação necessária entre a efetivação do direito à moradia com o direito de 

propriedade imobiliária. Outras formas para garantir a habitação, podem ser incentivadas, por 

exemplo, o subsídio ao aluguel em residências fornecidas pelo Estado para grupos em 

situação de vulnerabilidade social (ROLNIK, 2015). Harvey destaca que há um aspecto 

cultural forte envolvido na escolha da forma de efetivar a moradia. No Brasil a expressão do 

“sonho da casa própria” é um exemplo disso. Entretanto, conforme demonstrado o processo 
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de urbanização transformou a moradia em um ativo financeiro importante e sua aquisição em 

um modelo de apropriação privada do solo urbano vem se expandindo, recebendo incentivos 

estatais e atendendo também a interesses de setores privados empresariais. Desse modo, 

moradia e propriedade se relacionam fortemente no contexto brasileiro. As ocupações urbanas 

permitem a análise espacializada deste contexto.  

 

4.2 Pesquisa Mapeamento das Ocupações Urbanas: opções metodológicas 

 

A opção pelo debate sobre a propriedade imobiliária urbana é aqui explicitada nas 

ocupações urbanas, como modo de colocar a disputa no tempo e no espaço.  É na fronteira 

constituída pelas ocupações que se abre a possibilidade de visualizar os impasses pragmáticos 

do direito de propriedade e apontar caminhos para sua reconstrução. Assim, não se trata de 

buscar nas ocupações urbanas um exemplo prático para “encaixar” construção teórica prévia.  

Os dados obtidos em pesquisas de campo realizada desde o início do doutorado, no primeiro 

semestre de 2014 até o primeiro semestre de 2017, ocorreu paralelamente ao desenvolvimento 

conceitual, teórico e metodológico e em constante diálogo durantes essas fases, buscando 

elaborar conhecimento jurídico espacialmente situado e sob um enfoque reconstrutivo. 

A pesquisa fonte dos dados foi aprovada inicialmente com o título “Pelo direito 

fundamental à moradia adequada: estudo do caso de ocupações urbanas em Belo Horizonte e 

Região Metropolitana” 
34

, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, 

iniciada em março de 2013, passou a integrar o Programa “Cidade e Alteridade: Convivência 

Multicultural e Justiça Urbana” no início de 2014. Ressalta-se que a pesquisa teve início antes 

de 2014, ano de ingresso no doutorado. A investigação teve como propósito analisar o 

fenômeno das ocupações urbanas e sua relação com o direito à cidade, buscando incluir a 

percepção dos moradores das ocupações sobre o direito à moradia adequada, bem como a 

produção do espaço urbano da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para alcançar esses 

objetivos foram realizadas as seguintes ações
35

 em cada ocupação estudada: i) pesquisa 

                                                           
34

Financiada inicialmente pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e 

posteriormente pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MP-MG) e pela Pró-reitoria de extensão da 

UFMG (PROEX UFMG). 
35

 As ações foram realizadas por equipe de pesquisa constituída por Maria Tereza Fonseca Dias (coordenadora); 

Ananda Martins Carvalho, Carolina Spyer Vieira Assad, Jéssica Barbosa, Larissa Pirchiner de Oliveira Vieira, 

Luiz Fernando Vasconcelos (pesquisadores da pós-graduação); Amanda Reis da Silva, Eduarda Figueiredo, 

Fúlvio Alvarenga Sampaio, Henrique Gomides Zatti, Ingrid de Paula, Isabella Aparecida Ferreira da Costa, 

Isabella Gonçalves de Miranda, Julia Dinardi Alves Pinto, Julliete Nara Gonçalves Barbosa, Letícia Araújo 

Leite, Lívia Bastos Lages, Lucas Nasser Marques de Souza, Marcos Bernardes Rosa, Pedro Marques, Stéfane 

Rabelo Pereira da Costa, Tales Augusto Nascimento Viote, Tays Natália Gomes (estagiários de graduação). 
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bibliográfica sobre a ocupação; ii) visitas a ocupação para conhecer lideranças e perguntar 

sobre o interesse da comunidade em participar da pesquisa; iii) realização de entrevistas com 

os moradores das ocupações e a participação em atividades internas à ocupação (reuniões, 

assembleias, comemorações, conversas informais, etc.); iv) análise das ações judiciais que 

envolviam a área ocupada; v) organização de atividade conjunta com os moradores da 

ocupação para finalizar a pesquisa em campo, agradecer aos moradores e apresentar 

resultados parciais alcançados. 

Com o desenvolvimento da metodologia da pesquisa, esta passou a ser 

denominada pela equipe como “Mapeamento das Ocupações Urbanas”, pois parte da proposta 

inicial era mapear as ocupações urbanas da RMBH e facilitar a formação de uma rede que 

permitisse a troca de informações entre as ocupações. O que motivou a pesquisa foram 

remoções forçadas de famílias de ocupações menores ocorridas ainda no ano de 2012. No 

entanto, no decorrer da pesquisa a análise qualitativa foi preponderante à quantitativa. Além 

disso, o número de ocupações urbanas na RMBH cresceu muito a partir do ano de 2013
36

, o 

que inviabilizaria para uma equipe pequena analisar com o grau de profundidade pretendido 

todas as ocupações da RMBH. 

Assim, o mapeamento das ocupações ganhou forma de análise qualitativa, e 

menos dados quantitativos, com a realização de entrevistas e análises das ações judiciais que 

envolviam as ocupações. O tempo despendido em cada ocupação aumentou e se estendeu por 

meses. O período de pesquisa de campo durou cerca de cinco anos, nos quatro anos do 

doutorado houve atuação em campo em quatro ocupações urbanas: Dandara, Camilo Torres, 

Eliana Silva e Guarani Kaiowá
37

.  

A informalidade e a dinamicidade das ocupações refletem também na dificuldade 

de se encontrar informações confiáveis sobre tamanho, número de moradores, movimentos 

sociais envolvidos, etc. O grupo PRAXIS – Práticas Sociais no Espaço Urbano – realizou 

pesquisa sobre as ocupações da região metropolitana de Belo Horizonte. Destacam que 

“número de famílias foi estimado a partir de entrevistas com lideranças e moradores 

realizadas em tempos distintos, podendo haver, portanto, imprecisão dos dados em razão da 

                                                                                                                                                                                     
Conf. Relatório CNPQ (DIAS, 2015c). Os resultados da pesquisa também foram publicados em forma de artigos 

acadêmicos e capítulos de livros (DIAS, 2017a, 2017b, 2016, 2015a, 2015b). 
36

 Levantamento quantitativo foi realizado por BITTENCOURT, Rafael Reis; NASCIMENTO, Denise Morado; 

GOULART, Fabrício Frederico. Ocupações urbanas na Região Metropolitana. Relatório de Pesquisa. Grupo 

Práxis. Pró-Reitoria de Extensão (PROEX-UFMG), 2016. Isso reforçou a mudança na metodologia da pesquisa. 
37

  Outras ocupações urbanas como a Ocupação Irmã Doroty e a Ocupação Paulo Freire foram visitadas, mas a 

aplicação da metodologia da pesquisa ocorreu nas quatro ocupações citadas. 
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dinamicidade do processo de ocupação nos territórios” (BITTENCOURT; NASCIMENTO & 

GOULART, 2016, p. 6). O quadro foi elaborado a partir dos dados da pesquisa realizada pelo 

grupo PRAXIS (BITTENCOURT; NASCIMENTO & GOULART, 2016, p. 20, 24, 49, 57). 

Abaixo as ocupações pesquisadas, com a data de início da ocupação, o número de famílias e a 

localização: 

 

Informações Ocupações Urbanas Pesquisadas 

Ocupação Início Famílias Localização 

Camilo Torres Fevereiro de 2008 142 Belo Horizonte MG 

Dandara Abril de 2009 1.200 Belo Horizonte MG 

Eliana Silva Agosto de 2012 350 Belo Horizonte MG 

Guarani Kaiowá Março de 2013 150 Contagem MG 

Quadro 02: Informações Ocupações Urbanas Pesquisadas. 

Fonte: Grupo Praxis (BITTENCOURT; NASCIMENTO & GOULART, 2016). Elaboração própria. 

 

Para obter as informações a equipe interdisciplinar fazia visitas às ocupações, 

participando de reuniões e observando a rotina das comunidades. Neste processo de conversas 

iniciais, os moradores apontaram para a existência de diferentes perfis de pessoas que faziam 

parte das ocupações. Os principais critérios de distinção e de delineamento desses perfis 

relacionavam-se ao grau de envolvimento dos moradores nas atividades de organização da 

ocupação. Estas características foram identificadas na pesquisa como “mobilizado” ou “não 

mobilizado”. Além disso, para diversificar as entrevistas foram feitos recortes de gênero, 

idade e tempo de presença na ocupação. 

Assim, nas quatro ocupações foram realizadas 46 entrevistas, segundo o número 

de transcrições que consta na base de dados da pesquisa. Para as entrevistas foi utilizado um 

roteiro semiestruturado
38

. Ressalta-se que o roteiro não foi elaborado para atender aos 

objetivos desta tese. Conforme exposto, a pesquisa sobre as ocupações precede ao doutorado, 

e faço o uso dos dados coletados como integrante da pesquisa. Os pontos do roteiro 

abordavam o percurso do entrevistado até sua chegada a ocupação; atividade laborativa; 

representação da ocupação no seu modo de vida; opinião sobre o ato de ocupar determinada 

                                                           
38

O roteiro completo está no ANEXO I. 
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área; conhecimento sobre as ações judiciais em curso; aspirações futuras para a comunidade e 

papel da ocupação para a cidade.  

As entrevistas foram realizadas nas ocupações, gravadas e transcritas para 

posterior análise conjunta pela equipe. As citações das entrevistas serão feitas com base nas 

informações colhidas neste período de pesquisa. O objetivo era entender o que levava as 

pessoas a participar das ocupações urbanas, como era viver em uma ocupação e quais as 

perspectivas para o futuro daquela comunidade. Foi mantido o anonimato dos entrevistados, 

seus nomes não foram utilizados na divulgação dos resultados da pesquisa. Aqui serão 

utilizados nomes fictícios para a identificação do gênero, e para deixar claro quando mais de 

uma fala da mesma pessoa for utilizada, será informado local e ano da entrevista e se o 

entrevistado era considerado mobilizado ou não mobilizado. 

O roteiro de entrevista era composto por oito tópicos, serão analisadas 

principalmente as respostas obtidas a partir dos tópicos 1, 5, 6 e 7, que eram respectivamente: 

 

1. História de vida: onde e como você vivia antes da ocupação? 

5. Existem pessoas que acham que não é certo vocês morarem aqui. Qual é a sua 

opinião?  

6. Há um processo/conflito “na justiça” envolvendo a Ocupação. Na sua opinião, 

quem tem direito de ficar nesta terra e porquê? 

7 Qual seu maior sonho para esta comunidade?  

 

A entrevista era conduzida pelos pesquisadores como uma conversa, então os 

temas eram levantados no decorrer da fala dos moradores seguindo a ordem quando possível. 

As transcrições foram analisadas integralmente, mas nestes tópicos ficou concentrado o 

interesse da presente pesquisa. Os tópicos selecionados permitiram a análise sobre as 

condições de moradia prévia à ocupação, a legitimidade da ocupação, a relação com o campo 

jurídico e as perspectivas futuras dos moradores. A forma como a disputa pelo direito de 

propriedade estava presente nestes tópicos será demonstrada a partir das entrevistas. Cabe 

notar, que em nenhuma das perguntas o termo “propriedade” está presente, mas no discurso 

dos moradores é possível perceber a presença deste conceito jurídico. 

As entrevistas foram realizadas na maioria dos casos na casa dos entrevistados. 

Geralmente dois pesquisadores realizavam a visita, previamente agendada, e conduziam a 

entrevista e a gravação. A gravação de cada entrevista tem duração de cerca de 40 minutos. A 
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transcrição das entrevistas manteve, sempre que possível, a integridade da fala dos moradores 

e seu aspecto coloquial.  

Neste trabalho será analisada amostragem de 24 entrevistas, sendo 6 entrevistas de 

cada ocupação. Foram selecionados 3 homens e 3 mulheres, sendo metade considerada 

mobilizada e metade não mobilizada
39

. Foram designados nomes fictícios aos moradores o 

que permite a identificação de gênero e o uso de trechos distintos da mesma entrevista. O 

quadro abaixo ilustra a amostra das entrevistas
40

. 

 

Amostra Entrevistas  

Nome fictício Ocupação Mobilização Ingresso na Ocupação 

Arthur Camilo Torres Não mobilizado Chegada posterior 

Carmélia Camilo Torres Mobilizada Desde o início 

Margarida Camilo Torres Mobilizada Chegada posterior 

Matilde Camilo Torres Não mobilizada Chegada posterior 

Miguel Camilo Torres Mobilizado Chegada posterior 

Pedro Camilo Torres Mobilizado Desde o início 

Aparecida Dandara Não mobilizada Chegada posterior 

David Dandara Mobilizado Desde o início 

João Dandara Mobilizado Desde o início 

Julia Dandara Não mobilizada Chegada posterior 

Priscila Dandara Mobilizada Desde o início 

Vitor Dandara Não mobilizado Chegada posterior 

                                                           
39

 O critério de faixa etária não foi colocado no quadro. Algumas entrevistas não possuíam tal informação. Além 

disso, o recorte utilizado era “jovem” e “idoso”, mas não havia uma definição de qual era o critério para definir a 

partir de quando a pessoa seria considerada idosa. O que foi feito a partir da percepção do entrevistador. Além 

disso, todos entrevistados possuíam mais de 18 anos e o recorte etário não interferiu nas informações que 

interessam a presente abordagem. 
40 Ressalta-se que foram coletados dados durante quatro anos de pesquisa, por equipes que chegaram a ter quase 

10 membros atuando simultaneamente. Desse modo, o volume de material obtido é muito extenso. Para 

exemplificar, cada entrevista transcrita possui em média 10 páginas. Nesse sentido, o recorte também é 

importante para possibilitar a análise realizada por um único pesquisador. 
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Carlos Eliana Silva Não mobilizado Chegada posterior 

Eduardo Eliana Silva Não mobilizado Desde o início 

Henrique Eliana Silva Mobilizado Desde o início 

Márcia Eliana Silva Mobilizada Desde o início 

Marisa Eliana Silva Não mobilizada Chegada posterior 

Roberta Eliana Silva Mobilizada Desde o início 

Agatha Guarani Kaiowá Mobilizada Desde o início 

Frederico Guarani Kaiowá Não mobilizado Chegada posterior 

José Guarani Kaiowá Mobilizado Desde o início 

Luiza Guarani Kaiowá Não mobilizada Chegada posterior 

Silas Guarani Kaiowá Mobilizado Desde o início 

Simone Guarani Kaiowá Não mobilizada Chegada posterior 

Quadro 03: Amostra Entrevistas 

Fonte: Pesquisa Mapeamento Ocupações Urbanas. Elaboração própria. 

 

O sentido de propriedade será abordado a partir do ponto de vista de não 

proprietários, moradores de ocupações urbanas no momento da pesquisa. Não é possível 

afirmar com segurança se no momento da leitura deste texto ordens de reintegração de posse 

já terão retirado os entrevistados das áreas que ocupavam precariamente. 

A seguir as falas das 24 entrevistas selecionadas serão transcritas e analisadas, 

alguns argumentos são reiterados na tentativa de demonstrar padrões que se repetem nas falas 

dos moradores.  

Uma característica comum das ocupações urbanas é a judicialização do conflito.  

Por isso, além das entrevistas foi realizada simultaneamente a análise das ações judiciais que 

envolviam cada ocupação. Para a análise foram identificadas as ações que provocaram ação 

do Poder Judiciário no conflito urbano instaurado.  

Fazer a análise das ações judiciais foi fundamental para compreender melhor o 

aporte teórico do campo do direito. A leitura dos argumentos jurídicos foi realizada possuindo 

como premissa o conhecimento da área em disputa e das pessoas que enfrentariam as 

consequências das decisões proferidas pelo Poder Judiciário. Não é possível afirmar que o 
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observador da questão compartilhe a mesma vivência dos moradores das ocupações e que o 

modo de enfrentamento dos desafios diários seja o mesmo. No entanto, “pisar no solo em 

disputa”, e pensar o direito a partir do giro espacial e temporal permite um olhar 

contextualizado que lança novas luzes e possibilidades de compreensão dos autos processuais. 

Foram obtidas cópias das decisões e petições para exame dos argumentos jurídicos. O 

objetivo era analisar a argumentação para utilizada nas ações referentes às ocupações urbanas. 

 

4.3 Entrevistas: “Quando cheguei aqui era tudo mato...” 

 

Ao relatar sobre as ocupações urbanas, os entrevistados mencionaram que as áreas 

estavam abandonadas e que só havia “mato” e lixo no lugar em que foram erguidas as casas 

que formam o aspecto visível das ocupações. Para além do aspecto exterior de ruas de terra, 

casas com tijolos expostos ou feitas de madeira, crianças e animais de estimação brincando, 

uma série de relações formam as ocupações e apontam para os aspectos culturais da moradia e 

da propriedade, como levantado por David Harvey.  

 

4.3.1 Situação de moradia anterior: déficit habitacional e motivação para estar na ocupação 

 

Quando questionados (ponto 1 do roteiro) sobre a situação anterior de moradia a 

chegada à ocupação, os moradores relataram as condições em que viviam anteriormente. 

Podemos comparar estas informações com os componentes do déficit habitacional. Da 

amostra de 24 entrevistas que vamos destacar, 9 apontaram que antes da ocupação elas 

precisam despender grande parte de sua renda para o pagamento de aluguel. 

Artur relata que vivia em São Paulo e precisava arcar com o aluguel que possuía 

um valor elevado: 

 

Eu morava em São Paulo, de aluguel, morava em Campinas. Ai eu vim pra cá, 

através do irmão da minha esposa. Ele morava aqui, né? Só que ele não tá mais 

morando aqui. Ai ele que falou pra nós, assim, que tava tendo ocupação, tal, tal. Ai 

como lá tava muito caro, né, as casas, assim, moradia, nós resolveu encarar né? 

(Artur, não mobilizado, Camilo Torres, Entrevista realizada em 2014). 

 

Margarida também relata que pagava aluguel em um Município próximo antes de 

se mudar para a ocupação: 
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Eu morava lá em Sabará. Morava lá em Sabará....Aí de lá que eu vim pra cá, 

entendeu?! Tipo assim, eu morava em Sabará e peguei e morei na Vila Pinho de 

aluguel, pagava 400 reais de aluguel, entendeu?! Mais 50 do carro, né, 450. 

(Margarida, mobilizada, Camilo Torres, Entrevista realizada em 2014). 

 

Vítor também não é de Belo Horizonte, veio da cidade de Montes Claros e viveu 

por mais de vinte anos arcando com os custos do aluguel: 

 

Eu sou lá de Montes Claros né... Lá de Montes Claros, eu vim pra cá, eu vim pra cá 

em noventa e cinco, noventa e cinco e comecei, começando a trabalhar e tudo 

dificuldade ué, eu fiquei foi mais de vinte anos pagando aluguel, mais de vinte anos, 

agora, agora deve ter o que, deve ter uns, tem quatro meses que eu saí fora do 

aluguel, desde noventa e cinco[...]. (Vitor, não mobilizado, Ocupação Dandara, 

Entrevista realizada em 2013). 

 

Carlos também relata que pagava aluguel e veio do interior do Estado de Minas 

Gerais. Eduardo morava em uma casa alugada em Contagem, ambos da Ocupação Eliana 

Silva. 

Priscila, da Ocupação Dandara, morava em residência alugada na região norte de 

Belo Horizonte. Luiza, da Ocupação Guarani Kaiowá, afirma que morava em região próxima 

da ocupação pagando aluguel. 

