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RESUMO

BARROZO, Thaís Aranda. Ocupações coletivas e tutela jurisdicional possessória: análise
à luz da garantia de defesa dos réus. 2017. 293 f. Tese (Doutorado em Direito Processual) –
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo.
Atualmente constata-se a multiplicação de situações de ocupações coletivas de espaços
públicos ou privados por grupos com níveis variados de organização, para exercício de
direitos fundamentais (como de manifestação e de associação) e direitos sociais (como o de
greve e à moradia). Normalmente, a solução desses conflitos são trazidos ao Poder Judiciário
por ações possessórias, tal qual pautadas pelo Código de Processo Civil historicamente
desenvolvidas para resolução de conflitos intersubjetivos. É evidente o descompasso entre a
situação material (coletiva) e a técnica processual utilizada para sua solução (individual),
constituindo esse o problema-objeto da presente pesquisa. Objetiva-se demonstrar que há
pontos primordialmente comuns entre os conflitos que envolvem as mais diversas formas de
ocupação cujo objetivo é o exercício de direitos fundamentais e sociais. Assentada essa
premissa, procura-se propor um modelo processual alternativo ao vigente, mediante
sugestões de lege lata e de lege ferenda, apto à viabilização da adequada prestação de tutela
jurisdicional em conflitos possessórios de natureza coletiva que salvaguarde o direito de
participação e de defesa da coletividade de ocupantes. Para demonstrar a gravidade do
problema social de que se ocupa a tese, ela se inicia com a análise empírica, qualitativa e
descritiva, de casos emblemáticos, de expressão social para constatação do problema-objeto
da investigação. Num segundo momento, por meio de revisão bibliográfica correlata,
analisa-se o fenômeno possessório por seu viés material, focando, especialmente, o advento
de teorias sociais da posse para investigar se ocupações coletivas, legitimadas pelo regular
exercício de direitos fundamentais e sociais, configuram exercício de posse funcional,
merecedora de proteção jurisdicional. Realiza-se, ainda, o estudo do modelo de tutela
jurisdicional possessória instituído pelo Código de Processo Civil de 2015 com vistas a
avaliar a (in)suficiência de seus mecanismos à adequada tutela da posse enquanto situação
material coletiva, bem como à garantia do direito à participação, ao contraditório e à ampla
defesa do grupo de ocupantes. Classificando a posse, fluidamente exercida em ocupações,
como interesse coletivo (lato sensu), investiga a existência, no microssistema de tutela
coletiva, de técnicas processuais adequadas à sua defesa. Detecta, no entanto, a carência de
mecanismos próprios à tutela coletiva da posse socioeconomicamente qualificada exercida
por grupos de ocupantes aos quais se nega, por consequência, o direito ao processo. Em vista
dessa constatação, propõe, de lege lata e de lege ferenda, técnicas e mecanismos processuais
que constituem um modelo de tutela jurisdicional da posse coletiva, calcado: (a) na
caracterização dos processos possessórios coletivos como de interesse público; (b) na
existência e positivação de ações possessórias coletivas passivas no sistema brasileiro; (c)
na necessidade de sumarização das ações possessórias coletivas passivas, franqueado o
amplo debate e a efetiva participação do grupo de ocupantes no processo; e (d) na execução
negociada como o modelo adequado ao alcance da satisfatividade da tutela jurisdicional
possessória coletiva.
Palavras-chave: Ocupações coletivas. Processo de interesse público. Ação possessória
coletiva passiva. Contraditório.

ABSTRACT

BARROZO, Thaís Aranda. Collective occupations and possessory remedies: analysis in
the light of the defendants' guarantee of defense. 2017. 293 p. Thesis (Doctorate in
Procedural Law) – Law School of the University of São Paulo, São Paulo.
Nowadays, there is a multiplication of situations in which groups with different levels of
organization collectively occupy public or private spaces for the exercise of fundamental
rights (such as demonstration and association) and social rights (such as the right to strike
and housing). These disputes are usually brought to the Judiciary for solution by means of
possessory actions, provided for in the Brazilian Code of Civil Procedure, which were
historically developed to settle intersubjective conflicts. It is clear that there is a mismatch
between the material (collective) situation and the procedural technique employed in its
solution (individual), and this problem constitutes the object of this research. One intends to
demonstrate that there are primarily common points between conflicts involving the most
diverse forms of occupations whose purpose is to exercise fundamental and social rights.
Once this premise is established, one seeks to propose an alternative procedural model to the
one in force through lege lata and lege ferenda suggestions, a model that is capable of
providing the adequate judicial relief in possessory conflicts of a collective nature, and
safeguards both the right to participation and defense of occupants' collectivity. To
demonstrate how serious the social problem of this thesis is, one begins with the empirical,
qualitative and descriptive analysis of emblematic cases of social expression, so to verify the
problem-object of the investigation. In a second moment, one analyses the possessory
phenomenon for its material bias through review of correlative bibliography – focusing
especially on the advent of social theories of possession –, in order to investigate if collective
occupations, when legitimized by the regular exercise of fundamental and social rights,
constitute an exercise of de facto possession that is entitled to court protection. One also
studies the model of possessory remedy supported by the Brazilian Code of Civil Procedure
of 2015, with the objective to assess the (in)sufficiency of its mechanisms towards not only
the adequate protection of possession as a collective material situation, but also the guarantee
of occupying groups' rights to participation and to a fair hearing in due adversary proceeding.
Fluently exercised in occupations, possession is classified as a collective interest (lato
sensu), whereof one investigates – within a micro-system of collective remedies – the
existence of procedural techniques that are adequate to its protection. However, one detects
the lack of mechanisms proper to the collective protection of a socioeconomically qualified
possession exercised by occupying groups, to whom the right to a trial is consequently
denied. In view of this finding, one proposes – lege lata and lege ferenda – procedural
techniques and mechanisms that constitute a model of protection of the collective possession,
based on: (a) characterizing possessory class procedures as public-law processes; (b) the
existence of defendant possessory class actions in the Brazilian system and statutory
legislation; (c) the need to summarize defendant possessory class actions, enabling a
comprehensive debate and effective participation of occupying groups in the process; and
(d) soft judicial execution as the adequate model within reach for contentment of collective
possessory relief.
Keywords: Collective occupations. Public-law process. Defendant possessory class
actions. Adversary proceeding.