Carmélia e Julia destacam que a renda que possuíam não era suficiente para arcar 

com o aluguel e as despesas básicas da família, inclusive alimentação: 

 

[...] eu morava com minha mãe na Vila Santa Rita né (...) aí eu fui e arrumei uma 

quantidade de filhos né, quatro filhos e fui morar de aluguel no Vale do Jatobá, aqui 

perto também. Só que eu já fazia parte do Núcleo dos sem casa das Vila Santa Rita e 

assim, a gente sempre batalhamos moradia através do Núcleo e nada 

concretizava...[...] hoje não é fácil, mas naquela época era bem mais difícil porque 

eu tinha que trabalhar, eu tinha que pagar aluguel, pagar água, pagar luz, fazer 

compra né, os menino tudo pequeno, então era mais difícil. [...] assim, você não 

podia comer um frango né, uma coisa básica, nem num domingo né... hoje não, 

como não tem um aluguel, uma conta de água, não tem nada, o salário continua o 

mesmo, o mínimo, mas como não tem o aluguel, aí você sobra mais [...]. (Carmélia, 

mobilizada, Camilo Torres, Entrevista realizada em 2014). 

 

Julia relata as dificuldades em arcar com todas as despesas da casa recebendo 

apenas um salário mínimo: 
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A gente vivia tão, assim, a gente vivia mal, porque a gente nem alimentava direito, 

num pode comer, num pode comprar, por causa do dinheiro do aluguel. [...] Aí hoje 

que eu vim pra Dandara, assim, sempre eu recordo disso, que Deus tava com nós 

todo momento, Deus não desampara a gente, num deixa a gente morrer de fome, 

nem de frio, porque com um salário, eu pagava aluguel, eu fazia isso tudo. (Julia, 

não mobilizada, Ocupação Dandara, Entrevista realizada em 2013). 

 

Frederico, Pedro e Aparecida, destacam que a ocupação foi uma chance de não 

pagar mais aluguel: 

 

Lá a gente morava de aluguel e não tinha casa própria. Aqui a gente tinha a chance 

de morar sem pagar aluguel. (Aparecida, não mobilizado, Ocupação Dandara, 

Entrevista realizada em 2013). 

 

Olha eu, eu era casado né, ai eu separei [...], fui pagar o aluguel, não tava tendo 

condição de pagar o aluguel, aí eu consegui morar aqui de favor,[...] uma outra 

qualquer e ela cedeu isso aqui pra mim [...]. (Frederico, não mobilizado, Ocupação 

Guarani Kaiowá, Entrevista realizada em 2016). 

 

Antes da ocupação a gente vivia pagando aluguel, né. Pagava aluguel, não existia a 

ocupação aí nóis veio pra cá e com luta nóis tá aqui até hoje, ué. (Pedro, não 

mobilizado, Camilo Torres, Entrevista realizada em 2014). 

 

Marisa também aborda a questão do aluguel e cita o valor que precisa pagar pela 

moradia antes de ir para a ocupação: 

 

Não, minha vida antigamente é... eu pagava R$ 600,00 reais de aluguel 

né...e...vivendo só..trabalhando pra pagar aluguel...com... né, criança tinha só um 

filho, uma filha...ela tava pra casar... e nesse meio de tempo a mãe do  meu esposo já 

tava nessa ocupação aqui. (Marisa, não mobilizada, Ocupação Eliana Silva, 

entrevista realizada em 2015). 

 

Além do aluguel, outra situação presente na fala dos moradores é a de coabitação 

familiar, Henrique afirma que se casou e continuava morando com os pais, por não possuir 

condições de adquirir moradia própria: 

 

Eu na realidade, sou morador aqui da região há 52 anos, nasci aqui. [...] A casa era 

do papai e eu morava com eles, ai me casei e tal, e nunca consegui comprar a 

moradia, porque infelizmente é muito difícil, né?  Ai veio o movimento, eu confiei e 

a coisa deu certo. Ocupação dá certo. (Henrique, mobilizado, Ocupação Eliana 

Silva, entrevista realizada em 2015). 
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José também vivia na casa dos pais e havia outros parentes dividindo o mesmo 

imóvel: 

 

Eu vim pra cá pra poder ter meu lugar de ficar, porque eu não tenho lugar de ficar. 

Que a casa lá também é pequena, mora minha mãe, meu pai. Aí já tem uma irmã que 

mora na frente lá com o marido dela e a filha dela. E tem meu irmão que mora nos 

fundo a mulher dele e os filhos dele. (José, mobilizado, Ocupação Guarani Kaiowá, 

Entrevista realizada em 2016). 

 

Matilde vivia na casa dos pais com o filho: 

 

E, já tinha um tempo que existia a Camilo ai eu resolvi vir morar aqui. Que eu 

morava na casa dos meus pais, aí eu tenho um filho. Então morava eu e meu filho 

junto com meus pais. Aí eu falei ah, vou ir pra lá. Ai acabou que eu vim. E nisso to 

até hoje. Tem três anos que eu to aqui. (Matilde, não mobilizada, Camilo Torres, 

Entrevista realizada em 2014). 

 

Silas, da Ocupação Guarani Kaiowá, relata que estava morando na casa dos pais 

antes da ocupação. 

Agatha vivia na casa dos pais com o filho: 

 

[...] antes da Ocupação eu era casada, ai, o casamento não deu certo, ai eu separei e 

nisso eu tava grávida de dois meses ai eu vim pra cá. A primeira, a gente teve uma 

primeira tentativa de ocupar aqui, ai não tinha apoiadores, não tinha nada, a polícia 

veio e tirou a gente. Ai teve a segunda que é a qual que a gente tá hoje né, tem três 

anos e pouquinho. Ai era isso. Ai depois que eu separei eu fui morar de favor com 

minha mãe, ai foi, rolou a ocupação e eu fui entrei. Já tava na primeira, ai rolou a 

segunda, já tava ai já. (Agatha, mobilizada, Ocupação Guarani Kaiowá, Entrevista 

Realizada em 2016). 

 

Márcia, Miguel e David afirmam que moravam na casa dos sogros em casas 

cedidas, uma expressão utilizada para definir essa situação é “morar de favor”. 

 

Então, eu morava de favor numa casa, mas era em cima da casa da minha ex-sogra. 

E eu vim muito pela minha mãe, assim, minha mãe morava de aluguel há muitos 

anos e eu e tentei comprar a casa pra ela várias vezes. Várias vezes.  Então não tinha 

renda fixa e tal. Então eu e meu ex-marido tentamos várias vezes comprar alguma 

coisa, financiar pra ela. Pra ela sair do aluguel. Nem era muito pra mim, porque eu 

tava morando de favor, claro, muito incômodo, óbvio, é uma das piores situações 

que tem até, mas ainda eu suportava. (Márcia, mobilizada, Ocupação Eliana Silva, 

entrevista realizada em 2015). 
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Antes eu morava de favor. Na casa da minha sogra, morava de favor lá. No 

Castanheira I. Aí minha esposa foi e ganhou essa área aqui, no dia eu nem tava aqui, 

eu tava trabalhando longe, eu tava lá pro lado de Brumadinho, aí ela foi e me ligou, 

“Miguel, ganhei uma área aí”, aí eu falei: “Ninguém dá nada pros outro assim não... 

vou aí ver esse trem, né”, aí peguei e vim, realmente ela tinha ganhado, fizeram o 

sorteio e ela ganhou. (Miguel, não mobilizado, Camilo Torres, Entrevista realizada 

em 2014). 

 

O que Miguel descreve como “ganhar” é uma forma das ocupações se 

consolidarem, a partir da análise da necessidade de moradia a organização das ocupações 

subdivide a área e realizam sorteios para determinada qual fração ficará com cada ocupante. O 

sorteio é uma forma considerada justa para dividir a área, pois, a localização de cada lote pode 

ser mais “valorizada” internamente, por exemplo, uma área próxima a uma via pavimentada. 

O sorteio é uma forma de não reproduzir internamente na ocupação as exclusões que as 

pessoas já sofrem quando ao local em que vão residir na cidade. 

David relata os problemas de morar em uma casa cedida pelos sogros: 

 

Eu moro aqui, aí to terminando de construir pra trazer minha família pra cá. Mas 

aqui é melhor que onde que eu morava antes né, que morar com sogro não da muito 

certo não. (David, mobilizado, Ocupação Dandara, Entrevista realizada em 2013). 

 

Simone vivia em um imóvel cedido pela irmã e afirma que não possui condições 

de arcar com o pagamento de aluguel aqui em Belo Horizonte: 

 

Ah, antes de eu vim pra cá eu morava na Bahia né. A gente morava lá, eu morava na 

casa que era da minha irmã. Ai eu fiquei lá um bucado de tempo, só que minha 

irmã... vim pra cá por causa da minha mãe. [...]  Ah, pra mim é bom. Pra mim é 

ótimo. Porque como eu não tenho um custo de vida pra poder pagar um aluguel. 

(Simone, não mobilizada, Ocupação Guarani Kaiowá, Entrevista realizada em 

2016). 

 

Roberta vivia em uma moradia que ela define como um “porãozinho”, o que 

remete a estrutura precária e que não comportava o número de moradores, ela não aponta a 

situação do local se era cedido, alugado ou ocupado: 

 

Antes deu chegar aqui, sobre a moradia, eu vivia em um porãozinho, dois cômodos, 

a gente não podia levantar nem pra ir no banheiro,  porque tava pisando ni gente... 

Porque eu tenho muitos filhos, eles moravam tudo comigo. Os que tem filho e num 

tinham casa pra morar moravam comigo. Ai foi assim que eu, é... Me deu essa força 

de vontade pra eu enfrentar isso de fazer a ocupação junto do pessoal, pra mim ver 

meus filhos ter a casinha deles também. (Roberta, mobilizada, Ocupação Eliana 

Silva, entrevista realizada em 2015). 
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Um dos entrevistados informou que morava próximo a Ocupação Dandara, mas 

não esclareceu em que situação residia. 

 

4.3.2 Legitimidade da ocupação e Função Social da Propriedade 

 

O ponto 5 do roteiro de entrevista indagava se os moradores consideravam correto 

estarem naquela área e havia a indicação de abordar os termos “ocupação” e “invasão”. No 

ponto 6 ao afirmar que existia uma ação judicial envolvendo a ocupação era indagado quem 

possuía o “direito” sobre a área. A partir destes pontos surgiram respostas complementares. O 

tema da função social da propriedade aparece de maneira marcante, mesmo não sendo 

mencionado no roteiro. Desse modo, as respostas serão analisadas conjuntamente neste item, 

buscando sua relação com o direito de propriedade. A fala dos 24 entrevistados foi 

contemplada. 

Para Roberta há preconceito e estigma com pessoas que não possuem moradia 

formal, que vivem em áreas de favela, em moradias cedidas ou até mesmo residências 

alugadas. Todavia, como não há alternativa ou apoio ela se sente forçada a participar da 

ocupação. E por isso afirma não ser “errado” ocupar a área. 

 

Agora, se a pessoa fica na favela, morando de favor, na casa de um parente, na casa 

de uma... de um amigo... ou morando de aluguel, é todo mundo favelado, é todo 

mundo ladrão, é todo mundo visto assim, dessa maneira, né? Mas como a gente 

entra num lugar assim, tá errado, tá roubando, tá fazendo... Que que tá acontecendo 

então? Podia até ser errado, se a gente tivesse apoio. Não tem! Pra mim num é 

errado não. (Roberta, mobilizada, Ocupação Eliana Silva, entrevista realizada em 

2015). 

 

Para Carmélia, falta conhecimento para as pessoas que criticam as ocupações sem 

refletir sobre o tema. Para ela a Constituição garante o direito à moradia o que legitima o ato 

de ocupar a área. Ademais, seria “errado” ocupar área que está “servindo de algum modo para 

alguma coisa”.  Ressalta ainda que por viver na da região antes mesmo da ocupação ocorrer, 

pode afirmar que a área estava vazia e que era utilizada para a prática de atos ilícitos. A 

função social da área não estava sendo cumprida e por isso é legítimo o ato de ocupar a área 

pelas famílias: 
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Bom, eu penso assim: em primeiro lugar são pessoas que não tem conhecimento né, 

então a gente não pode nem brigar nem bater de frente, a gente tem que sentar e 

mostrar pra essas pessoas que a gente não tá fazendo nada errado né, que existe uma 

Constituição, que lá garante que a gente tem que ter moradia, moradia digna ainda 

por cima, e isso é responsabilidade do governo, né? Você não tá... Eu acho que 

quando você entra num terreno que tá cercado, que tá sendo cuidado, tá servindo de 

algum modo pra alguma coisa, aí eu acho que tá errado, mas quando a gente entra 

num terreno igual esse, igual eu te falei, eu fui criada aqui, na Vila Santa Rita, bem 

do lado então por várias vezes eu desci nesse terreno para ver corpos (...) era jovens 

que foram estupradas, eram pessoas que eles matavam e jogavam aqui, tinha assim 

um mito né, que eu não sei se é verdade (...) que eles falavam que era obra de 

macumbaria né, o pessoal gostava muito de fazer despacho né? Era um terreno que a 

gente viu que tava vazio, não tava servindo de uso pra nada que fosse útil. [...] 

Então, quer dizer, não tinha uma serventia útil. Então era um terreno abandonado. 

Então eu não acho errado. Eu acho errado entrar num terreno que tava servindo de 

alguma coisa (...). (Carmélia, mobilizada, Camilo Torres, Entrevista realizada em 

2014). 

 

Para Julia quem critica as ocupações, o faz por estar em uma condição social 

diferente, se estas pessoas enfrentassem os mesmos desafios como a falta de moradia e outras 

carências entenderiam de forma distinta a situação das famílias que realizam as ocupações: 

 

Ah, eu acho que é porque tem onde morar. Porque se eles num tivessem, se eles 

precisassem igual nós, pobre, família, uma mãe de família cheia de criança, uma 

mãe de família que num tem ninguém por ela, igual foi meu caso. Eu penso assim: 

meu marido num quis nem saber de pagar aluguel pra mim, eu tava com três 

crianças. Minha mãe de idade, num podia me ajudar, minha mãe com setenta e um 

anos, vai fazer agora. Meus irmãos, nenhum tinha condições, a maioria morava de 

aluguel, morava tudo de aluguel. Então eu acho que as pessoas fala isso porque tem 

as condições melhor do que a da gente, porque se eles num tivesse acho que eles 

tinham falado diferente. Porque quando a pessoa ta sofrendo ali, vê que num tá 

dando conta, que num tem pra onde ir, encara qualquer coisa. (Julia, não mobilizada, 

Ocupação Dandara, Entrevista realizada em 2013). 

 

Para Miguel os moradores da ocupação têm o direito de permanecer na área, e a 

justificativa está na inércia do proprietário, que não utilizou a área por um longo período. 

Apenas motivado pela ocupação do terreno que postulou juridicamente a reintegração de 

posse do bem:  

 

Ah, no meu ponto de vista, no caso agora é nós. [...] O cara ficou 10 anos com o 

terreno parado, não fez nada, depois que nós entrou o cara entrou na Justiça, 

juntamente com a prefeitura, entendeu? Aí o cara perdeu as audiência dele lá, 

desistiu, a prefeitura também não falou mais nada, e nós tão aí. O direito agora é 

nosso. (Miguel, não mobilizado, Camilo Torres, Entrevista realizada em 2014). 
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Miguel afirma que todos têm direito à moradia conforme estabelecido em lei, e 

destaca que se o imóvel estava abandonado e eles entraram, limparam e construíram casas, 

eles cumpriram a “função social” da área. Por isso afirma que eles não “roubaram” o terreno, 

mas o adquiram com seu trabalho e com as ações que realizaram na ocupação: 

 

[...] como se diz, né, tá, tá na lei, todo mundo tem direito a sua moradia. Se o trem 

tava aqui abandonado, na época que nós entramo era entulho puro...pagamos trator, 

fizemos as rua... fizemos as barraca primeiro pra dividir bunitinho... então, eu creio 

que nós não robô, nós compramo o terreno. E a prefeitura não deu um real pra 

ninguém aqui. Cada um batalhou, se tem isso aqui hoje é porque trabalhou. Eu tenho 

o meu lá é porque eu trabalhei... tendeu... se o terreno tava jugado aí as mina, 

então... serve pra cumprir a função social, então nós cumprimo a função social, 

construímos casa. (Miguel, não mobilizado, Camilo Torres, Entrevista realizada em 

2014). 

 

Para David, quem tem direito de permanecer na área são os moradores da 

ocupação, pois eles estão “lutando” diariamente pela área que estava vazia, onde “era tudo 

mato”. Ele destaca também que agora não precisa mais se preocupar com o pagamento do 

aluguel de onde vive: 

 

A razão mesmo quem tem é nós. Que agente ta aqui todo mês lutando, igual nós 

morava de aluguel, agora saimo do aluguel pra viver numa casinha boa, sem 

preocupação. Porque aluguel a gente dorme com ele né.[...] Antes aqui era tudo 

cheio de mato. Antigamente eu ate saia lá da vila pra vir soltar papagaio aqui. Risos. 

(David, mobilizado, Ocupação Dandara, Entrevista realizada em 2013). 

 

Para Vitor a ausência do pagamento de impostos pelo proprietário formal extingue 

seu direito sobre o imóvel: 

 

Ah, é tipo assim, se... igual eles fala né, porque tem imposto pra pagar né, o dono, o 

dono deve imposto, se não pagou não é dele entendeu?! Você entendeu?! Porque ele 

deve, mais de quarenta anos que ele deve de imposto, de imposto do terreno, se não 

pagou não é dele, não é dele mais não uai! Mesma coisa se você tiver num lugar, cê 

ter uma casa, se você não pagar o imposto dela, não é sua não uai! Não é sua não, 

você não tá pagando imposto, aí já é do Estado, é do governo... Assim eles fala né, 

que ele num pagou, aí tá na justiça. (Vitor, não mobilizado, Ocupação Dandara, 

Entrevista realizada em 2013). 

 

Ainda segundo Vitor, os moradores da ocupação teriam o direito de permanecer 

na área devido ao decurso de prazo que permitiria a aquisição da propriedade da área por 

usucapião. 
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Não, é os moradores uai! Os moradores, os moradores uai! Porque ele não pagou a 

dívida e eles fala que tem esse usucampião né, depois de, de cinco ano já é, já dá 

como usucampião. (Vitor, não mobilizado, Ocupação Dandara, Entrevista realizada 

em 2013). 

 

Simone, afirma que não é certo e nem errado realizar a ocupação. Ela relaciona a 

informalidade da área com o fato de não pagar o imposto municipal sobre o imóvel. Mesmo 

falando em invasão, Simone destaca que o imóvel estava vazio, afirmando que não houve 

“cuidado” com a área. A noção de função social está presente na fala da entrevistada, ainda 

que o termo não seja utilizado. Segundo ela, quem realizou a ocupação precisava de um lugar 

para morar, e os proprietários formais não estavam “zelando pela área”. A necessidade foi o 

fator fundamental que determinou sua participação na ocupação: 

 

Eu acho sim. É ... num é certo, mas também não é errado. Porque o quê que 

acontece, desde quando que a gente... a gente não tá pagando IPTU porque é 

invasão. Mas se a gente mora dentro de uma casa que tem água e tem luz, a gente 

paga IPTU, igualmente eles, mas se eles cuidasse bem do terreno, se eles 

organizasse direito.  Porque quando invadiu, isso aqui era só mato, isso aqui não 

tinha nada. O tanto de bicho que tinha aqui, cobra, escorpião, o que cê pensar de 

bicho aqui tinha. Aqui era só mato e aquelas poça de lama, aquelas poça de água. 

Então, assim, eles não cuidou. A gente precisa, a gente viu que ninguém tava 

zelando, ai a gente invadiu, porque a gente precisa. Não é porque a gente “ah tá 

invadindo por descaração”. [...] A gente precisa, a gente invadiu. (Simone, não 

mobilizada, Ocupação Guarani Kaiowá, Entrevista realizada em 2016). 

 

Marisa também prefere não classificar o ato de ocupar como correto ou incorreto, 

pois o fator determinante é a ausência de condições para o pagamento do aluguel ou para 

adquirir um imóvel e edificar sua moradia. Na sua fala fica evidenciada a ausência de 

condições financeiras para aquisição de uma moradia. Além disso, percebe que a ocupação é 

uma forma de lutar por seus direitos: 

 

Então a gente entra porque a gente não tem condições de comprar um terreno. Então 

num é falar que é certo, mas também não é errado porque a gente não tem condições 

nenhuma de pagar aluguel, por isso que eu tô aqui... porque eu não tenho condições 

nenhuma financeira... de falar assim eu vou comprar um terreno... não tenho... é por 

isso que eu tô aqui. A gente que procura os direito nosso...[...] Que é um título de 

posse...só isso. (Marisa, não mobilizada, Ocupação Eliana Silva, entrevista realizada 

em 2015). 