RIASSUNTO

BARROZO, Thaís Aranda. Occupazioni collettive e tutela giurisdizionale possessoria:
Analisi alla luce della garanzia della difesa dei rei. 2017. 293 f. Tesi (Dottorato di ricerca in
Diritto Processuale) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo.
Attualmente si constata la moltiplicazione di situazioni di occupazioni collettive di spazi
pubblici o privati da parte di gruppi con livelli variati di organizzazione per l’esercizio di
diritti fondamentali (come il diritto di manifestazione e di associazione) e diritti sociali
(come quello di sciopero e all’abitazione). Normalmente la soluzione dei conflitti è portata
al Potere Giudiziario da azioni possessorie, come previste dal Codice di Procedura Civile,
storicamente sviluppate ai fini della soluzione di questi conflitti intersoggettivi. È evidente
la sfasatura fra la situazione materiale (collettiva) e la tecnica processuale utilizzata per la
sua soluzione (individuale), e questo costituisce il problema-oggetto della presente ricerca.
Ci si propone di dimostrare che ci sono, innanzitutto, punti comuni fra i conflitti che
riguardano le più diverse forme di occupazione il cui obiettivo è esercizio di diritti
fondamentali e sociali. Stabilita questa premessa, si cercherà di proporre un modello
processuale alternativo a quello vigente mediante proposte di lege lata e di lege ferenda, che
sia atto alla realizzazione di un’attività giurisdizionale in conflitti possessori di natura
collettiva in modo da salvaguardare il diritto di partecipazione, e di difesa, della collettività
degli occupanti. Per dimostrare la gravità del problema sociale di cui si occupa, questa tesi
parte dall’analisi empirica, qualitativa e descrittiva di casi emblematici, socialmente
espressivi, per la percezione del problema-oggetto della nostra ricerca. In un secondo
momento, per mezzo della revisione della bibliografia correlata, sarà analizzato il fenomeno
possessorio nel suo lato materiale, approfondendo specialmente l’avvento di teorie sociali
del possesso per studiare le occupazioni collettive legittimate dall’esercizio regolare di diritti
fondamentali e sociali come esercizio di possesso funzionale che merita la protezione
giurisdizionale. Sarà effettuato anche lo studio del modello di tutela giurisdizionale
possessoria istituito dal Codice di Procedura Civile del 2015, allo scopo di valutare la
(in)sufficienza dei suoi meccanismi per la tutela adeguata del possesso come situazione
materiale collettiva, come pure per la garanzia del diritto alla partecipazione, al
contraddittorio e all’ampia difesa del gruppo di occupanti. Classificando il possesso,
fluidamente svolto in occupazioni, come interesse collettivo (lato sensu), si analizza
l’esistenza, nel microsistema di tutela collettiva, di tecniche processuali adeguate alla sua
difesa. Si coglie, tuttavia, la mancanza di meccanismi specifici per la tutela collettiva del
possesso qualificato dal punto di vista economico e sociale, svolto da gruppi occupanti ai
quali si nega, in conseguenza, il diritto al processo. In base a questa osservazione, si
propongono, lege lata e lege ferenda, tecniche e meccanismi processuali che rappresentano
un modello di tutela giurisdizionale del possesso collettivo, fondato: (a) sulla
caratterizzazione dei processi possessori collettivi come di interesse pubblico; (b)
sull’esistenza, e concretizzazione, di azioni possessorie collettive passive nel sistema
brasiliano; (c) sulla necessità di presentazione di azioni possessorie collettive passive,
aprendo un dibattito ampio e la partecipazione effettiva del gruppo di occupanti al processo;
e (d) sull’esecuzione contrattata, come modello adeguato al raggiungimento della piena
realizzazione della tutela giurisdizionale possessoria collettiva.
Palavras-chave: Occupazioni collettive. Processo di interesse pubblico. Azione possessoria
collettiva passiva. Contradddittorio.
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1 INTRODUÇÃO
O direito civil confere ao possuidor de imóvel urbano 1 o direito à proteção
possessória contra terceiros, ou mesmo, contra o proprietário do bem, direito esse
fundamentado no fato da posse em si mesmo2. O objetivo do legislador civil, ao assim
proceder, foi o de atribuir segurança jurídica à posse, preservando-a em relação aos possíveis
atos de violência direcionados ao mero possuidor3.
É inegável que a lei civil foi influenciada, por um longo tempo e de modo profundo,
por uma ideologia privatista voltada à priorização da defesa da propriedade. Este reflexo
pode ser observado na tutela jurídica da posse em que o possuidor é definido como aquele
que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade,
quais sejam: os poderes de uso, gozo e disposição da coisa, ou de reavê-la do poder de quem
a possua ou detenha injustamente.
A constitucionalização do direito civil conduz, todavia, à adoção de teorias sociais
da posse4, ocupadas em atribuir segurança jurídica à posse que cumpre sua função social.
O reflexo da constitucionalização do direito é igualmente sentido no processo civil,
exigindo uma releitura de todo o sistema de tutela jurisdicional possessória vigente a fim de
adequá-lo a esse novo paradigma5.

1

A menção apenas a imóveis urbanos é justificada pelo corte metodológico traçado na realização do presente
estudo, sem excluir, contudo, a possibilidade de se estender o entendimento aos imóveis rurais.
2
“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e
segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado [...].
§2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a
coisa.” BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 7 nov. 2017.
3
Segundo Theodoro Junior, “a posse é protegida pela lei porque assim o exige a paz social, que não subsiste
num ambiente onde as situações fáticas estabelecidas possam ser alteradas por iniciativa de particulares,
através da justiça das próprias mãos.” THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual
civil: procedimentos especiais. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 107.
4
Destaca Carlos Roberto Gonçalves que “a alteração das estruturas sociais tem trazido aos estudos
possessórios, a partir do início do século passado, a contribuição de juristas sociólogos como Silvio Perozzi,
na Itália, Raymond Saleilles, na França, e Antonio Hernández Gil, na Espanha. Deram eles novos rumos à
posse, fazendo-a adquirir sua autonomia em face da propriedade. Essas novas teorias, que dão ênfase ao
caráter econômico e à função social da posse, aliadas à nova concepção de direito de propriedade, que
também deve exercer uma função social, como prescreve a Constituição da República, constituem
instrumento jurídico de fortalecimento da posse, permitindo que, em alguns casos e diante de certas
circunstâncias, venha a preponderar sobre o direito de propriedade.” GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito civil brasileiro: direito das coisas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 5. p. 56.
5
Para Fredie Didier Junior, “a Constituição de 1988 criou um novo pressuposto para obtenção da proteção
processual possessória: a prova do cumprimento da função social” DIDIER JUNIOR, Fredie. A função
social da propriedade e a tutela processual da posse. Disponível em: <http://www.mpma.mp.br/
arquivos/CAOPDH/a-funcao-social-e-a-tutela-da-posse-fredie-didier.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2015. p. 11.
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Essa releitura há que levar em conta, ainda, que a nota marcante da sociedade
contemporânea é a sua complexidade. Neste sentido, as situações materiais não mais se
resolvem apenas nos esquemas clássicos de disputa possessória envolvendo, de um lado o
proprietário/possuidor e, de outro, o suposto esbulhador ou turbador que disputam entre si a
posse, enquanto situação fática fundada no exercício dos poderes inerentes à propriedade
(uso, gozo e disposição) no âmbito dos interesses individuais e privados.
Em ocupações de espaços físicos, públicos e privados, por grupos de pessoas – ora
mais organizados, ora menos –, a “posse” assume caráter fluido e dinâmico e se revela como
expressão do poder de uso, porém derivado do exercício de outros direitos fundamentais,
como o de moradia, o de greve, o de reunião, o de manifestação e participação popular, ou
do simples direito de liberdade de ir e vir, ou mesmo de ser e existir em algum lugar do
mundo e nele ocupar um “espaço”, seja por opção, ou pela falta dela6. Tem-se, assim, o uso
social da coisa.
As ocupações coletivas carregam em si, portanto, um novo viés do exercício da
“posse” do qual advém uma série de disputas pelo espaço, que, em alguma medida7, são
levadas ao Poder Judiciário para solução. A técnica processual empregada, no entanto – e
por falta de outra – tem sido a tutela jurisdicional possessória clássica, pensada e instituída
nos idos do Estado Liberal e, como já apontado, voltada para a tutela de direitos individuais,
fundados em institutos igualmente clássicos: posse e propriedade.
A dissonância entre a situação material e o sistema processual de proteção
possessória não se encerra aí.
Um dos principais efeitos da posse é a proteção conferida ao possuidor que se dá com
a previsão legal de meios de autotutela (legítima defesa da posse e o desforço imediato) e de
heterotutela, em que se enquadram as ações possessórias propriamente ditas (ações de
manutenção e de reintegração de posse e o interdito proibitório)8.