 

Artur faz várias observações sobre o tema, afirma que quem “lutou” para comprar 

o imóvel deve ter seus interesses protegidos juridicamente. Pondera que quem adquire um 

imóvel o faz com a intenção de realizar alguma atividade na área, o que não aconteceu no 
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local da ocupação que estaria abandonado há vários anos. Para Artur caberia ao Município 

fiscalizar a área e promover formas de composição do conflito entre ocupantes e o 

proprietário formal. Uma forma de tratar o conflito seria o pagamento ao proprietário de uma 

indenização sobre a área. Os próprios moradores da ocupação poderiam arcar com parte deste 

valor, desde que compatível com suas rendas. Para Artur, isso seria ver os “dois lados da 

história”. 

 

Olha, tipo assim... Eu vejo, assim, dois lados da história. Realmente quem lutou pra 

comprar, ele tem um direito. Mas quando a pessoa compra um lugar e, tipo assim, 

abandona, porque... eu não sei da história aqui, que eu não morava aqui... Mas eu 

fiquei sabendo que isso aqui fazia 20 anos que tava só crescendo mato. Se a pessoa 

comprou ela tinha um projeto pra fazer, se ela não fez... Eu acho também que isso 

não é culpa de, tipo assim, eu acho que... nem dele e nem nossa. Eu acho quem tem 

que vê isso aqui é o Governo. [...] Então, eu vejo assim, a prefeitura viu que a gente 

ocupou, se ela tentasse entrar em acordo com o dono, com o proprietário, quanto que 

ele queria, e depois passasse pra nós esse valor, vamos supor, cada um de nós 

pagasse 50 reais por mês... eu acho que seria justo, cê entendeu, pra ninguém sair 

perdendo, que eu também não acho justo o proprietário sair perdendo também, cê 

entendeu? (Artur, não mobilizado, Camilo Torres, Entrevista realizada em 2014). 

 

Artur destaca ainda os altos valores dos imóveis o que impede sua aquisição por 

pessoas na sua faixa de renda. Para ele seria preciso trabalhar toda a vida para conseguir 

adquirir uma residência: 

Agora se você for ver uma casa bem mais melhor, 200, 300 [mil reais]. Ai se cê vê 

assim, você não consegue comprar não.  Só se você começar a trabalhar com 12 

anos de idade. Porque você passa por um processo, você vai estudar, vai fazer 

faculdade, começa a trabalhar com uns 20 anos, 22 anos... Realmente, assim, de 

verdade. E você vai e fica... Pra você juntar esse dinheiro, acho que é muito... Ou 

então você faz uma dívida pro resto da sua vida... que eles fazem assim, esse 

negócio de 300 meses, não sei quantos meses. (Artur, não mobilizado, Camilo 

Torres, Entrevista realizada em 2014). 

 

Margarida afirma que as pessoas que estão na ocupação tem o direito de ficar lá, 

por não terem “para onde ir”. Afirma ainda que a situação familiar de algumas pessoas, como 

a necessidade de cuidar de filhos menores, aumenta gastos o que torna inviável o pagamento 

de aluguel: 

 

Porque a maioria, tipo assim, não tem lugar pra onde ir, o aluguel agora tá muito 

caro, entendeu?! Tem muita gente que... é... igual ela aqui, entendeu, não tem 

marido ... tem muitas mãe aí que não tem homi, entendeu?!(Margarida, mobilizada, 

Camilo Torres, Entrevista Realizada em 2014). 
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Matilde justifica a necessidade da ocupação devido a impossibilidade de arcar 

com o valor de uma casa: 

 

(...) porque por mais que agente trabalhe, eu, dizendo eu no meu caso, por mais que 

eu trabalhe minha vida toda, eu to com 35 anos, eu trabalho desde que eu tinha 20 e 

eu não consegui adquirir uma casa. Chegar assim num bairro bacana e comprar e dar 

um certo conforto pro meu filho. A única coisa que eu consegui foi aqui. (Matilde, 

não mobilizada, Camilo Torres, Entrevista realizada em 2014). 

 

Para Pedro a justificativa para a ocupação é a necessidade das pessoas e a 

impossibilidade de se pagar aluguel: 

 

A gente viemo porque precisamo. Pagava aluguel e não tinha onde morar... Graças a 

deus a gente conseguiu o barraco da gente, o lugar de um pai de família. A gente 

tem o barraco da gente hoje... tenho muito a agradecer a Deus e os líder que ajudou a 

nóis a conseguir isso aqui. (Pedro, mobilizado, Camilo Torres, Entrevista realizada 

em 2014). 

 

Para Priscila ocupar uma área vazia é diferente de invadir uma área que possua 

algum uso, ela não se considera uma invasora, pois não havia ninguém no terreno quando os 

atuais moradores entraram. Além disso, ela afirma que aquele espaço não cumpria nenhuma 

função social a cerca de 20 anos: 

 

Eu não concordo com o que as pessoas fala... e... também falar pra mim hoje... num 

adianta nada...assim a invasora...Eu não sou invasora...e eu...nós ocupamos um 

espaço que tava vazio. Invadir é se chegasse... se eu tivesse chegado aqui e tirado a 

construtora modelo... tivesse tirado as pessoas que pelo qual disse que... ia construir 

prédio, apartamento aqui dentro... tira e ó cê vai embora que eu vou entrar, tendeu? 

Isso aí é invadir. Agora ocupar um espaço que tem mais de 15 ou 20 anos que num... 

ou mais... que não cumpria com nenhuma função social... isso aí num é invadir... e 

ocupei um espaço que tava vazio. (Priscila, mobilizada, Ocupação Dandara, 

Entrevista realizada em 2013). 

 

Agatha também diferencia ocupação de invasão, deixando claro que na sua 

concepção só estaria caracteriza a invasão da área se houvesse outras famílias morando lá e 

estas fosse obrigadas a sair da área. Para ela não cabe falar em invasão de um imóvel que 

estava vazio: 

 

Eu acho assim, eles acha errado porque eles falam ‘ah eles invadiram’, porque eles 

não sabem a diferença entre ocupar e invadir. Esse terreno aqui ele tem mais de 40 

anos que ele tá parado, antigamente tudo era lagoa, entendeu, não tinha um dono, ai 
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depois que a lagoa secou eles fizeram um clube, não deu certo, ai eles deixou 

abandonado. Ai eles acham assim: “invadir, ah eles invadiu, eles tomou alguma 

coisa que era de alguém”. Não gente, não tinha nenhuma família lá, não tinha 

ninguém, nem nenhuma família aqui. Invadir é quando tem uma família morando a 

gente vai lá e invade: “sai, não quero ocês aqui”. A gente ocupou, tava vazio, ai eles 

não sabem a diferença e eles querem julgar entendeu. Ou porque eles também tem 

casa, num tem um filho pra colocar dentro de uma casa aí eles querem julgar. 

(Agatha, mobilizada, Ocupação Guarani Kaiowá, Entrevista Realizada em 2016). 

 

José diferencia ocupação de invasão pelo fato do imóvel ocupado não estar 

“produzindo nada”. Ao contrário, por estar vazia a área gere inconvenientes para a região. Tal 

situação é ainda confrontada com a de pessoas que necessitam de um lugar para morar: 

 

Mas só que é o seguinte, a gente não tá invadindo, a gente tá ocupando... tipo assim, 

é um lugar que tá parado, num tá produzindo nada, não tá gerando nada. E o cara tá 

gerando é investimento, entendeu. E um lugar que tá produzindo rato, barata, 

escorpião, bicho, e cê tá entrando dentro desse terreno. Tudo bem é dos outros, é dos 

outros, mas o quê que os outros tá fazendo com esse lugar? Nada. E muita gente 

precisando de morar, entendeu. Então, a gente não tá invadindo, a gente tá 

ocupando. (José, mobilizado, Ocupação Guarani Kaiowá, entrevista realizada em 

2016). 

 

Aparecida não distingue os termos ocupação e invasão: “Mas foi uma invasão não 

foi? É uma invasão né? Eu creio que foi uma invasão”. (Aparecida, não mobilizado, 

Ocupação Dandara, Entrevista realizada em 2013). Inicialmente ela afirma que possui direito 

de ficar na área, mas não sabe como fundamentá-lo. Em seguida, diz que por não ter uma casa 

teria direito de permanecer no imóvel ocupado: 

 

Ué... eu acho que tem direito. Agora porque eu nem sei. Ué porque muita gente não 

tem casa [...].  No meu caso é porque que não tenho uma casa. Se eu sair daqui eu 

vou ter que voltar a pagar aluguel. No meu caso, eu acho que eu tenho direito. 

(Aparecida, não mobilizado, Ocupação Dandara, Entrevista realizada em 2013). 

 

Frederico também afirma que não entende a diferença entre ocupação e invasão, 

mas afirma já ter ouvido falar sobre todo cidadão ter direito à moradia. Afirma que se houver 

a retirada das pessoas da área, muitas delas, inclusive ele, não terão onde morar. Em 

contraposição as pessoas sem lugar para morar há muita “terra parada”: 

 

Ó eu, assim, eu não entendo de direito, da lei, dessas coisas, nada... mas é pelo que 

eu ouvi, o pouco de experiência de vida que eu tenho, pra mim é ta sendo uma 

coisa... é... eu por exemplo não tinha onde morar, onde que eu ia morar?[...] Então 

é... vinha aquelas leis que todo cidadão tem direito à moradia e tal.... não entendo 

uma outra parte, mas pra mim eu acho que, que... é... é normal né, muita terra parada 

sem plantação, sem cuidar do [...], sem nada, essas pessoas não tem onde ficar [...]. 
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É que nem eu te falei, eu, por exemplo, não só eu como outras pessoas daqui, se 

desocuparem [o imóvel] eles hoje, eles não tem pra onde ir. Eles vão pra debaixo da 

ponte, e aí? Com criança, ficar debaixo da ponte... Com esse tanto de terreno parado. 

(Frederico, não mobilizado, Ocupação Guarani Kaiowá, Entrevista realizada em 

2016). 

 

Luiza destaca que a área da ocupação estava abandonada e tomada por vegetação 

rasteira e animais e que os moradores enfrentaram várias dificuldades nos primeiros dias da 

ocupação: 

 

Daqui? Ah, ih minha filha, aqui foi um sofrimento. Muita luta. A gente enfrentou 

muito sol, chuva, mato, que isso aqui era uma mataiada danada... Até que juntou o 

pessoal e o trator passou, e cada um deu um pouquinho pro trator passar aí né. Nó 

mais era muito mato. Chovendo... nós aqui na chuva, nesse lugar. Foi muito 

sofrimento. (Luiza, não mobilizada, Ocupação Guarani Kaiowá, Entrevista realizada 

em 2016). 

 

Luiza afirma ainda que todos que estão na ocupação, estão por necessidade. Ela 

utiliza o termo invasão para designar a área, e diz que quando indagada aonde reside, diz que 

vive “na invasão”. Ela afirma que percebeu na ocupação a oportunidade de deixar de pagar 

aluguel.  

 

A minha filha, eu, é... muita gente, não concorda de nós tá aqui, né? Que aqui tem 

um moço que é o dono daqui, é o dono. E aí muita gente, eu mesmo to, tá ciente, que 

aqui não é meu, eu não lutei pra ter aqui. Eu penso assim, que eu não lutei, que a 

gente pra adquirir as coisa a gente tem que ser pelo suô da gente. Mas eu vim 

porque, todo mundo tava vino. Eu morava de aluguel, né? Falei, é oportunidade né? 

Deu sair, ao menos da metade do aluguel, mas ciente que aqui tem um dono e isso 

com certeza eu sou. (Luiza, não mobilizada, Ocupação Guarani Kaiowá, Entrevista 

realizada em 2016). 

 

Eduardo afirma que se tivesse condições de adquirir um imóvel não estaria 

naquela área. No entanto, como o Poder Público não fornece condições para isso ele é 

obrigado a estar na ocupação. A ocupação é percebida como uma forma de luta para efetivar 

seu direito à moradia, pois ele também precisa “de ter um lugar para viver”: 

 

Porque eu estou aqui? Porque se eu tivesse condições, se o governo me desse 

condições deu compra meu lotinho ali e construir, eu não taria aqui não. Com 

certeza eu não taria aqui.  É, agora, se o governo tivesse dado condições deu ter a 

casa eu não taria aqui. Mas, como não dá condições, ai eu sou obrigado a estar aqui. 

Então, acha, quem achar... A pessoa tem que lutar. A pessoa tem o direito. Eu sou 

um ser da natureza que veio sobre essa terra e que precisa ter lugar pra viver 

também. Igual todos têm. (Eduardo, não mobilizado, Ocupação Eliana Silva, 

entrevista realizada em 2015). 
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Silas resume a luta dos moradores das ocupações ao atendimento de um direito 

humano, todos deveriam ter garantido um “lugar para morar”. Ele também chama a atenção 

para a desigualdade social: 

 

É, nós usamos muito ocupação mesmo. Mas na verdade num é nem invasão nem 

ocupação. É direito humano. É direito humano, o povo tem que ter um lugar pra 

morar. [...]. O cara ter fazenda de num sei quantos mil hectares e pessoas morando 

na rua. Pessoas pagando mil, dois mil reais, num pratinho de comida sofisticada e 

pessoas comendo lixo na rua, entendeu? Isso pra mim é a total falta de justiça 

humanitária mesmo. (Silas, mobilizado, Ocupação Guarani Kaiowá, entrevista 

realizada em 2016). 

 

A especulação imobiliária também é apontada como causa da existência de 

imóveis vazios ou subutilizados. Silas questiona ainda a existência de imóveis ociosos 

enquanto há elevado número de pessoas que não tem acesso à moradia: 

 

Não só nós temos o direito de ficar aqui, mas como toda pessoa que não tem casa 

tem o direito de... né? Não de entrar num terreno vazio não, mas quantos prédios, 

quantas construções nós temos vazia ai em Belo Horizonte, na grande BH. Se vocês 

der uma volta aí, cê vai ver muitos prédios vazios. Por que que a pessoa tem um 

empreendimento dum prédio com cinquenta moradias lá vazias e as pessoas 

morando na rua? (Silas, mobilizado, Ocupação Guarani Kaiowá, entrevista realizada 

em 2016). 

 

O direito possui papel importante na fala dos moradores das ocupações. Henrique 

ressalta que o direito à moradia está apenas no papel, pois, mesmo trabalhando “a vida 

inteira” a pessoa não consegue comprar uma casa. E mesmo nesta situação, Henrique afirma 

que os ocupantes são vistos como pessoas que não trabalham e que querem encontrar uma 

forma “fácil” para obter alguma vantagem. Neste contexto ele afirma ser um direito ocupar: 

 

Geralmente é o que mais tem é pessoas que acham que a gente não tem o direito à 

moradia, que a gente deveria trabalhar e comprar a moradia. Mas, o Brasil não 

oferece esse tipo de coisa, você trabalha a vida inteira e não consegue comprar uma 

moradia, porque a especulação imobiliária é enorme. É uma vergonha o país que tem 

na Constituição que nós temos direito à uma moradia digna, né? Só que infelizmente 

é uma coisa que está no papel só. Então ocupar é um direito mesmo. (Henrique, 

mobilizado, Ocupação Eliana Silva, entrevista realizada em 2015). 

 

Márcia diferencia os moradores que participaram da ocupação da área e estão 

envolvidos desde o início do movimento e os que chegaram posteriormente. Para a 

entrevistada, os que não participaram da luta desde o início não compreendem da mesma 
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forma as justificativas para a ocupação daquele lugar. Para a moradora é preciso investir em 

um processo de conscientização para as pessoas fora da ocupação. 

 

Se ocê andar aqui a maior parte dos moradores acha que é errado a ocupação.  Não 

passou pelo processo da luta, ele entrou depois. Ele adquiriu, né, isso ta muito na 

cabeça das pessoas. [...]. Então a gente, eu pelo menos acho que é um processo de 

conscientização que a gente tem que fazer maior, sabe, de mostrar mesmo, acho que 

a ocupação ela se prende muito quando ela, quando a gente ocupa a gente fecha as 

portas e trabalha muito isso dentro da ocupação, e esquece de trabalhar pra fora. 

Então eu enxergo esse problema mais como um erro nosso do que como um erro do 

outro.  Então acho que os movimentos eles tem que conscientizar mais as pessoas de 

fora da ocupação, do que às vezes as de dentro. (Márcia, mobilizada, Ocupação 

Eliana Silva, entrevista realizada em 2015). 

 

Sobre o papel do direito cabe destacar a fala abaixo, em que a moradora afirma 

que se convenceu de que ocupar é uma ação legítima depois de ouvir um advogado que 

abordou o tema das ocupações e relacionou com a especulação imobiliária:  

 

Eu por exemplo me convenci muito que ocupar não é errado por causa da fala de um 

advogado. Ele foi pra uma reunião que eu tava e ele fez uma fala. Falou olha, nós 

temos que entender que estamos buscando os nossos direitos, que a terra vazia é 

nossa. E aí explicar um pouco da especulação imobiliária foi aí que me convenceu. 

(Márcia, mobilizada, Ocupação Eliana Silva, entrevista realizada em 2015). 

 

Carlos afirma que vive na ocupação por não conseguir arcar com os custos do 

aluguel. Ele afirma não conseguir um emprego formal (“fichado”) devido a problemas de 

saúde e por isso precisa trabalhar informalmente. Com isso, não consegue garantir que 

mensalmente poderá arcar com os custos do aluguel. 

 

[...] É errado, às vezes muito errado tá em invadir o que é dos outros. Num é de lei 

né, invadir o que é dos outros. Mas a gente não tem aonde morar. Se for debaixo do 

viaduto, é ruim, vira mendigo, né não? E a gente não tem o pensamento de virar 

mendigo. Ai, a gente é até pobre, na verdade, mas trabalha e corre atrás. Que ai, mas 

ficar sem lugar de morar... Ai, não tem jeito, né não? Tem gente que não tem como 

trabalhar, às vezes tem problema de saúde. Eu tenho um problema, eu não posso 

trabalhar fichado, que não me aceita porque eu tenho problema de saúde. Ai... como 

é que eu vou fazer? O aluguel caro ai, que é um compromisso de todo mês tá com o 

dinheiro na mão, ai eu... Não posso fazer esse compromisso... Então tenho que 

morar na ocupação mesmo. (Carlos, não mobilizado, Ocupação Eliana Silva, 

entrevista realizada em 2015). 

 

Para Carlos o fato do proprietário não quitar os impostos ou por outro motivo 

deixar de ter direito sobre o imóvel legitima a ocupação. Mas ele se mostra preocupado com o 

direito do proprietário formal, e afirma que “não é fácil” se colocar na posição do outro. 
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É aquela coisa né? Se o terreno é seu e... Às vezes ele não tá pagando os impostos, 

às vezes ele já perdeu por lei. Ai nós vamos ter o direito... E ai, o Estado, nós temos 

que... Se é do Estado nós temos que invadir mesmo. Mas eu acho que, se for, se os 

donos tiverem direito o direito é deles né? Eu não sei... Num é fácil... Como é que 

você tem uma coisa e eu posso tomar o que é seu? Eu acho errado. Num é? (Carlos, 

não mobilizado, Ocupação Eliana Silva, entrevista realizada em 2015). 

 

As posições aqui destacadas não ignoram a existência do direito de propriedade, 

entretanto parecem conferir sentido específico e incorporar de forma diferenciada noções 

como a da função social da propriedade. 

 

4.3.3 Aspirações dos moradores das ocupações 

 

Com o termo “sonho” questionou-se aos moradores o que eles esperam para o 

futuro das ocupações de que fazem parte. Havia certa surpresa com a questão sobre suas 

aspirações, mas após breve reflexão, os moradores explicitaram seus desejos sobre as 

ocupações. O direito de propriedade também influencia na resposta dos moradores como 

destacaremos a seguir, buscando comentar a fala dos entrevistados da amostra selecionada. 

As respostas estão ligadas à construção de infraestrutura mínima nas ocupações e 

a segurança na posse, como faz Carlos: “O meu sonho é que.... É água e luz, uma rede de 

esgoto e asfalto. E nosso documento na nossa mão, que é nosso. Tudo isso aqui é meu sonho”. 

(Carlos, não mobilizado, Ocupação Eliana Silva, entrevista realizada em 2015). Carlos deixa 

claro o desejo de possuir um documento que comprove a relação de domínio com a área. 

Miguel também deseja a urbanização da ocupação e a regularização, para poder 

falar que “agora é nosso”. Ele anseia por segurança na posse, pois ele relata casos de 

ocupações que foram desocupadas, mesmo após considerável período de existência: 

 

O meu? Ah, o meu sonho é ver esse trem tudo asfaltado e com poste de luz. E água. 

Nem que eu pague a água e a luz, mas queria ver tudo organizadinho, bonitinho. 

Tudo regularizado, que aí cê pode falar “agora é nosso mesmo”... que enquanto tá 

assim ainda é duvidoso. Eu já vi muita ocupação sair com nove, dez anos. São Paulo 

mesmo eles arrancaram duas, já tem quinze ano de ocupação. E o povo lutou pra 

fazer o negoço, depois eles foram lá e arrancaram.  (Miguel, não mobilizado, Camilo 

Torres, Entrevista realizada em 2014). 
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Para João, a realização dos anseios da ocupação está ligada à segurança da posse 

da área conferida pelo Poder Judiciário. Ele utiliza os termos “posse” e “propriedade” de 

maneira aparentemente indistinta, mas como fatores importantes para a manutenção da 

ocupação naquele lugar. Ele destaca que a vitória da ocupação com sua permanência na área é 

também uma vitória para a cidade, é a consolidação de direitos que todos possuem. O direito, 

mais uma vez tem destaque. 

 

O sonho é pra mim e pra Comunidade, que o dia que a gente bater o pé até na Justiça 

e falar vocês estão recebendo a posse. Esse é o sonho da comunidade, minha e da 

comunidade. Vocês hoje é o proprietário da Comunidade Dandara é o sonho de 

todos nós. Porque a gente também até pode se avançar muito bem nessa linha, eu 

acredito que de hoje não tem mais ninguém bobo. Vamo fincar o pé que essa 

Comunidade não se desloca daqui, mas que a gente fala assim, hoje nós somos a 

vitória, somos vitorioso. É o dia que falar que estamos com a reintegração, a gente 

estamos com a posse da terra. E que nos moradores do Dandara fala assim, “hoje 

nos tem a posse do Dandara, tem a luta e tá consolidado com todos os direitos que 

todo mundo tem”. Não só o povo da ocupação, mas pro povo da cidade e esse é o 

sonho da comunidade Dandara. Como eu vejo também que os governantes não tem 

esse lado da visão. (João, mobilizado, Ocupação Dandara, Entrevista realizada em 

2013). 

 

Vitor quer investir em sua casa e poder construir uma moradia melhor. Mas, para 

isso é preciso ter segurança na posse da área, então é preciso a confirmação de que eles foram 

exitosos na luta pela moradia. O termo “ganhar” pode estar relacionado à disputa judicial da 

área, mas esta afirmação não é feita de forma clara por Vitor. 

 

Imagino, ih! Isso aqui quando falar assim, é... Noh, ganhou, ganhou meu filho, isso 

aqui eu vou fazer uma casa de dois andar, rancá isso aqui tudo e fazer uma casa boa, 

só não fiz ainda porque... ah, esperar mais pra frente, futuramente, falar assim “Não, 

ganhou, é seus e tals”, vou fazer uma casa bacana. Por enquanto mesmo é só pra sair 

fora do aluguel memo, pagando aluguel, aí pesa muito. (Vitor, não mobilizado, 

Ocupação Dandara, Entrevista realizada em 2013). 

 

O desejo de Henrique é a regularização da área, com a construção de 

infraestrutura e o fornecimento de serviços públicos. Ele também pretende expandir sua casa, 

e fará isso caso tenha segurança de que poderá permanecer na ocupação: 

 

Olha, o maior sonho é a gente ter na ocupação toda infraestrutura, né?  Amanhã o 

asfalto, ter as coisas, a gente não tá aqui pra ... te dar um exemplo, todo mundo quer 

pagar sua conta de luz, sua conta de água, todo mundo que tá bacaninha, né?  O meu 

maior sonho é que amanhã se regularize tudo isso, né? Que a gente vai poder 
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aumentar o imóvel da gente. O meu sonho é esse, amanhã está tudo organizadinho, 

está todo mundo com seu título de posse. Mudar daqui jamais! (Henrique, 

mobilizado, Ocupação Eliana Silva, entrevista realizada em 2015). 

 

Os questionamentos externos sobre a legalidade da ocupação e a existência da 

disputa judicial sobre a área aparentemente geram um estigma interno para os próprios 

moradores da ocupação. Com isso, a noção de dignidade aparece atrelada com o “agir 

conforme o direito”, a fala de Eduardo demonstra este papel do direito e o desejo de 

“legalizar” a situação dos moradores: 

 

O sonho meu é legalizar. Legalizar a situação, legalizar de acordo com a lei, de 

acordo com os estatutos da lei. Esse é o meu sonho, é viver legal. É viver legal. Esse 

é o sonho de cada um, de cada pessoa deve ter. Viver dignamente, esse é o sonho 

também. Viver dignamente. [...]. Então meu sonho é ter vida digna, é viver 

independente, viver dignamente. É, resolver, legalizar a situação. (Eduardo, não 

mobilizado, Ocupação Eliana Silva, entrevista realizada em 2015). 

 

Roberta deixa claro seu desejo de que as famílias permaneçam na área ocupada e 

que ela se constitua como um bairro. Seu desejo está ligado a integração a cidade, que a 

ocupação se transforme em um “bairro bonito”. 

 

Meu maior sonho? Nossa, é ver todo mundo fazendo uns casão aqui, trabalhando, 

construindo. E todo mundo ficar aqui, sabe? Desde daqueles que entrou no início, 

permanecer, não jogarem isso fora, num vender, num cortar, num dar, num 

emprestar, permanecer aqui dentro. Cada vez crescendo isso aqui, fazendo disso 

aqui um bairro muito bonito. É isso que é o meu sonho. (Roberta, mobilizada, 

Ocupação Eliana Silva, entrevista realizada em 2015). 

 

Artur afirma que os moradores mesmo estão fazendo o que é preciso para a 

ocupação se tornar um bairro. Há também a necessidade de instalação de redes de água e 

esgoto. 

 

Olha, eu acho que a gente mesmo tá melhorando, porque em dia nós tamo investindo 

mais.... E depois a prefeitura vai entrar aqui só passar água e esgoto e pronto. E o 

resto nós tamo fazendo... Nossa casa tá rebocando, colocando assentamento nela, tá 

batendo laje, o pessoal tá crescendo as casas, entendeu? Então tá virando um bairro 

já. As pessoas que vieram aqui, acho que há uns 3 anos atrás acho que não 

reconhecem mais, assim, se passar aqui hoje na rua. Hoje tem muitas casas bonitas, 

assim... (Artur, não mobilizado, Camilo Torres, Entrevista realizada em 2014). 

 

Para Margarida a ocupação precisa de “tudo”, mas esse “tudo” é na realidade 

serviços públicos essenciais: “É, tudo fia: asfalto, água, luz, precisamos de endereço, né? [...] 
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Mercearia perto, farmácia, tudo perto. Nó, igual uma cidadezinha mesmo [...]” (Margarida, 

mobilizada, Camilo Torres, entrevista realizada em 2014). São recorrentes os problemas que a 

falta de um comprovante de residência gera na vida dos moradores, então a aspiração por 

regularização, inclui essa necessidade que é expressa por “ter um endereço”. 

As aspirações de Pedro também estão voltadas para serviços básicos: “Nosso 

maior sonho é que tinha que ter isso aqui com energia, calçado e água, rede de esgoto e nóis 

ser feliz, sem perturbar ninguém”. (Pedro, mobilizado, Camilo Torres, Entrevista realizada em 

2014).  

Frederico deseja “melhoria, pras pessoas aqui né, posto médico, escola e né...” 

(Frederico, não mobilizado, Ocupação Guarani Kaiowá, Entrevista realizada em 2016). 

Aparecida também destaca que suas aspirações estão voltadas para serviços públicos básicos: 

 

Hum... Tanta coisa. Ter água, luz, escola, uma creche, um posto de saúde. Acho que 

nem tem espaço para ter um posto de saúde aqui dentro, é tão bagunçado né? Mas 

água e luz seria o começo para melhorar mais. (Aparecida, não mobilizado, 

Ocupação Dandara, Entrevista realizada em 2013). 

 

Simone deseja uma casa e um lugar para os filhos brincarem: 

 

Ah, pra mim meu sonho é ter minha casa né, porque eles diz que vai construir Minha 

Casa Minha Vida Entidades, tá tentando conseguir esse pra gente, entendeu. Porque 

eu preciso, então meu sonho é ter minha casa, ter um espaço pras criança brincar, ter 

um espaço, uma praça pra gente, se a gente precisar, entendeu. Porque aqui não tem 

isso, aqui o que tem é o pé de manga pros menino brincar, aí faz brincadeira lá, os 

menino vai tudo pra lá. Se tiver uma aula de alguma coisa, os menino vai pra lá e 

brinca. Então a gente quer nosso espaço, entendeu? (Simone, não mobilizada, 

Ocupação Guarani Kaiowá, Entrevista realizada em 2016). 

 

Márcia afirma que suas aspirações são para toda ocupação e estão relacionadas 

com a urbanização da área. 

 

[...] pra Eliana Silva é urbanizar. Pra Eliana Silva, meu sonho. e eu acho que eu vou 

sentir assim, 50% da minha missão cumprida, porque eu acho que ela não vai 

terminar tão cedo no Eliana, mas eu acho que assim minha missão ta pelo menos 

50% cumprida quando tiver água, luz, esgoto, asfaltado. acho que é isso, urbanizar. 

As pessoas morando bem. casa construída de alvenaria. as pessoas tendo 

minimamente o quarto, sala, a cozinha e o banheiro. Esse é meu sonho pra Eliana. 

(Márcia, mobilizada, Ocupação Eliana Silva, entrevista realizada em 2015). 

 

Matilde também deseja infraestrutura básica para a ocupação, ela quer poder sair 

de casa... 



171 
 

 

[...] sem pisar na lama, luz, água, tudo bacaninha, é assim que agente pensa. Eu acho 

que Todos os moradores pensam assim né, mas no mais agente vai aguardando que 

um dia vem. Tem que esperar que um dia chega. (Matilde, não mobilizada, Camilo 

Torres, Entrevista realizada em 2014). 

 

Os desejos de Carmélia e Marisa estão ligados a situação de moradia regularizada 

e acesso a serviços públicos. Carmélia destaca ainda que quer uma vida sossegada sem 

preocupações e sem medo de ser despejada: 

 

Ter a casa legalizada, com água, com luz, com rua...em época de chuva é muito 

difícil também (...) é buraco né (...) eu gostaria muito de, que eu vou né, 

primeiramente a gente tem que confiar em Deus né, e a gente também temos 

apoiadores muito bons né, eu confio muito neles, nos advogados e eu sei que a gente 

vai conseguir uma vila toda iluminada, ruas as asfaltada, a nossa praça bem 

arrumadinha, bem bonitinha, sem preocupação, sem despejo, extremamente 

sossegada. É isso que eu espero. (Carmélia, mobilizada, Camilo Torres, Entrevista 

realizada em 2014). 

 

Asfaltar... Legalizar água, luz né? Pra gente tá pagando uma água, pagando uma luz, 

uma rede de esgoto perfeita, entendeu? Uma rede de esgoto perfeita. É isso que a 

gente quer. A gente tá lutando pra isso... melhorar... um asfalto né... Tudo assim, 

normal. (Marisa, não mobilizada, Ocupação Eliana Silva, entrevista realizada em 

2015). 

 

Ao ser indagado sobre seu sonho José ressalta que não gostaria de morar em um 

“predinho”, ele gostaria que cada um construísse sua casa. Ou seja, além da moradia, há um 

desejo relacionado à forma de morar: 

 

Ah, negócio é o seguinte. No meu pensamento é que dava bom pra todo mundo aqui. 

Igual eles tão falando, querendo dar predinho pra nós, predinho pra todo mundo. Aí 

o que fazer os prédios dá apartamento pra gente. Minha vontade mesmo era de 

deixar todo mundo assim, do jeito que tá, entendeu, deixa todo mundo do jeito que 

tá, e cada um pega com Deus, faz por onde, constrói sua casinha, seu barraquinho de 

morar. Porque esse negócio de morar em apartamento, sei lá. Não é só eu, eu falo 

por todos também, a maioria. (José, mobilizado, Ocupação Guarani Kaiowá, 

entrevista realizada em 2016). 

 

O desejo de Silas é construir um condomínio modelo com preocupação com os 

aspectos ecológicos, e afastar definitivamente o medo do despejo: 

 

Eu acho que eles poderia ajudar de novo, fazer as arquitetura das casa, do 

condomínio, e a gente mesmo, a gente utilizar esses tijolo ecológico. Inclusive a 

gente pode até ganhar uma grande visibilidade, uma grande mídia, porque teve esse 

desastre lá da Samarco e foi detectado que aquele barro lá pode ser utilizado pra 
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fazer os tijolo ecológico. Inclusive quando teve o desastre, teve uma empresa que faz 

o tijolo ecológico que entrou no processo falando que já tinha mandado projetos de... 

pedindo doação daquele barro e eles não tinha dado, por isso que ficou acumulando 

lá. Então eu acho que era uma chance da gente fazer uma coisa espetacular aqui, 

modelo. E a nossa comunidade, o nosso movimento social tudo ganhar uma grande 

visibilidade uma grande força. Assim, na minha visão, né? (Silas, mobilizado, 

Ocupação Guarani Kaiowá, entrevista realizada em 2016). 

 

Priscila, afirma que o desejo dos moradores é serem reconhecidos como cidadãos. 

Ela quer poder arcar com as tarifas públicas. Ela também ressalta a importância de “ter um 

endereço”, um comprovante de residência, para o reconhecimento da sua cidadania. 

 

A única coisa que a gente queria... que não só eu, mas todo mundo... é que a 

sociedade... os governantes reconhecesse a gente como... mora... como cidadão. 

Determinasse um... falasse assim ó você vai pagar tanto. A gente paga com o maior 

carinho... Assim ó falar assim... você ganha até tanto, vão pagar aí ó 50 reais por 

mês... pagar um... pra ter um endereço... A gente queria pagar água, a gente quer 

pagar luz...A gente quer ter saneamento pras criança, a gente quer ter 

saúde...entendeu? É isso que a gente quer, a gente num quer ficar aqui de graça. 

(Priscila, mobilizada, Ocupação Dandara, Entrevista realizada em 2013). 

 

Agatha deseja a construção na ocupação de uma creche e uma escola. Frederico 

também deseja a construção de uma escola e de um posto médico. Luiza traduz seus desejos 

na vontade de ter “paz e sossego”. Os três são moradores da Ocupação Guarani Kaiowá. Na 

entrevista de Julia, a parte do sonho não foi transcrita por problemas na gravação e David não 

falou sobre suas aspirações na entrevista, os dois são moradores da Ocupação Dandara. 

 

4.4 Considerações sobre as entrevistas 

 

Sobre o primeiro item analisado, situação de moradia pregressa dos moradores das 

ocupações, é possível constatar pela amostra que houve migração de outros Estados, do 

interior do Estado de Minas Gerais e de cidades da região metropolitana para as ocupações. A 

situação mobilizado ou não mobilizado não interferiu na distribuição das respostas. Dos 24 

moradores 13 relataram que anteriormente à ocupação pagavam aluguel. Eles evidenciaram 

que era um valor alto e incompatível com a renda que recebiam. Há inclusive o relato de 

moradores que afirmavam que devido à necessidade de quitar o aluguel não era possível arcar 

com despesas básicas como alimentação adequada. Cabe destacar ainda, que mesmo 

trabalhando formalmente e assalariados (ao menos recebendo o mínimo estipulado em lei) 

este valor não é suficiente para arcar com as despesas domésticas. Mais delicada é a situação 
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das pessoas desempregadas ou que em trabalhos informais recebem valores inferiores ao 

salário mínimo vigente e não possuem a garantia de rendimentos periódicos. Na amostra o 

componente do déficit habitacional ônus excessivo com aluguel urbano representou 

coincidentemente 54% da situação de moradia prévia aos moradores da ocupação. Ressalta-se 

que se trata de uma coincidência, pois a amostra de 24 casos não visa confirmar 

percentualmente os resultados obtidos pela Fundação João Pinheiro. Mas cabe destacar aqui, 

que a situação dos moradores das ocupações pode ser relacionados com os componentes do 

déficit e a escassez de moradia. 

Parte dos entrevistados relatou que vivia em casas cedidas por parentes próximos 

(5 residiam com os pais, 3 com os sogros e 1 com a irmã). Estes casos em análise superficial 

se encaixam no conceito de coabitação familiar, pois, os entrevistados que moravam com os 

pais já possuíam filhos e em alguns casos companheiros. Segundo os relatos os domicílios 

cedidos são extensões da moradia de parentes, ou seja, as casas são ampliadas para permitir 

que mais famílias residam em um mesmo imóvel. Assim, como o aluguel estas situações 

foram descritas como desconfortáveis para as famílias envolvidas. Com isso, o componente 

“coabitação familiar” também surge nesta amostragem. 

Há ainda o relato de um domicílio precário e excessivamente adensado, uma 

entrevistada afirma que morava em uma espécie de “porão” em que não era possível se 

deslocar sem incomodar as pessoas que lá moravam. 

Sobre o segundo item analisado, legitimidade da ocupação e a função social da 

propriedade, o perfil não mobilizado, apresentou algumas tendências de resposta. Por 

exemplo, os dois moradores que afirmaram não entender a diferença entre os termos ocupação 

e invasão estão no perfil de não mobilizados. Os três que preferiram afirmar que não é correto 

ou incorreto ocupar a área também eram não mobilizados. Cabe ressaltar, que mesmo não 

classificando como correto ou incorreto o ato de ocupar, suas falas demonstram que a 

necessidade dos moradores e o fato das áreas estarem vazias e abandonas é um fator que 

precisa ser considerado. Os demais não mobilizados classificaram como legítimo o ato de 

ocupar a área, ou seja, esta noção é predominante entre os moradores das ocupações. 

Onze falas destacam que a área estava abandonada, é comum o destaque para a 

ideia de que “era tudo mato” quando eles chegaram a área. O não cumprimento da função 

social é relacionado com o fato da área estar abandonada, não haver a quitação de impostos 

pelo proprietário formal, o lugar ser utilizado para a prática de atos ilícitos e representar 

perigo para as populações do entorno. A diferenciação realizada entre os conceitos de invasão 
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e ocupação envolve a ideia de função social, pois, a ocupação ocorre em área vazia, em que 

não está sendo realizada nenhuma atividade. Em contraposição, invadir seria entrar em área 

em que há pessoas ou que estaria em uso. A concepção de função social da propriedade está 

vinculada ao uso efetivo da área, os moradores não questionam se há projetos futuros, mas 

enfatizam longos períodos de inatividade dos proprietários formais. O que eles percebem é 

que há vazios urbanos e que estas áreas deveriam possuir uma destinação. Pois, estes vazios 

poderiam ser utilizados por pessoas que necessitam de um lugar para morar.  

Outro ponto destacado como motivo para a ocupação é a situação de carência e 

necessidade das pessoas. Por não encontrarem outra forma de efetivar seu direito a moradia as 

pessoas são levadas a participar das ocupações urbanas. Ou seja, se houvesse alternativa 

viável elas não estariam na ocupação e buscariam outras formas para efetivar seu direito à 

moradia. 

No terceiro item analisado, que trata das aspirações dos moradores, os principais 

anseios estão ligados à urbanização da área, com a concessão de serviços públicos de 

infraestrutura, como saneamento básico, energia elétrica nas residências, iluminação pública, 

pavimentação das ruas. E ainda, construção de escolas, creches, centros de saúde e áreas de 

lazer para atender aos moradores da ocupação.  