6

Nesse contexto, enquadra-se, perfeitamente, a população de rua (grupo de pessoas em situação de
vulnerabilidade extrema), que ocupa coletivamente espaços públicos ou privados, pela absoluta carência de
outro lugar para existir.
7
Diz-se, aqui, “em alguma medida”, pois, muitos desses conflitos, restringem-se ao âmbito das medidas
administrativas, fruto do exercício do poder de polícia do Estado, até mesmo com o recurso à força policial,
para recuperação da posse da área objeto de conflito. Um exemplo são as desocupações forçadas de áreas
urbanas, para remoção, ou mesmo para mero deslocamento, de população de rua, tal como se viu no caso
da “Cracolândia”, na cidade de São Paulo/SP. Os conflitos resolvidos no âmbito administrativo não serão,
contudo, objeto de análise na presente tese, que se limitará às hipóteses em que se verifica a judicialização
do conflito fundiário urbano decorrente de ocupações coletivas, para aferição do modelo processual
adequado à sua solução.
8
MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Direito das coisas. São Paulo: Atlas, 2015.
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Nos termos da lei processual civil, a legitimação ativa para as ações possessórias é
atribuída ao possuidor, direto ou indireto, que tem o direito de ser mantido na posse em caso
de turbação e reintegrado em caso de esbulho (art. 560 do Código de Processo Civil) e de
afastar a ameaça de esbulho ou turbação por meio do interdito proibitório. A legitimação
passiva, de sua vez, é conferida àquele a quem seja imputado o ato de ameaça, turbação ou
esbulho (arts. 561, II e 567 do Código de Processo Civil) ou o terceiro que, de má-fé, recebeu
a coisa esbulhada (art. 1.212 do Código Civil).
Os aspectos brevemente levantados mostram que a tutela jurisdicional possessória é
prestada por meio de um sistema instituído para a solução de conflitos de interesses
individuais, seguindo procedimento em que cabe ao julgador dizer qual dos litigantes tem a
“melhor posse” do bem disputado e quem é o autor da ameaça/turbação/esbulho; ambos
tratados, no processo, enquanto sujeitos individuais mesmo quando formado o litisconsórcio
em um, ou em ambos os polos da relação jurídica processual.
Todavia, o conflito decorrente de ocupações coletivas em assentamentos humanos
informais (ocupações de espaços públicos ou privados, por meio de favelas, loteamentos
irregulares, moradia multifamiliares etc.), fruto da carência de condições mínimas de
moradia digna, é um tanto quanto diverso daquele decorrente de ameaça, turbação ou
esbulho individualmente praticado em face de quem se ache o legítimo possuidor do imóvel.
Ainda mais diverso, também, é o conflito oriundo de ocupações de espaços por
grupos de pessoas, organizados socialmente ou não, cujo objeto de disputa não seja,
necessariamente, a posse perene de uma área específica e determinada, podendo a ocupação
assumir um caráter fluido, itinerante e, ainda, limitar-se a um momento transitório. É o que
se observa, por exemplo, nas ocupações coletivas de estradas e rodovias em razão de
manifestações, de escolas públicas, para fazer pressão pelo acolhimento de reivindicações,
ocupações de espaços laborais, em razão de greve, ou para exercício da liberdade de reunião,
para fins pacíficos, por jovens e adolescentes nos chamados “rolezinhos” em shopping
centers ou parques.
Nas disputas possessórias elencadas acima, além da situação de sujeição passiva ser
atribuída a um grupo de ocupantes – no mais das vezes, indeterminado ou indeterminável,
os interesses em jogo são eminentemente de ordem social. O litígio atinge uma coletividade,
não havendo, portanto, como ser resolvido com a aplicação tradicional das técnicas, para
proteção possessória, próprias de um modelo processual civil de cunho individualista.
Afinal, ao assim proceder, excluem-se do debate processual os interesses que tocam à
coletividade de ocupantes.
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O descompasso entre a situação material e a técnica processual disponível para sua
solução constitui o problema a ser enfrentado na presente tese, voltada à busca de um modelo
processual alternativo, apto à viabilização da adequada prestação de tutela jurisdicional em
conflitos possessórios de natureza coletiva, especialmente sob a perspectiva dos direitos dos
réus.
Com o propósito de solucionar o problema posto, as hipóteses levantadas, no presente
trabalho, passam pela necessária classificação da posse exercida de forma fluida, por
grupamento de pessoas em ocupações coletivas, como interesse de natureza transindividual,
para, a partir daí: (a) categorizar os processos, em que se discutem conflitos fundiários
decorrentes de ocupações coletivas, como de interesse público, ante o inegável interesse
social que reveste os conflitos; (b) apontar a imprescindibilidade da adoção de um processo
coletivo passivo, quando o grupo de ocupantes for titular de situação jurídica coletiva
passiva9. Das duas hipóteses levantadas decorrem, ainda, outras duas. Uma, destinada a (c)
investigar a possibilidade de sumarização do procedimento possessório, oportunizando-se
aos ocupantes o contraditório antes da prolação das decisões possessórias que lhes atinjam.
E, outra, voltada (d) aferir a possibilidade de negociação dessas decisões (execução
negociada), legitimando-as pela participação dos interessados.
Da síntese dessas hipóteses emerge a tese, que atende aos critérios de ineditismo e
originalidade: a proposta, para as ocupações coletivas, de uma tutela jurisdicional
possessória alternativa, mediante o apontamento de técnicas e mecanismos processuais que
permitam, em juízo, a legítima e efetiva defesa dos interesses do grupo de ocupantes, bem
como dos interesses sociais próprios de conflitos possessórios coletivos.
Fixadas essas premissas, resta traçar os limites da análise e indicar o plano da
investigação.
O trabalho se inicia com a realização de levantamento qualitativo de casos
emblemáticos, envolvendo disputas possessórias originadas de ocupações coletivas de
espaços urbanos, públicos e privados. O estudo descritivo de tais casos servirá à ilustração
detalhada do fenômeno, cerne do problema a ser enfrentado na pesquisa: o desalinhamento