Como observado ao longo da pesquisa as ocupações visitadas foram planejadas 

por técnicos voluntários, assim a organização espacial previu intervenções futuras. Para 

permitir a urbanização da área houve a individualização das áreas privadas, há espaço 

suficiente para arruamento, comportando trânsito de pessoas e veículos, espaço para 

atividades públicas, como praças, pequenos parques infantis, creche, entre outros. 

Outro termo presente na fala dos moradores é o de legalização da área. Um 

morador menciona que deseja que tudo fique “conforme a lei”, pois ele anseia viver “legal”. 

São mencionados ainda “título de posse”, “documento na mão”, “receber a posse”, neste 

aspecto o recorte de gênero aparece em alguma medida, pois as expressões diretas sobre a 

necessidade de titulação da área estão presentes predominantemente na fala dos homens da 

ocupação. Marisa, também utiliza a expressão “título de posse”. O perfil mobilizado e não 

mobilizado não aparenta influenciar neste item. Ressalta-se que o desejo de titulação está 

ligado a segurança na posse e ao medo de despejo que está presente entre os moradores da 

ocupação. O que indica que o título visa garantir o direito à moradia. Na amostra das 

entrevistas não foi apontado o desejo do título para alienar a área, ou para que seja utilizada 

como garantia por exemplo. O que foi indicado é a necessidade de segurança para expandir as 
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moradias e investir em uma casa melhor. O direito de propriedade poderia conferir esta 

segurança aos moradores, mas, outras formas que garantissem a segurança da posse, também 

atenderiam às necessidades destacadas nas entrevistas. 

Outro ponto que merece destaque é o anseio por poder pagar taxas de serviço 

público como energia elétrica e água. Há algumas questões envolvidas, durante as entrevistas 

há certo constrangimento quando são questionados sobre os serviços públicos e eles falam 

sobre as ligações ilegais nas redes de água e energia elétrica. Há problemas de ordem prática 

como a descontinuidade dos serviços devido as ligações precárias e os riscos de acidente, 

principalmente quanto a energia elétrica. Mas, “pagar as contas” como citam os moradores 

possui outro componente, pois, em um tópico não abordado aqui diretamente, é perguntado se 

morar na ocupação gera algum problema para as pessoas, e um tema recorrente é a “falta de 

endereço”. São relatadas situações de desconforto e preconceito, por exemplo, ao tentar abrir 

conta bancária ou ao se candidatar para uma vaga de emprego, há a necessidade de um 

comprovante de residência. Além disso, é preciso de um endereço para receber 

correspondências e a entrega de produtos. Assim, a “conta” também representa este 

documento que para os moradores está ligada à sua dignidade. 

Em uma das últimas citações Priscila, moradora da ocupação Dandara, afirma que 

a única coisa que os moradores desejam é que a sociedade e os governantes os reconhecessem 

como cidadãos. A cidadania para ela está representada pela moradia, pelo acesso a serviços 

públicos, a possibilidade pagar pelo seu consumo de água e energia elétrica. Como ela afirma, 

ela não quer “ficar ali de graça”, deseja as condições básicas para viver dignamente. Essa fala 

sintetiza bem a importância do direito à moradia adequada para os moradores das áreas 

estudadas. 

As ocupações também revelam a disputa sobre um modo de vida. Nem todos 

querem ser enquadrados em políticas públicas como a do Programa Minha Casa Minha Vida e 

morar em um apartamento com parâmetros pré-determinados. As famílias das ocupações 

enfrentam várias dificuldades para arcar com a construção de suas casas. Todavia, isto não é 

tema de queixas durante as entrevistas. Pelo contrário, cada parte da casa construída é exibida 

com orgulho para os pesquisadores. Visitar as ocupações é conhecer um grande canteiro de 

obras, que fica mais ativo durante o fim de semana, quando a autoconstrução das casas ganha 

tempo paralelamente à rotina do trabalho das famílias. As casas estão o tempo todo sendo 

construídas, reformadas e ampliadas.  
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José, da Ocupação Guarani Kaiowá, afirma que seu desejo é continuar morando 

na casa que construiu e não em um “predinho” construído futuramente. O uso da expressão 

“predinho” sobre a política pública de moradia para famílias pobres revela os problemas desse 

modelo. A política de construção de prédios para famílias de baixa renda impõe um modo de 

vida defendido por uma classe social, mas que não atende aos interesses de outras classes. 

Trata-se da presunção da aceitação de um modelo por uma classe social que possui maior 

influência41 para determinar o que seria a forma “mais adequada” de se morar. 

 

A política pública “dos predinhos” pode ser vista como um problema de nomeação 

do que seja “qualidade de vida”, que ignora diferenças e impõe um modelo estranho. 

Sem reflexão, os gestores logo se espantam com o seu fracasso, vendo os prédios se 

transformarem em “favelas” verticais, desorganizadas e marcadas pela violência 

(SALCEDO REPOLÊS; CALIXTO, 2013, p. 143). 

 

A imposição de determinada forma de se morar ignora outros modos e afeta a 

qualidade de vida das pessoas submetidas a uma política pública que desconsidera os 

diferentes grupos afetados por essa política. Ou seja, as ocupações urbanas como projetos 

autoconstruídos de moradia popular demonstram uma alternativa ao modelo vigente e são 

uma forma de disputa que inclui a necessidade de um lugar para morar, mas também de uma 

forma para morar. O desejo de que a ocupação se “transforme” em um bairro ou uma 

“cidadezinha do interior” revela a vontade de inclusão à cidade. E os moradores não 

expressaram o desejo da construção de um prédio para abrigar as famílias, mas que fosse 

assegurada segurança na posse para que continuem a construção de suas casas. 

Os trechos das entrevistas selecionados e os resultados mais amplos da pesquisa 

Mapeamento das Ocupações Urbanas da RMBH permitem analisar o conflito espacial que 

envolve o direito de propriedade sob o ponto de vista de um grupo não proprietário. Essa 

situação não afasta o direito da disputa. Os fatores que motivaram as ocupações estão 

relacionados com o direito à moradia e ao déficit habitacional que afeta parcela significativa 

da população. Além disso, a fala dos moradores das ocupações está marcada por aspectos 

jurídicos da disputa, pelo sentido de propriedade, a noção de função social e a necessidade de 

segurança da posse da área. A disputa não está restrita apenas ao território em que a ocupação 

está localizada, mas também quanto ao modo de vida daquelas pessoas. Anseios que não se 

enquadram nos programas habitacionais promovidos pelo Estado. 

                                                           
41

 Sobre a questão das classes sociais e a teoria de Pierre Bourdieu: “Classe social e Direito em Pierre Bourdieu” 

(SALCEDO REPOLÊS; CALIXTO, 2012). 
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O uso das entrevistas e o contexto das ocupações urbanas visa possibilitar debate 

sobre o direito de propriedade, e neste debate foram incluídos justamente os não proprietários 

(de bens imóveis urbanos). O direito de propriedade é importante para essas pessoas, pois a 

forma de sua regulação limita seu acesso a direitos fundamentais, como o direito à moradia 

adequada.  

Conforme exposto por David Harvey o processo de produção das cidades gera 

como um dos seus efeitos a mercantilização da propriedade privada imobiliária que possui 

papel importante no processo de acumulação capitalista. Esta forma de organização da 

propriedade depende do papel do direito para garantir sua proteção. Além disso, o poder 

público representado pela figura do Estado também cria condições para que a propriedade 

privada imobiliária seja um ativo financeiro. Esta também é a crítica de Doreen Massey 

(2015) ao criticar o avanço das políticas neoliberais. Hernando de Soto em visão contraposta 

defende justamente este arranjo em que o direito e o poder público devem incentivar esta 

forma de organização da propriedade. Para os primeiros, a transformação da propriedade 

privada urbana em mercadoria é uma das causas da desigualdade social e dificuldade de 

acesso à moradia, já para De Soto é a forma de combater a pobreza. O que existe de comum 

nas ideias é que o direito de propriedade possui papel relevante neste contexto e com isso sua 

forma de organização é colocada em disputa. 

Neste capitulo o objetivo é espacializar a disputa por meio da análise do conflito 

que envolve as ocupações urbanas. Este conflito possui diversas dimensões. Uma delas é a 

disputa por uma parte física, uma área da cidade. Esta disputa envolve diretamente 

proprietários formais e os ocupantes da área. Mas é preciso entender que na verdade toda a 

cidade está envolvida nesta disputa, pois ela diz qual tipo de cidade está sendo construída e 

quais os valores esta cidade considera mais relevantes. Entre proprietários formais e 

ocupantes há argumentos para defender seu “direito” sobre aquela área. Outra dimensão do 

conflito é a disputa pelo conceito do direito de propriedade e pelos efeitos que este direito 

pode produzir. Os contornos desta disputa não são evidentes. Os proprietários formais alegam 

o direito de propriedade é constitucionalmente protegido e os ocupantes alegam a necessidade 

do cumprimento da função social da área e o seu direito à moradia adequada. Há uma luta 

para definir se a propriedade urbana pode ser tratada como mercadoria ou se ela está 

prioritariamente ligada a interesses coletivos.  

Os moradores das ocupações não ignoram o direito de propriedade. Eles 

argumentam que é legítimo ocupar uma área vazia, abandonada, pois há pessoas que 
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necessitam dela e poderiam permitir que ela cumprisse sua função social. As propostas de 

composição de litígio sugerindo pagamentos a título de indenização ao proprietário formal, 

também demonstra que não se ignora a situação das áreas ocupadas. A necessidade de 

segurança na posse pode ser concedida por meio da titulação da área, via direito de 

propriedade, ou por formas coletivas ou individuais de posse da área. A princípio, prevalece 

ainda a ideia de domínio individualizado sobre a fração das áreas. Para os ocupantes a 

propriedade está intimamente ligada à função de promover o direito à moradia, de permitir 

que as pessoas tenham uma vida digna e de que possam acessar outros serviços básicos. Até 

que ponto há uma disputa entre quem defende a propriedade privada e quem não a defende, a 

disputa é pelo conceito de propriedade privada. E nesta disputa o conceito de propriedade 

atrelado a mercadoria não atende aos interesses sociais presentes nas cidades.  

Neste aspecto, cabe perguntar até que ponto as demandas visibilizadas pelas 

ocupações urbanas são uma contraposição ao direito de propriedade? A análise feita até aqui 

demonstra uma contraposição a um determinado sentido de propriedade. As ocupações 

urbanas podem ser entendidas como luta por uma propriedade funcionalizada. Por isso, estas 

lutas foram enquadradas ainda nas décadas de 1970 e 1980 como Reforma Urbana. É uma 

visão reformista que propõe mudanças na regulação da propriedade imobiliária urbana, e tais 

necessidades são legítimas e necessárias. Por isso, é preciso incluir no debate os não 

proprietários, eles são os maiores interessados. Pois, a influência na vida deles é mais 

marcante, por estar atrelada a necessidades fundamentais. O direto público e o direito privado 

também possuem papel relevante no debate, e um não pode excluir o outro.  

A fala dos moradores coloca em disputa o conceito de propriedade e a legitimação 

das ocupações. Não se trata de uma fragilização da propriedade enquanto tal, mas talvez da 

necessidade de mudança na sua regulação, pois as falas denotam o reconhecimento à 

propriedade privada como um direito, mas o exercício desse direito aparece permeado de 

condições de efetividade. Essas condições incluem: 1. O cumprimento do texto constitucional 

de acesso à moradia, propiciado por políticas públicas de acesso à crédito, à terra, à condições 

de construção, à distribuição; 2. O cumprimento por parte dos proprietários formais de suas 

obrigações legais.  Entendem que se esses deixam de cumprir obrigações como as de pagar 

impostos, utilizar produtivamente o terreno, etc, esse direito não pode ser assegurado; 3. O 

cerceamento de práticas predatórias e impeditivas do exercício e da democratização do 

direito, com destaque à especulação imobiliária; 4. A necessidade de relacionar o exercício do 

direito com a justiça social e com os direitos humanos. 
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Por fim, cabe resgatar as hipóteses da teoria de Harvey sobre o papel de 

movimentos sociais pragmáticos como alternativa ao modelo vigente. Primeiramente, para 

Harvey os movimentos deveriam requisitar o maior controle democrático sobre a produção e 

o excedente de riquezas. Assim, é preciso pensar se as ocupações urbanas reivindicam isso em 

alguma medida. Mesmo sendo improvável uma abordagem direta sobre um aspecto tão amplo 

do debate, nas entrevistas o papel do Estado é percebido como o responsável por “fiscalizar” 

o uso do direito de propriedade. Harvey aponta que o Estado, desde que esse representasse 

legitimamente e democraticamente o interesse social (o que não acontece no momento) 

poderia ser útil para controlar o excedente de produção. Os entrevistados percebem que o 

Estado deve se responsabilizar pela aplicação de impostos sobre a propriedade. O Estado é 

visto em alguns momentos como representante de interesses coletivos e gestor de conflitos 

entre proprietários e não proprietários. Neste sentido é possível apontar esta hipótese é 

parcialmente nas práticas das Ocupações Urbanas. Mesmo não havendo o debate sobre o 

controle da produção, a noção de que todos têm direito à cidade representa a necessidade de 

se repensar a distribuição em escala ampliada. 

Outra hipótese de Harvey é a existência do “perpétuo desacordo” entre moradia e 

práticas de habitação e o modelo comercial da propriedade (HARVEY, 2011, p. 57). Nesse 

sentido o argumento de Harvey é confirmado pela análise das práticas sociais das ocupações. 

Haja vista que a dificuldade de acesso à moradia está ligada a especulação imobiliária que 

dificulta o acesso da população mais pobre a áreas urbanizadas da cidade que são mais 

valorizadas e mais caras. Além disso, os moradores da ocupação relatam a dificuldade em 

arcar com valores elevados dos alugueis ou de conseguir adquirir por meio de compra um 

imóvel para residir. Nesse sentido, a moradia é vista como uma mercadoria como os outros e 

destinada a atender aos interesses do proprietário formal. A necessidade de moradia não é 

colocada como um valor que sobreponha o direito de propriedade, na verdade ocorre o 

contrário. 

Harvey também afirma ser a moradia um valor cultural, mas ressalta que “os 

valores culturais florescem particularmente quando são promovidos e subvencionados pelas 

políticas estatais” (HARVEY, 2013b, p. 82). Harvey trata exemplo dos Estados Unidos ao 

falar que a propriedade da moradia é um valor cultural, mas esses valores culturais se 

desenvolvem particularmente quando são promovidos por políticas estatais. No caso do Brasil 

o nome do programa de habitação social Minha Casa Minha Vida e a proposta de realização 

da moradia por meio da aquisição do bem imóvel demonstra a promoção destes valores pelo 
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Estado. O risco é desvalorizar outras formas que possam garantir a moradia que não seja pela 

direito a propriedade privada. Um exemplo de possibilidade é o aluguel social subsidiado pelo 

Estado (ROLNIK, 2015) com a garantia da segurança de posse. Em que pese esse risco as 

entrevistas demonstram que a propriedade individual ainda está relacionada com a realização 

do direito à moradia. Como exposto, as necessidades das famílias estão ligadas a segurança de 

posse, pois elas desejam não ter mais “medo” de saírem da área que ocupam, ficaram sem um 

lugar para residir ou precisarem novamente arcar com o ônus do aluguel. A forma de 

conseguir isto, na fala dos moradores, está atrelada de alguma maneira com o direito de 

propriedade. 

Desta forma é possível concluir que o pensamento de David Harvey e as hipóteses 

que ele coloca ao longo de sua obra se efetivam em grande medida quando “testadas” frente 

as práticas sociais das ocupações urbanas aqui estudadas. 

 

4.5 Atuação do Poder Judiciário nas Ocupações Urbanas 

 

As ocupações urbanas analisadas pela pesquisa Mapeamento das Ocupações 

Urbanas possuem como característica específica demandas judiciais requisitando a 

reintegração de posse das áreas e outras medidas jurídicas. No caso da RMBH as ações 

envolvem vários grupos e órgãos do Poder Público, por exemplo, a Defensoria Pública do 

Estado de Minas Gerais (DPE-MG) e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

(MPMG). A representação jurídica das ocupações estudadas é realizada pela DPE-MG e por 

coletivos de advogados populares. Entre os objetivos da pesquisa Mapeamento das Ocupações 

Urbanas não está a representação direta das ocupações em demandas perante o Poder 

Judiciário, em que pese a possibilidade dos resultados da pesquisa ser utilizado para embasar 

teses jurídicas. 

 A estratégia de permanência nas áreas ocupadas inclui a disputa no campo 

jurídico e a defesa do direito à moradia também na esfera do Poder Judiciário. Desse modo, 

para entender o fenômeno das ocupações é importante integrar esse aspecto na análise. As 

ações que envolvem as ocupações urbanas possuem estrutura semelhante quanto a 

justificativa dos pedidos de reintegração de posse e o trâmite dos recursos que se seguem. 

Nesta parte haverá um recorte distinto quanto as ocupações analisadas. Serão 

objeto de análise as ações de duas ocupações: Ocupação Eliana Silva e Ocupação Guarani 
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Kaiowá. No decorrer da pesquisa ocorreram modificações na forma como a análise processual 

foi realizada. A análise inicialmente se concentrou nas decisões e posteriormente para os 

argumentos na maior parte das petições que analisadas. Além disso, a coleta de dados passou 

a privilegiar a cópia integral das petições para análise e não apenas resumos realizados por 

integrantes da pesquisa. A forma de análise manteve-se a mesma, mas a forma de 

armazenamento de dados foi alterada. Com isso, foi possível o acesso direito à fonte no caso 

destas duas ocupações e por isso, elas serão objeto de análise. No entanto, ressalta-se que os 

resultados alcançados nas quatro ocupações são muito semelhantes. 

 

4.5.1 Relatos a partir dos autos dos processos 

 

4.5.1.1 Ocupação Eliana Silva I 

 

A Ocupação Eliana Silva passou por duas fases já que ocorreram duas ocupações 

em 2012. A primeira, tratada aqui como “Eliana Silva I”, foi despejada depois de decisão da 

primeira instância em uma ação de reintegração de posse. A segunda ocupação “Eliana Silva 

II”, até o momento permanece na Região do Barreiro em Belo Horizonte MG. 

O quadro abaixa identifica as ações em primeira e segunda instância referentes a 

primeira ocupação. Todos os dados utilizados aqui são públicos, alguns deles acessíveis via 

internet pelo site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e outros, principalmente os 

referentes a ação em primeira instância, estão acessíveis no Fórum de Belo Horizonte.  

 

Ocupação Eliana Silva I - 1ª Instância 

 

Processo  Classe Data de 

Distribuição 

Partes 

0024.12.108829-8 
ou 1088298-

22.2012.8.13.0024 

Reintegração/Manutenção 

de Posse 

23/04/2012 

Autor:   
MUNICÍPIO DE 

BELO 

HORIZONTE 

Réu:   

JOVIANO 

GABRIEL HERON 

BARROSO SILVA 

DE MENEZES e 

outros. 
 

Quadro 04: Ocupação Eliana Silva I – Primeira Instância 
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Fonte: Pesquisa Mapeamento das Ocupações Urbanas 

 

Ocupação Eliana Silva I - 2ª Instância 

 

Processo  Classe Data de 

Distribuição 

Partes 

1.0024.12.108829-

8/003 ou 0658748-

22.2012.8.13.000 

Agravo de 

Instrumento 

14/05/2012 Agravante(s):   

 LEONARDO PERICLES 

VIEIRA ROQUE e outros  

Agravado(a)(s):  

 MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE   

1.0024.12.108829-

8/004 ou 0662398-

77.2012.8.13.0000 

Agravo de 

Instrumento 

 

14/05/2012   Agravante(s):   

ONOFRE 

MAIA DE 

SOUZA e 

outros  

  Agravado(a)(s):   

MUNICÍPIO 

DE BELO 

HORIZONTE  
 

Quadro 05: Ocupação Eliana Silva I – Segunda Instância 

Fonte: Pesquisa Mapeamento das Ocupações Urbanas 

 

 

Na madrugada do dia 21 de abril de 2012 houve a entrada de um grupo de pessoas 

em área na região do Barreiro em Belo Horizonte, MG. Houve apoio do MLB - Movimento 

de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas – na ocupação da área. Na mesma data, a Prefeitura de 

Belo Horizonte ajuizou ação de reintegração de posse da área, alegando ser a legítima 

possuidora do imóvel ocupado. A procuradoria do Município assim se refere aos fatos: 

 

Pelas informações colhidas no local, os invasores nem sequer necessitam de lugar 

para morar, uns oriundos da própria “favela” que tentam ampliar suas posses e 

especular com área pública, sendo também denominados genericamente “sem 

terras” ou “sem casa” e visam obter vantagem pecuniária na tentativa de assumir 

direito de posse para depois transferi-lo a terceiros. (MINAS GERAIS, 2012a, p. 3). 

 

O texto da petição inicial designa os ocupantes da área como invasores, afirma 

que estes não necessitam de moradia, e que parte dos ocupantes seriam oriundos de uma 

favela próxima ao terreno ocupado. O objetivo dos ocupantes seria aumentar suas posses, 

especular e obter vantagem pecuniária ao ocupar área pública para posteriormente aliená-la. 
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Ressalta-se que essas conclusões sobre origem e objetivos dos ocupantes da área foram 

obtidas a partir de “informações colhidas no local”. O fato da data da petição ser a mesma da 

ocupação denota que a administração municipal não realizou levantamento aprofundado sobre 

a situação dos ocupantes da área. A Prefeitura de Belo Horizonte solicita, em pedido liminar, 

a imediata reintegração de posse com o apoio da força policial para a retirada das famílias da 

área. 

No dia 24 de abril de 2012, três dias após a ocupação, é proferida decisão do 

pedido liminar. Os argumentos da Prefeitura de Belo Horizonte são aceitos e é deferida a 

reintegração de posse. A participação da Polícia Militar é autorizada, sendo ordenada ainda a 

presença de oficial de justiça para identificar as pessoas presentes. Ordena ainda o magistrado 

responsável que os direitos fundamentais dos requerentes e requeridos sejam preservados 

durante a execução da medida de reintegração. 

Mesmo sem serem intimados para apresentar resposta, os réus, representados por 

advogados de movimentos sociais, oferecem contestação na mesma data do deferimento da 

reintegração de posse. Afirmam que as famílias que compõem a ocupação estão cadastradas 

em diversos programas habitacionais: Banco Nacional de Habitação, COHAB; Orçamento 

Participativo Habitacional; Programa de Arrendamento Habitacional – PAR e Programa 

Minha Casa Minha Vida. Todavia, persiste o déficit de moradia para pessoas pobres, haja 

vista que os programas habitacionais não atendem em escala a demanda real por moradia. 

Ressaltam, que as famílias com renda inferior a três salários mínimos são as mais vulneráveis 

quanto à dificuldade de conseguir moradia adequada (MINAS GERAIS, 2012a). 

Sobre a legitimidade da posse e propriedade da área pela Prefeitura de Belo 

Horizonte, afirmam que o local esteve abandonado por cerca de 30 anos e que nunca atendeu 

qualquer função social. Além disso, a área não seria de propriedade do Município de Belo 

Horizonte, mas do Estado de Minas Gerais e estaria sob o controle da Companhia de 

Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais (CODEMIG). A área faria parte de um projeto 

de concessão de terrenos para a formação de um distrito industrial. Todavia, tal política não 

foi cumprida pelo Estado de Minas Gerais. 

Contra a decisão liminar foram apresentados recursos ao Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais (Agravo de Instrumento), tanto por parte de advogados populares quanto do 

MP-MG que alegou a necessidade de sua participação na lide devido a interesses coletivos e 

difusos envolvidos, além da presença de pessoas hipossuficientes sujeitadas à decisão liminar. 

O MP-MG solicitou a comprovação da posse ou propriedade da área pelo Município de Belo 
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Horizonte e ainda que os cartórios de registro de imóvel da capital fossem oficiados para 

informar a situação da área em conflito. Ou seja, para o MP não estava pacífica a situação da 

cadeia dominial da área em litígio. 

A contestação e os recursos apresentados contra a decisão liminar não impediram 

a reintegração de posse. Com isso, os ocupantes da área foram retirados no dia 11 de maio de 

2012 e a Ocupação Eliana Silva I teve seu fim. Nas entrevistas realizadas, os moradores que 

participaram da primeira ocupação afirmam que a reintegração de posse foi um processo 

violento e traumático para os envolvidos. Mas, foi importante como forma de aprendizado que 

foi utilizado na ocupação Eliana Silva II. 

Mesmo com a reintegração de posse cumprida, a ação interposta pelo Município 

de Belo Horizonte continuou seu curso. A Defensoria Pública integrou o polo passivo e 

apresentou alegações finais, argumentando principalmente que a área, mesmo pública, 

precisaria cumprir sua função social. 

A sentença da ação, publicada em julho de 2013 utiliza o termo “invasores” para 

tratar das pessoas que estavam na área em disputa. Argumenta que não se discute o direito de 

propriedade em ações de reintegração de posse, e que a posse seria comprovada pelos 

registros dos cartórios apresentados. Na sentença, afirma-se que há solidariedade com o 

problema da falta de moradia na realidade brasileira, todavia, “o Poder Judiciário não pode 

tolerar a ocupação desordenada e invasão de áreas públicas como forma de salvaguardar 

direitos e garantias fundamentais do cidadão” (MINAS GERAIS, 2012a, p. 651). A 

fundamentação da decisão está no argumento de que ocupar uma área para efetivar o direito à 

moradia seria um exercício de autotutela de um direito, o que nesse caso seria vedado pelo 

ordenamento jurídico. Com isso, a ação é julgada procedente, ou seja, o pedido de 

reintegração de posse que foi deferido e cumprido foi confirmado pela sentença em primeira 

instância. 

O problema da moradia não é ignorado pelo Poder Judiciário, no entanto, as 

alternativas para exigir o cumprimento da norma constitucional que trata do direito à moradia 

ficam obscurecidas, haja vista, que a ocupação é considerada um ato ilícito para tal fim. 

Apesar de afirmar que o direito de propriedade não é objeto de discussão na ação possessória, 

a posse da área é comprovada via documentação que trata do título de propriedade. Ou seja, o 

título de propriedade foi suficiente para garantir a retirada das pessoas que ocupavam a região 

em disputa. 
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Na segunda instância, foram apresentados ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

dois Agravos de Instrumento: Processos nº 1.0024.12.108829-8/003 e n° 1.0024.12.108829-

8/004 contestando a decisão liminar de reintegração de posse. Os recursos foram julgados 

simultaneamente e possuem a mesma fundamentação jurídica na sua decisão. 

A argumentação da decisão visa separar o princípio da função social da 

propriedade como justificativa para a realização da ocupação: 

 

Não se está aqui a afastar do princípio da dignidade humana, nem muito menos o 

art. 5º, XXIII, da Constituição da República, que dispõe que, “a propriedade 

atenderá a sua função social”. Até porque, princípios e garantias constitucionais não 

podem, a meu ver, ser utilizados como meio de legitimar invasões da propriedade 

alheia, que não encontram respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Do contrário, 

estar-se-ia permitindo a autotutela, rechaçada pelo Estado Democrático de Direito.  

(MINAS GERAIS, 2012b). 

 

A decisão trata a ocupação de imóveis urbanos como uma violação de direitos e 

como um ato de violência. O Tribunal considera que é “voltar aos tempos primitivos” e corre-

se o risco de “permitir o caos”. Por fim, ainda é realizada uma comparação com o Movimento 

dos Trabalhadores sem Terra:  

 

Admitir que os cidadãos, não só os munícipes de Belo Horizonte, como de toda a 

região metropolitana, possam ocupar propriedade alegando o princípio da dignidade 

humana ou a função social da propriedade (que não devem ser levados em 

consideração em sede possessória), é voltar aos tempos primitivos, do tempo da 

autotutela, da justiça pelas próprias mãos, o que deve ser limitado pelo Poder 

Judiciário, sob pena de se permitir o caos, fazendo-se, ainda, neste perpasso, um 

paralelo com a situação dos integrantes do Movimento dos Sem Terra. (MINAS 

GERAIS, 2012b). 

 

Em síntese, no caso da Ocupação Urbana Eliana Silva I, a resposta do Poder 

Judiciário foi célere ao determinar a reintegração de posse. Tanto em primeira quanto na 

segunda instância prevaleceram os argumentos que protegiam os interesses dos proprietários 

da área ocupada. Os argumentos sobre a necessidade de cumprimento de função social da área 

e o direito à moradia das famílias é afastado por se tratar de ação possessória. 

Novamente estamos diante de uma disputa de sentido sobre o direito de 

propriedade e seus aspectos efetivos. Os argumentos da Prefeitura de Belo Horizonte estão 

ligados à legitimidade da posse do imóvel, demonstrada por meio da juntada de documentos 

que comprovariam a propriedade, devido ao título juntado aos autos.  
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A argumentação dos ocupantes da área aborda a necessidade do cumprimento do 

direito à moradia, afirmando que os programas sociais de habitação não conseguem atender à 

demanda por moradia, principalmente dos que estão em uma faixa salarial menor. Afirmam 

ainda que a área esteve vazia por décadas, sem cumprir sua função social, e que não havia 

certeza sobre a propriedade da área pelo Município de Belo Horizonte. A argumentação não 

contraria o direito de propriedade em sentido estrito, mas disputa seu significado. Prevalece a 

argumentação do Município com a retirada dos ocupantes da área. 

 

4.5.1.2 Ocupação Eliana Silva II 

 

Sobre a segunda Ocupação Eliana Silva, será analisada a Ação Civil Pública n° 

1319099-34.2012.8.13.0024: 

 

1ª Instância 

 

Processo  Classe Data de 

Distribuição 

Partes 

1319099-

34.2012.8.13.0024 

Ação Civil Pública 14.09.2012 

Autor:   

DEFENSORIA 

PÚBLICA DO 

ESTADO DE 

MINAS GERAIS 

Réu:   

ESTADO DE 

MINAS GERAIS e 

outros. 
 

Quadro 06: Ocupação Eliana Silva II – Primeira Instância 

Fonte: Pesquisa Mapeamento das Ocupações Urbanas 

 

Ainda no ano de 2012 houve outra ocupação em área próxima a primeira, a 

chamada Eliana Silva II, atualmente conhecida apenas como Ocupação Eliana Silva. O 

mesmo movimento social (MLB) também participou da segunda ocupação e várias pessoas e 

famílias fizeram parte das duas ocupações. Em seu site institucional, o MLB se define como 

um movimento social que luta pela reforma urbana e pelo direito humano de morar 

dignamente. Para alcançar tal objetivo define o ato de ocupar: “é um ato de rebeldia, de 

confronto com a ordem estabelecida, de questionamento à sagrada propriedade privada 



187 
 

capitalista” (MLB, 2017). A relação entre as ocupações urbanas e o direito de propriedade 

está explícita para este movimento social. 

O aspecto jurídico na segunda Ocupação se tornou mais complexo, foram 

ajuizadas ao menos três ações de reintegração de posse envolvendo a área e também duas 

Ações Civis Públicas (ACP). Uma das ACP’s ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de 

Minas Gerais contesta a cadeia dominial da área e a legalidade da venda do imóvel. A área 

estava designada para a construção de um Distrito Industrial que não se efetivou.  

Cabe citar o pedido do Magistrado de primeira instância que julgava a ACP, e 

outras ações envolvendo ocupações urbanas na cidade de Belo Horizonte, ao solicitar junto ao 

TJMG procedimento de mediação, devido à impossibilidade de a sentença solucionar aquela 

situação. Em oficio dirigido ao TJMG e juntado aos autos o Magistrado argumenta sobre as 

ocupações de forma geral: 

 

Essas ocupações, pelo que pude constatar, decorrem de inúmeros fatores que não são 

fáceis de mensurar, mas posso citar alguns, como a insuficiência dos projetos de 

moradia popular, a má-distribuição de rendas entre as diversas camadas 

populacionais, o êxodo ou migração do interior para a capital e assim por diante. 

O fato relevante é que são realizadas por pessoas hipossuficientes economicamente 

que, para existirem em um certo espaço territorial, não tem outra possibilidade senão 

o estabelecimento em um determinado imóvel que, por vezes, encontra-se 

abandonado. (MINAS GERAIS, 2012c, p. 382). 

 

Ao introduzir seu pedido o Magistrado entende que o fenômeno decorre de vários 

fatores, mas se preocupa em definir parte das causas das ocupações urbanas na cidade. Os 

fatores econômicos e a insuficiência das políticas públicas são evidenciados. O termo 

“invasão” não é utilizado para descrever os atos dos que vivem nas ocupações. E prossegue: 

 

E, com essa situação fática instalada, o jurídico se vê às voltas com as denominadas 

ações possessórias, geralmente instauradas nos Juízos Cíveis desta Capital, nas quais 

em regra são deferidas as liminares reintegratórias; contudo ao se tentar cumprir o 

mandado, verifica-se a impossibilidade, porque são muitas famílias que serão 

desalojadas. (MINAS GERAIS, 2012c, p. 382). 

 

As ocupações como realidade social e as disputas por sentidos do direito chegam 

ao Poder Judiciário, e como mencionado no ofício, tais ações são ajuizadas em esferas cíveis e 

frequentemente são proferidas decisões pela saída das pessoas das áreas ocupadas. Com isso, 

tem início um problema quanto à competência dessas ações e conflitos entre o campo do 

direito público e do direito privado.  
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Não é só, retirar de um determinado lugar 200, 500 ou até 1.200 famílias implica em 

arrumar outro local para colocá-las, o que é impraticável para o Oficial de Justiça e 

para a Polícia Militar, que são os incumbidos legalmente de promoverem a 

desocupação para que o imóvel seja entregue ao proprietário. 

Por seu turno, o Município de Belo Horizonte e o Estado de Minas Gerais também 

levantam vários problemas de ordem administrativa quanto aos programas sociais, 

seja de abrigamento, seja do bolsa aluguel etc., e, logicamente, escusam-se de 

acompanhar a ação de desocupação. (MINAS GERAIS, 2012c, p. 383). 

 

O Poder Judiciário não atua de forma isolada em situações desse tipo. Outros 

órgãos públicos também estão envolvidos e muitas vezes não estão preparados para atuar de 

forma eficiente nas demandas. A complexidade da desocupação de uma área é colocada em 

destaque com os desafios postos às várias partes envolvidas. E o que deveria ser uma 

constante, aparece como algo que merece destaque, a preocupação com o destino das famílias 

que serão desalojadas. O conflito entre o campo público e o privado ganha destaque ao fim do 

pedido do Juiz: 

 

Pois bem. Ocorre que além dessas ações possessórias, de natureza privatística, 

também foram propostas várias ações civis públicas, tanto pela Defensoria Pública 

Estadual quanto pelo Ministério Público, tendo como base não apenas o 

questionamento da “posse” particular, como, as vezes, a nulidade do título aquisitivo 

da propriedade, o direito á moradia etc. (MINAS GERAIS, 2012c, p. 383). 

 

As ações possessórias que para o Magistrado estão no campo de relações privadas 

e como citado nas decisões acima, não discutem o direito de propriedade, mas apenas a posse, 

não são suficientes para alcançar soluções satisfatórias nos litígios. O Magistrado não utiliza o 

argumento de que em ações possessórias não se discute o direito de propriedade envolvido. 

Assim, nas Ações Civis Públicas propostas pela DPEMG e pelo MPMG, os argumentos que 

ultrapassam o tema da “posse particular” dos imóveis, alcançando a titularidade dos supostos 

proprietários e direitos sociais, como o direito à moradia adequada são considerados para a 

decisão final da ação. A esfera privada é transbordada nas ações envolvendo as ocupações 

urbanas. Pois, não debater a função social da propriedade, a função social da posse e o direito 

à moradia adequada impede que pontos essenciais do conflito sejam levantados e debatidos. 

 

É nesse cenário jurídico que convivemos com as ocupações urbanas nos dias atuais, 

afigurando-nos que qualquer que seja a decisão jurídica, certamente não haverá a 

“solução do conflito”, porque é patente desbordamento de todas elas para aspectos 

sociais graves, razão pela qual a “mediação”, com a presença dos principais atores – 

partes, Município e Estado – e a intermediação dessa Instância máxima do egrégio 
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TJMG, soa para nós como uma possibilidade de resolução. (MINAS GERAIS, 

2012c, p. 384). 

 

As Ações Civis Públicas ajuizadas pela Defensoria Pública e pelo Ministério 

Público possuem estrutura argumentativa diversa das ações de reintegração de posse. A 

fundamentação legal é realizada com base no texto constitucional, principalmente na função 

social da propriedade (art. 5°, XXIII) e no direito à moradia (art. 6°, caput). As normas do 

Estatuto da Cidade também são utilizadas na tentativa de encontrar soluções diversas ao 

despejo das famílias que estão em áreas ocupadas. 

A dificuldade de resolução do conflito notada pelo Magistrado demonstra que o 

direito à moradia e sua relação com o direito de propriedade quando debatido com não 

proprietários revela que vários temas estão interligados. O objetivo de colocar o Poder 

Judiciário no debate é demonstrar a simultaneidade de posições existentes. Se algumas 

decisões protegem o direito de propriedade de modo incondicional, outras percebem a 

complexidade da situação. Em um plano de reconstrução é preciso demonstrar que não 

estamos diante de um procedimento linear. A percepção da pesquisa é de que há ainda forma 

majoritária de interpretação que deixa em segundo plano a noção de função social da 

propriedade e sobrevaloriza o direito de propriedade.  

 

4.5.1.3 Ocupação Guarani kaiowá 

 

O quadro abaixo aponta quais são as ações judiciais referente à disputa sobre a 

área em que se encontra a Ocupação Urbana Guarani Kaiowá: 

 

Ocupação Guarani Kaiowá 1ª Instância: 

 

Processo  Classe Data de 

Distribuição 

Partes 

007913017161-8 

ou 0171618-

79.2013.8.13.0079 

Reintegração/Manutenção 

de Posse 

11/03/2013 

Autor:   

MUSCHIONI 

EMPREENDIMENTOS 

LTDA  

Réu:   

JOVIANO GABRIEL 

MAIA MAYER e 

outros. 
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0655966-

62.2013.8.13.0079 

Reintegração/Manutenção 

de Posse 

11/09/2013 
Autor:   

JAIR DE OLIVEIRA e 

outros.  

Réu:   

JOVIANO GABRIEL 

MAIA MAYER e 

outros 
 

0079.14.038696-6 

ou 0386966-

22.2014.8.13.0079 

Ação Civil Pública 16/07/2014 

Autor:   

DEFENSORIA 

PUBLICA DO 

ESTADO DE MINAS 

GERAIS  

Réu:   
ESTADO DE MINAS 

GERAIS e outros. 
 