9

Nas palavras de Fredie Didier Junior e Hermes Zaneti Junior: “seguindo o regime jurídico de toda ação
coletiva, exige-se para a admissibilidade da ação coletiva passiva que a demanda seja proposta contra um
‘representante adequado’ (legitimado extraordinário para a defesa de uma situação jurídica coletiva) e que
a causa se revista de ‘interesse social’” DIDIER JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes. Processo
coletivo passivo. Revistas Científicas da UNIPAR, Umuarama, v. 11, n. 2, p. 719-736, jul./dez. 2008.
Disponível em: <http://revistas.unipar.br/index.php/juridica/article/viewFile/ 2772/2066>. Acesso em: 28
jun. 2015.
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entre a natureza coletiva, social, dos conflitos fundiários urbanos e a técnica processual
atualmente empregada para sua solução.
Haja vista o caráter empírico-qualitativo-descritivo da análise, a escolha dos casos
para estudo leva em conta o relevo da discussão social e os efeitos práticos das decisões
judiciais proferidas, bem como as diferentes situações que dão origem à ocupação, de forma
fluida, por grupos de pessoas, nem sempre atreladas à discussão e/ou à vindicação de um
direito de posse ligado ao de propriedade. Leva-se em conta, ainda, o grau de organização
social da coletividade, enquanto integrante do litígio.
A partir das avaliações quanto às circunstâncias verificadas nos casos estudados, a
pesquisa segue, procedendo-se à revisão bibliográfica, orientada a identificar um modelo
processual adequado à solução de conflitos possessórios, frutos de ocupações coletivas de
espaços públicos ou privados.
Esclareça-se, ainda, que, em vista da já mencionada constitucionalização do sistema
jurídico, a investigação tem como pano de fundo o atingimento das funções sociais da posse
e da propriedade, inclusive, aferindo-se a possibilidade de desenvolvimento de um conceito
de ocupação coletiva, inter-relacionado àquele de posse funcional.
Volta-se, também, à demonstração de que a posse exercida em ocupações coletivas
– nas moradias informais, nas ocupações de espaços para exercício do direito de reunião, de
greve, de manifestação popular, da liberdade de ir e vir etc. –, face as suas peculiaridades,
adquire aspectos de transindividualidade10.
Nesse ponto, considerando-se a posse um interesse metaindividual11, torna-se
inevitável concluir que os conflitos possessórios, fundados em situação material coletiva,
exigem um sistema processual dotado de mecanismos aptos a garantir o efetivo debate das
questões de interesse público envolvidas no conflito; bem como a ativa participação dos
ocupantes no debate processual, na condição de uma coletividade de possuidores, em vez de
meros possuidores individuais em litisconsórcio12.