Quadro 07: Ocupação Guarani Kaiowá – Primeira Instância 

Fonte: Pesquisa Mapeamento das Ocupações Urbanas 

 

 

Ocupação Guarani Kaiowá  2ª instância: 

 

Processo Classe Data de 

Distribuição 

Partes 

1.0079.13.017161-

8/001 

Agravo de 

Instrumento 

19/03/2013 

Agravante(s):   

MUSCHIONI 

EMPREENDIMENTOS 

LTDA  

Agravado(a)(s):   
ANDRE LUIZ GOMES 

E SILVA e outros  
 

0183238-

34.2013.8.13.0000 

Embargos de 

Declaração 

30/04/2013 

Agravante(s):   

MUSCHIONI 

EMPREENDIMENTOS 

LTDA  

Agravado(a)(s):   
ANDRE LUIZ GOMES 

E SILVA e outros  
 

0183238-

34.2013.8.13.0000 

Recurso 

Especial 

07/11/2014  

Recorrente(s):   MARIA JOSÉ DE 

SOUZA e outro(a)(s)  

 

Recorrido(a)(s):   MUSCHIONI 

EMPREENDIMENTOS LTDA  
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Quadro 08: Ocupação Guarani Kaiowá – Segunda Instância 

Fonte: Pesquisa Mapeamento das Ocupações Urbanas 

 

 

A elaboração do quadro com as ações visa facilitar a compreensão do impacto que 

as ocupações urbanas provocam no volume de ações para o Poder Judiciário. O objetivo aqui 

não é detalhar o percurso jurídico das ações, mas resgatar os argumentos envolvendo o direito 

de propriedade. O número de ações propostas e a movimentação da primeira e segunda 

instância no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e ainda das cortes superiores, 

Interessado:   BRUNO HENRIQUE 

NOGUEIRA CARDOSO e outros  

 

 

0183238-

34.2013.8.13.0000 

Recurso 

Extraordinário 

07/11/2014 Recorrente(s):   MARIA JOSÉ DE 

SOUZA e outro(a)(s)  

 

Recorrido(a)(s):   MUSCHIONI 

EMPREENDIMENTOS LTDA  

 

Interessado:   BRUNO HENRIQUE 

NOGUEIRA CARDOSO e outros  

 

0183238-

34.2013.8.13.0000 

Agravo em 

Recurso 

Especial 

15/04/2015 Agravante(s):   MARIA JOSÉ DE 

SOUZA e outro(a)(s)  

 

Agravado(a)(s):   MUSCHIONI 

EMPREENDIMENTOS LTDA  

 

Interessado:   DANIEL GONZAGA 

MIRANDA e outros 

0183238-

34.2013.8.13.0000 

Recurso 

Extraordinário 

com Agravo 

15/04/2015 Agravante(s):   MARIA JOSÉ DE 

SOUZA e outro(a)(s)  

 

Agravado(a)(s):  MUSCHIONI 

EMPREENDIMENTOS LTDA  

 

Interessado:   DANIEL GONZAGA 

MIRANDA e outros 
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Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF) evidencia a 

complexidade do tema. 

Na ação de reintegração de posse, processo n° 0079.13.017161-8, o pedido 

liminar foi negado pelo juiz de primeira instância. A negativa se deu sob o argumento de não 

restar comprovada a posse do imóvel, a data do esbulho ou o receio da demora. Contra esta 

decisão a empresa Muschioni Empreendimentos alegou a propriedade e ajuizou recurso de 

agravo de instrumento com o intuito de alterar a decisão de primeira instância, que negou a 

liminar. 

O agravo, Processo n° 1.0079.13.017161-8/001, julgado pela 9ª Câmara Cível 

reformou a decisão de primeira instância e decidiu pela imediata reintegração de posse. 

Segundo os desembargadores a empresa comprovou a posse ao quitar os impostos e construir 

uma estrutura para vigilância da área: 

 

Ressalte-se, ainda, que a agravante vinha pagando impostos e exercendo atividades 

de preservação do terreno, como construção de muro e casa para o vigia, contratação 

de vigia, e pagamento de água e telefone para a manutenção da vigilância no local. 

(MINAS GERAIS, 2014). 

 

A empresa afirmou também que o Município de Contagem expediu decretos de 

desapropriação da área, todavia, posteriormente tais decretos foram revogados, o que 

impossibilitou a alienação da área ou sua edificação. Os agravados argumentaram em sua 

defesa que a empresa realizava especulação imobiliária na área. O cumprimento da função 

social da propriedade não foi apreciado, sob o argumento de que apenas em ações de 

desapropriação o objeto incluiria tal análise. O ato de ocupar é novamente apontado pelo 

Tribunal como uma ação de autotutela de direitos: 

 

Insta salientar que este Relator não desconhece nem desmerece o pleito dos 

habitantes de áreas urbanas que estão desprovidos de habitação adequada. 

Entretanto, é cediço que a tomada injusta da propriedade alheia constitui ilícito, uma 

vez que o Estado Democrático de Direito não permite a autotutela. (MINAS 

GERAIS, 2014). 

 

Houve ainda a apresentação de Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça e 

Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Ambos recursos tiveram seguimento 

negado devido a vícios formais. Com isso, as decisões nesses tribunais não abordaram o 

mérito das ações. A decisão em segunda instância que determinou a reintegração de posse 

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10079130171618001
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imediata da área foi mantida. O Juiz de primeiro grau determinou a reintegração de posse, 

mas esta não foi cumprida até dezembro do ano de 2017. 

Na decisão afirma-se que o direito à moradia não é desconsiderado, pois os 

moradores da ocupação têm o direito de pleitear habitação adequada. Entretanto, é decidido 

que a tomada de “propriedade alheia” configura ato ilícito. Assim, está em disputa a 

legitimidade do ato de ocupar. Os argumentos dos ocupantes, novamente estão ligados ao uso 

da área. Pois, afirma-se que esta estava “abandonada” e servindo à especulação imobiliária. 

Como demonstrado, o Estatuto da Cidade, visa combater a especulação, ou seja, especular 

configura também um ilícito. Não se afirma aqui que a Empresa especulava sobre a área da 

Ocupação, mas que na disputa sobre a legitimidade da ocupação este argumento não é 

considerado tão “forte” quanto a comprovação da propriedade da área por meio da titulação.  

 

4.5.2 Considerações sobre a disputa referente à propriedade e o Poder Judiciário 

 

O papel do Poder Judiciário nas disputas sobre o direito de propriedade é 

reconhecido e mereceu destaque na pesquisa sobre as Ocupações Urbanas por ser um 

elemento recorrente na fala dos moradores. Os próprios movimentos sociais reconhecem essa 

situação. As estratégias para a permanência das ocupações são amplas e incluem ações de 

mobilização social e política. As mesas de negociação com a Administração Pública são 

exemplos da luta por moradia na esfera política. Outras ações como atos públicos e grandes 

caminhadas estão coordenadas com a atuação junto ao Poder Judiciário. Em datas de 

julgamentos que podem impactar nas ocupações, movimentações são articuladas nas 

proximidades dos Tribunais como forma de expor publicamente a demanda dos ocupantes das 

áreas em conflito. 

O caso das Ocupações Urbanas localizadas na Região da Izidora, região norte de 

Belo Horizonte, ilustra a importância da luta neste campo. Após decisão do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, foi confirmada a ordem de despejo das famílias e reintegração de 

posse da área. Contra tal decisão foi interposto mandado de segurança pelo Coletivo de 

Advocacia popular Margarida Alves
42

. No pedido do mandado de segurança era solicitado 

que a reintegração de posse fosse suspensa, haja vista o risco de violação de direitos humanos 

no ato de desocupação. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, deferindo o mandado de 

                                                           
42

O coletivo tem o objetivo de prestar assessoria jurídica popular a movimentos sociais, ocupações urbanas, 

comunidades tradicionais, coletivos organizados dentre outros. (COLETIVO MARGARIDA ALVES, 2017). 
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segurança, suspendeu a reintegração de posse, baseado na incapacidade do Estado de Minas 

Gerais, principalmente da polícia militar, de garantir que os direitos fundamentais dos 

envolvidos na desocupação fossem respeitados. Essa situação decorre das grandes proporções 

das ocupações que ocupam a área da região da Izidora: 

 

Tendo em vista a sensível questão social envolvida nos presentes autos, a 

singularidade do conflito, e considerando que o cumprimento do mandado de 

reintegração de posse, sem que se tenha havido ampla negociação para assegurar 

direitos fundamentais aos envolvidos, poderá ensejar graves danos sociais às vítimas 

da remoção forçada e até responsabilização estatal perante órgãos internacionais de 

proteção aos direitos humanos, entendo que o caso seja de deferimento da medida 

liminar pleiteada. 

 

Providência similar foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Medida 

Cautelar na Ação Cautelar n. 4.085/SP, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 8/3/2016, na 

qual se impediu o cumprimento da reintegração de posse da área conhecida como 

Vila Soma, localizada no Município de Sumaré/SP, a fim de se evitar a exacerbação 

do litígio em questão. (BRASIL, 2017b, p. 3 e 4). 

 

A decisão foi uma vitória para os moradores das Ocupações Urbanas. O Mandado 

de Segurança garantiu que o direito das famílias residentes não fosse violado por uma ação de 

despejo que certamente causaria grande impacto para os envolvidos. A decisão representa um 

avanço na disputa, a decisão não trata, e não poderia tratar da discussão sobre o cumprimento 

da função social da área (devido aos limites materiais impostos por se tratar de um mandado 

de segurança). 

Nas ocupações analisadas as Ações Civis Públicas suspenderam os atos de 

cumprimento das ações de reintegração de posse, impedindo, mesmo que provisoriamente, 

ações de desocupação. Mesmo com a decisão liminar deferida pelos magistrados. Conforme 

exposto, o conflito abrange várias áreas e a atuação jurídica nos litígios é mais uma estratégia 

e modo de luta na disputa sobre o direito de propriedade.  

A partir dos dados analisados foi possível constatar que ao tratar das ocupações 

urbanas os temas do direito à moradia e da função social da propriedade não coupam o centro 

do debate. Mas é preciso ponderar até que ponto este não é um problema que está ligado à lei 

processual, que veda que tais discussões ocorram em face de ações possessórias. O Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105 de 15 de março de 2015) que entrou em vigor no ano de 2016 

trouxe algumas modificações sobre as ações possessórias. Uma novidade consta do art. 544, § 

3º que determina que no “caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande 

número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no 
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local e a citação por edital dos demais” (BRASIL, 2015). Entretanto, o artigo 557 mantém a 

diferenciação entre as ações possessórias, em que se discute somente a posse, e as ações 

petitórias, que tem como único fundamento a propriedade. O artigo 565 trás inovações sobre 

litígios coletivos em que o esbulho ou turbação houver ocorrido há mais de ano e dia. Nesses 

casos o juiz antes de apreciar o pedido de concessão de medida liminar deve designar 

audiência de mediação. O Ministério Público será intimado a participar. E quando houve 

beneficiários da Justiça Gratuita a Defensoria também será intimada. O § 3° dispõe que o 

“juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à 

efetivação da tutela jurisdicional” (BRASIL, 2015). Além disso, conforme o § 4º os órgãos 

públicos responsáveis pela política agrária ou urbana poderão ser intimados para se manifestar 

sobre seu interesse no processo ou possibilidade “de solução para o conflito possessório” 

(BRASIL, 2015). Ainda é cedo para apontar como as modificações podem alterar as situações 

práticas sobre o tema. 

A complexa relação social que envolve as ocupações, os problemas estruturais 

que as famílias enfrentam e a impossibilidade fática de cumprir as ações de reintegração sem 

um grande impacto social, de certa forma mantêm intocadas as concepções de direito de 

propriedade. Neste ponto específico as decisões do Poder Judiciário ainda se mostram pouco 

permeáveis aos argumentos que tratam do direito à moradia e mesmo da função social da 

propriedade imobiliária urbana. E é justamente isso que esta parte da pesquisa visou 

demonstrar. 

Voltamos a nos apoiar no pensamento de Edésio Fernandes que ao tratar dos 

desafios que o direito urbanístico deve enfrentar destaca o aspecto pouco afeto a mudanças do 

Poder Judiciário. Para Fernandes as decisões são conservadoras por estarem amparadas em 

uma visão conservadora, retratada nos currículos dos cursos de direito no Brasil e na América 

Latina (FERNANDES, 2006, p. 9). Essa influência na formação jurídica se expressa nas 

decisões tomadas por magistrados formados a partir de um paradigma tradicional. Com isso o 

perfil dos membros do Poder Judiciário influencia na forma como o direito será aplicado.  

O fato da construção jurídica do direito de propriedade estar focada na ideia de 

exclusão (KEENAN, 2015, p. 71) influencia na forma como o conflito se desvela. É 

necessário determinar o poder de exclusividade sobre o bem determinando, quem poderá usar 

o bem imóvel e quem será afastado do seu uso. Se a perspectiva sobre a propriedade 

abordasse uma construção relacional, sua análise sem levar em consideração interesses 

coletivos não seria possível.  
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Aqui cabe uma argumentação, ao afirmar o direito de propriedade de quem possui 

o título de determinado bem imóvel o Poder Judiciário estaria preservando um interesse 

coletivo, qual seja, a garantia do direito à propriedade de forma ampla. Assim, a proteção da 

propriedade privada em situações específicas representa os interesses dos proprietários de 

forma geral, pois assegura que ninguém terá sua propriedade violada. Ampliando a 

argumentação, é possível dizer que inclusive os interesses dos não proprietários estão 

protegidos, pois, se em algum momento forem proprietários seus interesses como 

proprietários serão assegurados. Assim, em que medida seria possível criticar as decisões do 

Poder Judiciário que protegem o direito de propriedade? É nesse momento que a ideia de 

espacialização da disputa torna-se fundamental. A hipótese é que não existe uma solução 

correta a priori para ser aplicada a todos os casos. Isso não é um problema para o Poder 

Judiciário que julga caso a caso. Assim é preciso espacializar, contextualizar, a disputa para 

compreender mais camadas do conflito. 

 Como foi demonstrado nas entrevistas, no caso das ocupações urbanas não há 

uma disputa entre quem defende e quem busca extinguir o direito de propriedade. Há disputa 

sobre o conceito de propriedade. Para os moradores da ocupação, não deve ter guarida um 

direito de propriedade que permita que áreas urbanas fiquem vazias, que não tenham impostos 

quitados e que não contribuam de maneira adequada para a cidade. Desse modo, para os 

moradores a ocupação das áreas é legítima, pois está em disputa o cumprimento do texto 

constitucional. Além disso, a análise espacializada permite colocar em debate as carências das 

pessoas envolvidas, haja vista que outro argumento para a ocupação das áreas é a necessidade 

imposta pela dificuldade em se ter acesso à moradia. Conforme destacado por Harvey (2013b) 

e Massey (2015) é o modo de produção das cidades e a mercantilização da propriedade os 

principais responsáveis por gerar dificuldades no acesso à moradia.  

Analisar o direito de propriedade a partir das ocupações urbanas permite 

acrescentar novos elementos ao debate. E não se trata de buscar formas de análise fora do 

direito. O princípio da função social da propriedade faz parte do texto constitucional, e do 

Estatuto da Cidade (art. 39). O art. 1228, § 1º, do Código Civil, também determina que o 

direito de propriedade deve ser exercido em consonância com suas finalidades econômicas e 

sociais. Não há carência de legislação sobre o tema, tanto que os argumentos apresentados 

pela defesa técnica das ocupações são jurídicos, sendo em alguns momentos recepcionados, 

mas nas situações aqui exemplificadas não foram acolhidos. 
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Como destacado no ofício que solicitava a mediação entre os entes envolvidos 

com as ocupações urbanas, mesmo que as ações possessórias tenham origem no campo 

privado, várias Ações Civis Públicas foram ajuizadas para tratar da mesma situação. As 

relações de propriedade envolviam tanto situações da autonomia privada (direitos individuais) 

quanto da autonomia pública. Para que os direitos individuais, como a propriedade, sejam 

protegidos é necessário o debate público sobre a importância da sua preservação. Além disso, 

a separação do que concerne a esfera pública e a esfera privada não é previamente 

estabelecida, estas fronteiras podem mudar, pois são sempre construídas. O que é público e o 

que é privado também é construído pelo debate. 

Espacializar não simplifica a situação das ocupações urbanas, na verdade trás 

novos elementos demonstrando a complexidade da sua temática. A propriedade privada está 

inserida em uma cidade, o que implica em vários usos e várias funções. Quando se decide por 

desalojar um grupo de pessoas em respeito ao direito de propriedade, outros direitos podem 

estar sendo violados e tal situação não pode ser simplesmente ignorada. Assim, os efeitos da 

decisão precisam ser analisados incluindo o impacto social sobre o direito à moradia; políticas 

públicas; a proteção de crianças, adolescentes e idosos; direito a um meio ambiente 

sustentável, entre outros. Se o contexto econômico e social da cidade e das pessoas envolvidas 

no conflito não for considerado, os conceitos jurídicos serão insuficientes para apontar 

caminhos a se seguir. 

Pensar o conflito de forma espacializada também está relacionado com a ideia de 

inclusão e igualdade. Incluir os não proprietários para que suas necessidades sejam colocadas 

em pauta e analisadas. Pois, estes são igualmente cidadãos e participam da construção da 

cidade. Suas demandas estão relacionadas a formas de garantir o mínimo de dignidade, 

moradia, um endereço e condições de cuidar de seus familiares. Se esta análise ficar em 

segundo plano devido à defesa do direito de propriedade que não esteja voltado a atingir fins 

sociais, estamos diante de decisões jurídicas e políticas, que contrariam o texto constitucional.  
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5 Considerações Finais 

 

No decorrer texto foram inseridas conclusões parciais sobre os temas debatidos, 

desse modo as considerações aqui realizadas visam organizar as ideias para demarcar as 

possíveis contribuições da tese para o campo jurídico, quanto ao tema da disputa de sentido 

do direito de propriedade. 

A partir do procedimento de reconstrução o direito de propriedade foi inicialmente 

analisado no contexto do direito civil. As obras selecionadas demonstraram que não estamos 

diante de uma visão homogênea acerca da fundamentação do direito de propriedade. O direito 

civil possui papel relevante na construção do direito de propriedade, tanto que é alvo das 

principais críticas que buscam alterar sua regulação. A construção ideológica da propriedade 

privada urbana ainda é impactada por este ramo do direito. 

Permanece presente, conforme constatado pela própria doutrina civilista, a relação 

do direito de propriedade com o direito natural. Esta relação está pautada na fundamentação 

do direito de propriedade como inato ao ser humano, cabendo ao direito apenas regulá-lo e 

não discutir sobre a sua existência no ordenamento jurídico. A relação da propriedade com o 

direito natural possui um componente ideológico importante, pois ao afirmar que se trata de 

um direito natural, o direito de propriedade não pode ser excluído do ordenamento. E além 

disso, a noção de inevitabilidade da propriedade privada urbana a retira do debate político.  

A proteção do direito de propriedade pelo viés do direito natural possui 

embasamento racional e também religioso. No segundo aspecto, coube destacar a influência 

da doutrina da Igreja Católica, materializada especialmente nas citadas encíclicas Rerum 

Novarum e Quadragesimo Anno. O teor das encíclicas mostrou-se alinhado com a defesa do 

direito de propriedade e proteção dos direitos dos proprietários. As encíclicas recomendavam 

o controle da atuação estatal, sendo que o primeiro limite seria a impossibilidade deste abolir 

o direito de propriedade, devido a sua fundamentação divina. Paralela à defesa do direito de 

propriedade estava a crítica a teorias socialistas que eram traduzidas como movimentos de 

abolição da propriedade privada. Ressalta-se também que as encíclicas citadas foram objeto 

de estudo devido ao seu papel de destaque nas obras de direito civil analisadas. O que não 

reduz o papel da Igreja Católica a essa posição. Como destaca Saule Júnior (2010) nos 

movimentos de luta pela reforma urbana a partir da década de 1970 e na constituinte a Igreja 

Católica também tem um papel ativo mais próximo aos movimentos sociais populares. Neste 
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sentido, é possível demonstrar as tensões e o pensamento heterogêneo na própria doutrina da 

Igreja. E também o uso ideológico das encíclicas que são utilizadas para defender um ponto 

de vista específico e nem sempre contextualizados como se buscou fazer aqui.  

A defesa da propriedade como um direito natural resulta em uma contradição 

(MARX, 2017), pois como inerente à natureza humana todos deveriam ser proprietários para 

se realizar como pessoa. No entanto, os defensores da propriedade como direito natural 

buscam responder tais questões apontando que o direito regulará o acesso à propriedade. A 

proteção existiria ao direito de ser, em algum momento, proprietário e não o direito de 

compartilhar a propriedade existente.  

Outra relação que encontra amparo no direito civil é a equiparação do direito de 

propriedade com outros direitos como o da liberdade. Esta liberdade em sentido negativo 

implica na não intervenção no patrimônio do indivíduo. Esta concepção de liberdade é 

expressa no controle individual e absoluto sobre a propriedade privada, permitindo a livre 

negociação de bens imóveis. Tal concepção interessa ao campo econômico, que por sua vez 

realiza a vinculação entre desenvolvimento e a garantia ao direito de propriedade privada. 

Autores como De Soto (2001b) defendem o direito de propriedade como forma de combater a 

pobreza e garantir uma ordem social mais justa.  

Assim, o direito civil tradicional (como diferencia Tepdino) fundamenta a 

propriedade a partir de uma influência do direito natural e de uma visão econômica liberal. O 

adjetivo “tradicional” foi acrescentado para diferenciar outras possibilidades dentro do campo. 