10

Nesse particular, destacam-se as lições de Hugo Nigro Mazzilli, no sentido de que os interesses
transindividuais (interesses coletivos, em sentido amplo), são os interesses compartilhados por todo um
grupo, ora tocando a uma categoria determinável de pessoas (no caso dos interesses individuais
homogêneos ou coletivos em sentido estrito), ou mesmo compartilhado por um grupo indeterminável de
indivíduos, ou de difícil ou impossível determinação (interesses difusos).” MAZZILLI, Hugo Nigro. A
defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio
público e outros interesses. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 50-51.
11
Ressalve-se que considerar a posse um interesse metaindividual implica na necessária investigação da
situação material subjacente, para sua adequada categorização no âmbito dos interesses coletivos lato sensu.
12
Destaca-se, aqui, a necessária distinção entre a posse coletiva (fluida) e a composse (posses múltiplas).
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A pesquisa avança na análise da controversa questão que se põe quando os conflitos
possessórios levados à apreciação e julgamento pelo Poder Judiciário têm o grupo de
ocupantes no polo passivo da demanda, situação que exige tratamento diferenciado,
sobretudo em vista da dificultosa – talvez impossível13 – identificação e chamada dos réus
ao processo, para garantia de sua efetiva participação.
A presente tese destina-se, assim, à proposição de um modelo alternativo para a tutela
possessória, em face das ocupações coletivas, munido de técnicas que ampliem não só a
participação dos réus no processo, mas também que permitam o efetivo debate dos interesses
– sociais e coletivos – em conflito com vistas ao fortalecimento da legitimação das decisões
judiciais proferidas para sua solução. Analisa-se, ainda, se esse novo modelo de proteção
possessória pode ser fruto de adaptação das técnicas e mecanismos processuais já existentes
– de lege lata, portanto –, ou se exige adaptações de lege ferenda.

13

Segundo Sérgio Cruz Arenhart, “seguindo-se o regime tradicional do Código de Processo Civil, essa situação
deveria impor ao autor da demanda a citação pessoal de todos os invasores, que deveriam ser devidamente
identificados na petição inicial. Todavia, essa conduta, se não impossível, seria extremamente difícil, até
porque não raras vezes essa comunidade invasora é modificada, com o ingresso de novas pessoas ou a saída
de outras.” ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela coletiva de interesses individuais: para além da proteção
dos direitos individuais homogêneos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 203.
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6 CONCLUSÕES
A presente tese se propôs a estudar os conflitos coletivos envolvendo a ocupação de
espaços públicos e privados para exercício de direitos fundamentais de liberdade (como o de
manifestação e o de associação) e sociais (como o de greve e à moradia), com o objetivo de
analisar criticamente os mecanismos de tutela jurisdicional, levando em consideração,
sobretudo, a posição dos réus.
Investigamos as técnicas aptas a eliminar eventuais distorções decorrentes da
utilização da tutela jurisdicional possessória individual. Para tanto, fixamos, como objetivo,
a busca de um modelo de tutela jurisdicional que permitisse a participação e a adequada
representação dos interesses da coletividade de ocupantes no debate processual, condição
necessária à legitimidade das decisões judiciais que os alcancem.
Entendemos, no entanto, que, para o atingimento do objetivo traçado, era preciso
identificar no que consistiam, exatamente, as incongruências e distorções advindas da
aplicação das técnicas individuais de tutela jurisdicional possessória a conflitos originados
do apossamento coletivo de espaços urbanos.
Por essa razão, iniciamos a pesquisa realizando estudo descritivo e qualitativo de
casos práticos de expressão social o qual nos permitiu aprimorar o diagnóstico do problema
central do presente trabalho.
Neste estudo, identificamos que a assimetria, observada no plano material, entre as
situações possessórias estudadas - ocupações coletivas para fins de protesto e de
manifestação popular, para concretização do direito à moradia ou do direito de greve, e para
a realização de “rolezinhos” - se agrava no trato jurisdicional dado aos conflitos coletivos
pela posse já que a via eleita para a sua solução é sempre a mesma: processos possessórios,
de procedimento típico (reintegração e manutenção de posse, bem como interdito
proibitório), de cunho individual.
Os problemas identificados, comuns aos casos estudados, se resumem no seguinte
esquema:
a) há uma deficiente identificação dos ocupantes que figuram como réus nas ações
possessórias movidas para cessar ou barrar as ocupações coletivas, fruto da sua
dificultosa individuação, já que fluido e pulverizado o fenômeno do apossamento
dos espaços urbanos;
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b) como consequência, não se observam parâmetros para configuração subjetiva
passiva das demandas possessórias que são dirigidas aleatoriamente contra os
ocupantes, individualmente considerados, ou mesmo contra o grupo, sem se
apontar, contudo, sequer o líder de movimentos organizados e, muito menos, a
indicação de um representante adequado para defesa dos interesses dessa
coletividade;
c) proferem-se decisões liminares possessórias, cumpridas mediante a firme
expressão do poder de mando e coerção do Estado, que produzem efeitos sobre
pessoas que sequer integraram a relação processual ou puderam ser nela ouvidas;
d) com o cumprimento da liminar possessória, cessa-se o movimento social
originário da ocupação e o grupo de ocupantes, via de regra, se dispersa e não
integra o contraditório;
e) em sua maior parte, após o cumprimento da liminar possessória, os processos são
extintos sem resolução do mérito, ora por desistência, ora por perda superveniente
de objeto.