Pois, tais posicionamentos não são homogêneos. Luis Edson Fachin afasta o direito natural da 

fundamentação da propriedade, afirmando se tratar de um objeto da construção histórica, onde 

as condições econômicas e políticas foram determinantes para a origem e desenvolvimento do 

direito de propriedade (FACHIN, 1987). Já Gustavo Tepedino, como exposto, demonstra que 

a dignidade da pessoa deve ser considerada o princípio que deve reger todo o direito, e desse 

modo, aspectos como os econômicos devem ficar em segundo plano na regulação da 

propriedade. Esta deve primeiramente respeitar a dignidade humana (TEPEDINO, 2012). Os 

dois autores estão inseridos no movimento chamado de constitucionalização do direito civil, 

que parte do pressuposto de que todo o direito privado seria influenciado pelo novo 

paradigma oriundo da Constituição de 1988. Nesse sentido, parte das críticas ao direito civil 

tradicional foram absorvidas e transformadas em propostas de alteração. Pensando na teoria 

do direito, as possibilidades de mudança propostas pelo movimento de constitucionalização 
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alteraria a estrutura jurídica de maneira mais profunda, apesar de não abrir de forma direta um 

diálogo com os temas do urbano. As críticas internas ao campo demonstram que não existe 

uma forma única de perceber o direito de propriedade para o direito civil. 

Contraposta a forma de proteção concedida ao direito de propriedade no campo do 

direito civil, o direito urbanístico busca alterar sua compreensão. A Constituição de 1988 

inaugurou um novo paradigma em que o direito de propriedade deve ser regulado pelo direito 

público e estar pautada no princípio da função social da propriedade. A sugestão é “arrancar” 

o direito de propriedade do campo do direito civil, pois os problemas enfrentados no contexto 

das cidades estão em grande parte dos casos relacionados com a regulação do direito de 

propriedade no campo privado (FERNANDES, 2006). 

É pertinente a crítica do direito urbanístico sobre as novas necessidades que o 

direito de propriedade precisa atender. A concepção de propriedade de forma absoluta e 

individualmente entendida não atende às necessidades sociais. Além disso, a forma como se 

dá a regulação da propriedade privada imobiliária no campo direito civil incentiva o processo 

de transformação da propriedade em uma mercadoria. Desse modo, uma mudança na forma 

de regulação da propriedade é necessária. 

No entanto, concordar com o diagnóstico não implica concordar com a solução 

proposta. A regulação da propriedade pelo direito público por si só não aparenta trazer todos 

os elementos necessários para a mudança. O processo de mercantilização da propriedade 

também é promovido pelo Estado e a legislação considerada de direito público. Para autores 

como Sérgio Martins, Gláucia Gomes e Adriano Botelho não é apenas o direito civil 

responsável pela mercantilização da propriedade, mas o direito como um todo, o próprio 

Estatuto da cidade pode fomentar esta mercantilização (MARTINS; GOMES, 2009; 

BOTELHO, 2007).  

A Constituição de 1988 foi um marco importante para as críticas surgidas à forma 

tradicional de regulação do direito de propriedade. O texto constitucional é a base legal tanto 

do direito urbanístico quanto do movimento de constitucionalização do direito civil para 

afirmar que novos paradigmas foram inaugurados. No entanto, os civilistas adeptos da 

constitucionalização afirmam que o direito civil precisa ser reinterpretado à luz da 

Constituição e não excluído do debate sobre o direito de propriedade (TEPEDINO, 2012). 



201 
 

Além disso, percebem o direito de propriedade como uma relação entre pessoas e não entre 

pessoas e a coisas. 

O Direito urbanístico ao se contrapor ao direito civil, aparentemente ignora 

posições também críticas internas ao campo do direito civil. A proposta da 

constitucionalização do direito civil também está embasada na mudança de paradigma a partir 

da Constituição de 1988. Um ponto de convergência, por exemplo, é o lugar de destaque do 

princípio da função social na configuração da propriedade. Novamente estamos diante de um 

conceito em disputa. A função social seria um requisito para o direito de propriedade ou 

apenas uma série de limitações? O seu descumprimento deve significar a possibilidade de 

expropriação? Ou apenas progressivas sanções ao proprietário até que ele inclua a 

propriedade no mercado? As respostas poderão ser distintas variando conforme o 

entendimento acerca da função social. Se ela compõe o fundamento do direito de propriedade, 

e este deve ser garantido apenas quando o proprietário atende a interesses sociais (que 

também devem ser determinados por lei), a propriedade que não atende sua função poderia ser 

expropriada (ALFONSIN, 1987; COMPARATO 2000). E a função social funcionaria como 

uma condição resolutiva do direito de propriedade. No entanto, se a função social caracteriza 

apenas limites externos, que buscam incentivar a inclusão da propriedade no mercado. E 

permanece sendo garantida indenizações que incluem a valorização do bem, a função social 

apenas reafirma as características tradicionais do direito de propriedade (SCHREIBER, 2013).  

Exigir o uso da propriedade é uma mudança na visão que considerava a 

propriedade intocável e que o poder de abstenção do proprietário em fazer o uso do seu bem 

não poderia ser violado. Todavia, é preciso chamar atenção para que a defesa da ideia de que 

a função social, por si só, não trará alterações definitivas para as relações de propriedade no 

meio urbano. É na disputa também do sentido de função social da propriedade que a 

organização do espaço poderá atender a interesses de grupos sociais distintos. O texto 

constitucional ao determinar que a propriedade imobiliária urbana cumpre sua função social 

ao atender ao Plano Direitor Municipal cria uma oportunidade valiosa para atuar nestas 

distorções. Haja vista que o Plano pode determinar quais áreas da cidade deverão ser voltadas 

para habitação e quais para outras atividades. Nesse sentido, o cumprimento da função social 

combinado com um Plano Diretor democrático pode significar alterações producentes para a 

organização espacial das cidades.  
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Sobre a posição de transferir para o direito público a regulação do direito de 

propriedade (FERNANDES, 2006) é compreensível a crítica formulada ao paradigma anterior 

a Constituição de 1988 e a proteção ao direito de propriedade. A proposta de Fernandes 

pensada para o contexto urbano agrega possibilidades de avanço interpretativo sobre o direito, 

e acrescenta preocupações com direitos sociais como o direito ao meio ambiente e direito à 

moradia com a dinâmica da propriedade. Além disso, busca ser mais democrática ao destacar 

a importância da participação popular na elaboração dos Planos Diretores, que por serem de 

competência dos Municípios se colocariam mais próximo aos interesses locais. No entanto, é 

preciso estar atento para não confundir interesses coletivos com o interesse estatal. Nesse 

sentido, a mera transferência para o Poder Público e o aumento da influência do Estado não é 

garantia de que interesses sociais coletivos serão atendidos. 

A proposta de “arrancar” a regulação do direito de propriedade do direito civil e 

deixar a cargo deste apenas as relações privadas entre indivíduos que regulem a propriedade 

não aparenta ser uma saída efetiva para uma proposta de mudança progressista sobre o direito 

de propriedade. Os dois campos jurídicos poderiam contribuir de forma significativa se 

considerassem pontos comuns que apontam ser relevantes para o debate, tanto em termos de 

possibilidades de avanço quanto a críticas comuns. 

Para ampliar as possibilidades propostas pelo direito urbanístico buscou-se 

agregar o conceito do espaço ao debate. David Harvey demonstra como contradições sociais 

se desenvolvem no espaço geográfico urbano no contexto capitalista. Ao tratar da 

configuração espacial Harvey aborda como o campo jurídico está presente, o direito de 

propriedade é analisado e criticado em seu aspecto tradicional, como direito individual que 

não consegue atender a interesses sociais mais amplos. A proteção da propriedade imobiliária 

urbana é apontada e relacionada com o aspecto ideológico, pois questionar a propriedade 

urbana abriria caminho para a contestação da propriedade privada dos meios de produção, 

base do modo de produção capitalista (HARVEY, 2013). “Por isso, a preservação (e 

promoção) da propriedade privada da terra desempenha uma função ideológica, legitimadora 

de todas as formas de propriedade privada” (ROLNIK, 2015, p. 197). 

O direito de propriedade é interpretado como objeto de uma construção 

espacializada, ou seja, construído historicamente e contextualizado geograficamente. Para 

Harvey o direito de propriedade se adapta às necessidades do capitalismo e possibilita a 

transformação do solo urbano em mercadoria. O processo de mercantilização do solo urbano 
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apontado de forma crítica pelo direito urbanístico é explicitado pela teoria de Harvey, o solo 

torna-se um ativo financeiro importante no processo de acumulação de capital.  

Colocar o espaço no debate também é a proposta de Keenan (2015) para pensar 

uma propriedade subversiva que seja pautada por seu aspecto relacional ao invés do seu 

caráter de exclusão. Massey e Rustin (2015) ao analisar os conflitos do modelo neoliberal na 

Inglaterra, destacam o impacto da forma de regulação da propriedade no direito à moradia. 

Em que pese o fato de se tratar de contextos diferentes é possível comparar com a situação 

brasileira. Principalmente quando levamos em consideração o desenvolvimento desigual 

brasileiro e a convivência simultânea de realidades distintas.  

A crítica de Harvey a produção do espaço nas cidades possui um ponto 

fundamental. Os investimentos realizados para o desenvolvimento urbano gera a valorização 

de imóveis. Esta variação dos preços é determinada pela localização dos imóveis, os 

proprietários destes imóveis se beneficiam desta valorização. Todavia, os investimentos são 

realizados de forma coletiva, ou seja, todos pagam de forma direta ou indireta por estes 

investimentos. A apropriação privada destes investimentos coletivos por parte dos 

proprietários é possibilitada pela posição da propriedade como uma mercadoria. O direito 

possui o papel de garantir que estas transações sejam possíveis, então ele cria as condições 

para esta apropriação privada de riqueza socialmente produzida. David Harvey não “culpa” o 

direito por isso, esta é a forma de acumulação capitalista, e sua necessidade de inserir mais 

ativos como mercadoria. 

A proposta desta pesquisa é problematizar o direito de propriedade a partir deste 

ponto de vista, a crítica a mercantilização do direito de propriedade e os problemas resultantes 

dessa mercantilização, precisam se atentar às causas desse processo. E para o momento atual, 

a teoria de Harvey se mostra como uma forma plausível de interpretação. 

Assim, com o intuito de espacializar a discussão a parte final da tese abordou o 

fenômeno das ocupações urbanas para demonstrar a disputa sobre o sentido da propriedade 

em campo. A análise das ocupações também é um procedimento de reconstrução, onde foi 

feita a interpretação da fala dos moradores e dos argumentos dos autos processuais. No 

momento do conflito os contornos do direito são mais bem revelados, é na disputa cotidiana 

que o direito de propriedade será definido e aplicado. Neste sentido a análise de quatro 

ocupações urbanas da Região Metropolitana de Belo Horizonte pretendeu relacionar o aporte 
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teórico com as necessidades sociais e com o contexto urbano. As entrevistas realizadas 

buscaram demonstrar a construção realizada sobre a propriedade para os moradores da 

ocupação. Cabe destacar que nesta pesquisa as ocupações urbanas são percebidas como uma 

forma legítima de luta pelo direito à moradia. Trata-se de manifestação coletiva exigindo o 

cumprimento de direitos sociais protegidos pelo texto constitucional. Não cabe aqui realizar 

nenhuma “idealização” sobre o papel das ocupações urbanas. Não se trata de um fenômeno 

isento de críticas ou que represente um modelo ideal. E por outro lado, não deve também ser 

criminalizado, pois defende o cumprimento do texto constitucional e de valores democráticos. 

Assim, precisa ser compreendido e avaliado em um contexto democrático e ressalta-se que a 

demanda pelo direito à moradia, traduz a necessidade de um mínimo existencial, que não 

deveria ser negado a nenhuma pessoa, seja intencionalmente, ou por uma conjuntura social 

excludente. 

Da análise das entrevistas é possível concluir que os moradores da ocupação não 

concordam com a concepção tradicional da propriedade imobiliária urbana. Apesar de não 

“combater” de maneira geral a ideia de propriedade imobiliária esta ganha um sentido próprio 

que deve atender a pressupostos importantes. A propriedade deve cumprir sua função social 

para ser resguardada, ou seja, o imóvel abandonado que não realiza uma função para a cidade 

não deve receber a mesma proteção de uma área que está sendo utilizada. Ou seja, a 

propriedade não deve ser protegida a priori. O pagamento de impostos pelo proprietário 

também deve ser realizado. Para os entrevistados a propriedade da área em disputa está 

intimamente ligada ao seu uso como local de moradia. Este uso é uma forma de promoção de 

uma vida digna para aquelas pessoas. 

A importância do título de propriedade não está diretamente relacionada a 

possibilidade de alienação da área ou a facilidade para sua comercialização, a titulação 

afastaria o medo do despejo e asseguraria a permanência das famílias na área em disputa. As 

aspirações dos moradores pela legalização da área estão relacionadas com a possibilidade de 

acesso a serviços públicos como transporte, asfaltamento das ruas, construção de creches e 

postos de saúde e com o acesso a rede de fornecimento de energia elétrica e saneamento 

básico. A instalação desta infraestrutura transformaria a ocupação em um “bairro” como outro 

qualquer da cidade. Os entrevistados demonstraram o desejo de morar em um lugar onde 

possam ter comprovante de residência e não ser estigmatizados por residir áreas marcadas 

pela “ilegalidade”. 
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Por outro lado, não é possível afirmar que os moradores das ocupações defendem 

o direito de propriedade por aspirarem pela legalização da área e possuírem um título formal 

sobre a área que ocupam. Nesse sentido é necessário se perguntar qual direito de propriedade 

está presente na fala dos moradores? As entrevistas demonstram que as ocupações são 

consideradas legítimas tanto pela necessidade de cada um, quanto pela existência de áreas não 

aproveitadas nas cidades. Além disso, a garantia de moradia pela Constituição fundamenta o 

ato de ocupar daquelas pessoas. Ou seja, há amparo jurídico. Desse modo, o sentido de 

propriedade está em disputa, que tipo de propriedade deve ser garantida pelo direito e pelos 

órgãos públicos competentes. Esta disputa é realizada por não proprietários que possuem e 

expressam a representação do direito de propriedade nas suas vidas. Não se trata de um 

embate entre proprietários e não proprietários. Trata-se de uma disputa entre a concepção da 

propriedade como mercadoria, presa ao aspecto econômico da organização social, que 

também atende a necessidades vitais; e uma concepção de propriedade voltada para o fim de 

garantir o acesso a direitos básicos como é o caso da moradia. Tal disputa não se dá por 

conceitos abstratos, mas em situações concretas e contextualizadas. 

O conflito representado pelas ocupações urbanas ao demandar a atuação do Poder 

Judiciário coloca em confronto novamente os argumentos e a legislação mencionada. As 

decisões majoritariamente determinam a reintegração de posse das áreas ocupadas. A 

fundamentação das decisões analisadas está ligada a impossibilidade de autotutela dos 

ocupantes ao exigir o cumprimento do direito constitucional à moradia e as garantias dos 

direitos dos proprietários formalmente constituídos. Ademais, na seara das ações possessórias 

não se discute, por exemplo, o cumprimento ou não da função social das áreas ocupadas ou o 

domínio, por imposição da própria legislação processual. Mesmo com a predominância desses 

argumentos, cabe destacar a defesa técnica das ocupações que utiliza argumentos relacionados 

à necessidade de se cumprir a legislação urbanística, principalmente o Estatuto da Cidade. 

Abordam o direito constitucional à moradia adequada e a necessidade de cumprimento da 

função social da propriedade. As estratégias para manutenção das famílias nas áreas ocupadas 

incluem a proteção de incapazes e a falta de aparato do Poder Público para realizar as 

desocupações sem violar os direitos dos ocupantes. Há também outras estratégias fora do 

âmbito processual na defesa das ocupações. 

O Poder Judiciário também é influenciado pelas formas distintas de abordagem do 

direito de propriedade. A proposta de solução do magistrado que propôs a negociação com as 

ocupações e órgãos públicos ao invés de decidir monocraticamente o conflito demonstra tal 
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influência. Novamente, a hipótese de que uma posição espacializada consegue perceber 

influências múltiplas no conflito e a impossibilidade do direito lidar com a situação sem a 

participação de outras instituições.  

A análise considera o contexto das cidades brasileiras e a desigualdade social do 

indica a necessidade de mudanças na regulação do direito de propriedade. E possíveis 

alterações não contrariariam a legislação vigente, pois a Constituição e o Estatuto da Cidade 

já possuem instrumentos que possibilitariam alterar de maneira substancial as relações de 

propriedade.  

A disputa sobre o sentido de direito de propriedade envolve uma “tensão 

constitutiva” entre o público e o privado. A propriedade está inserida no debate entre o direito 

público, que não pode mais ser reduzido ao direito estatal e o direito privado, que por sua vez, 

não está mais restrito a interesses individuais. E neste contexto se coloca a questão de como 

pensar o âmbito normativo da propriedade a partir dos direitos fundamentais dos não 

proprietários, sem ignorar a autonomia dos proprietários. Não se trata de uma questão 

simples. Mas é preciso diferenciar aqui os proprietários de seus imóveis para residência dos 

grandes proprietários de inúmeros imóveis ou de vasto patrimônio concentrado. Sem esta 

diferenciação corremos o risco de não coseguir diferenciar quando a propriedade precisa de 

proteção do ordenamento e quando ela precisa ser readequada para não se contrapor a 

interesses sociais coletivos. 

A análise espacial reforça que o direito de propriedade é uma construção histórica 

e social, influenciada pela conjuntura em que está inserido. Se a regulação da propriedade está 

voltada para permitir a apropriação privada da riqueza e a exclusão social de grande parte da 

população é preciso pensar em um novo direito de propriedade como sugere Harvey (2011) 

ou em novas formas de atender aos interesses sociais nas cidades. Para tanto, não basta excluir 

o âmbito privado e apostar no estatal, mas buscar construir novas possibilidades, tendo em 

vista que a proposta de igualdade oferecida pelo modelo atual de regulação da propriedade 

não está sendo cumprida. E ao contrário é um fator de exclusão, como demonstrado no caso 

do acesso à moradia. Se nada for feito a cidade continuará sendo cada vez mais um lugar de 

exclusão. As necessidades sociais sempre dinâmicas e em construção permitem que o direito 

possa e deva alterar os sentidos do direito de propriedade. 
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ANEXO I 

 

Roteiro Semi-estruturado das Entrevistas 

 

O questionário é formado por perguntas amplas e probes. Pretende-se que, com as perguntas 

numeradas, que são amplas, o entrevistado toque nos pontos que estão listados abaixo de cada 

pergunta. Caso o entrevistado, ao responder a pergunta ampla, não tocar em tais pontos, cabe 

ao entrevistador formular tais tópicos em forma de pergunta. 

 

1. História de vida: onde e como você vivia antes da ocupação? 

 

2. Como a pessoa chegou na ocupação? 

- memória do inicio da ocupação; 

- houve algum tipo de repressão?; 

- porque foi para a Ocupação; 

-O fato de vir para a Ocupação te trouxe algum tipo de problema? 

- houve ajuda ou apoio de alguma organização/movimento social 

 

3. Qual profissão (você está trabalhando atualmente?) 

 - identificar se o trabalho é formal ou informal; 

- se morar na ocupação interfere de alguma forma no trabalho; 

 

4. O que representa na sua vida morar nesta ocupação?  

- você gosta de morar aqui? 

- e como é o acesso à escola, posto de saúde, saneamento básico? 

 

5. Existem pessoas que acham que não é certo vocês morarem aqui. Qual é a sua opinião? 

- Explorar se há a existência da dicotomia: invasão x ocupação 

- Como é a relação com os bairros ao lado? 

 

6. Há um processo/conflito “na justiça” envolvendo a Ocupação. Na sua opinião, quem tem 

direito de ficar nesta terra e porquê? 

- Esclarecer processo/conflito na justiça caso a pessoa não saiba. 
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7. Qual seu maior sonho para esta comunidade? 

- o que você pensa sobre o futuro da Ocupação? 

 

8. Qual o papel da comunidade dentro da cidade como um todo? 

 