Os problemas levantados revelam que a tentativa de eliminação da crise da ocupação
coletiva, por meio do modelo individual de tutela jurisdicional possessória, em vez de
conduzir à pacificação social, função tão primordial à atividade jurisdicional do Estado, gera
ainda maior exclusão ao grupo de ocupantes. Afinal, são essas pessoas não só alijadas da
ocupação coletiva que exercem, mas também do próprio processo, já que sofrem os efeitos
da decisão nele proferida (e executada), sem que sejam regularmente chamados à
participação.
Questões de ordem material e processual gravitam ao entorno dos problemas
levantados.
No plano material, a principal delas se liga ao necessário reconhecimento e adequado
tratamento que se deva dar ao fenômeno da socialização do instituto da posse.
As teorias clássicas não mais retratam adequadamente os fenômenos possessórios da
contemporaneidade, sobretudo as situações fáticas em que a posse é exercida coletivamente
e impulsionada por interesses de ordem social e coletiva. Nesse cenário, ganham espaço as
teorias sociais da posse, não podendo mais o ordenamento jurídico delas prescindir.
Os vetores do Estado Democrático de Direito e a constitucionalização do direito civil
impõem a releitura do instituto da posse que passa a ser qualificada, também, por situações
de cunho social, em prestígio ao princípio da função social da propriedade, que também a
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alcança. Em verdade, posteriormente à Constituição Federal de 1988, rompe-se com o
sistema anterior de tutela da propriedade e da posse, institutos ressignificados, no âmbito das
relações jurídicas que delas se instauram a partir de sua reconhecida complexidade. No caso
da posse, agrega-se a ela, ainda, os caracteres da fluidez e da dinamicidade.
Nessa nova perspectiva, com os olhos voltados à posse exercida em ocupações
coletivas, adotamos ao longo da pesquisa um conceito fático-valorativo de posse, por
compreendê-la, na contemporaneidade, como fato social e valor de interesse coletivo, eis
que voltada à satisfação de interesses e necessidades de toda a coletividade, preservando-se,
nesse contexto, direitos e interesses individuais.
Por essa razão, defendemos que definir a posse como “exercício dos poderes da
propriedade”, implica reconhecer que o uso da coisa possa - e deva – ser o uso socialmente
qualificado. O uso para fins de moradia, para fins de trabalho, para fins de lazer, de protesto,
de manifestação popular, para reivindicações e para o exercício do direito de reunião e de
greve. Anseios coletivos que desaguam no exercício do poder de fato sobre o bem, com
repercussões jurídicas, com vistas à satisfação de interesses sociais.
Nesse contexto de supremacia dos interesses sociais, afirmamos que as ocupações
coletivas, legitimadas pelo regular (leia-se, não abusivo) exercício de direitos fundamentais,
podem configurar exercício de posse funcional e merecem, portanto, proteção estatal,
jurídica e jurisdicional. Justamente porque o fenômeno possessório é dinâmico e fluido, será
na análise do caso concreto que se poderá aferir sua funcionalidade e, logo, sua legitimidade.
A investigação conduziu-nos, também, ao apontamento de que qualquer tipo de tutela
jurisdicional da posse em conflitos coletivos não pode mais passar ao largo da análise da
(dis)funcionalidade das posses em conflito, assegurando-se a proteção possessória àquele
que for seu melhor possuidor funcional. O aspecto qualitativo da posse assume, portanto,
patamar de relevância e destaque para a concessão de tutela jurisdicional possessória ainda
que não previsto expressamente em lei como um dos requisitos à sua concessão.
Observamos que o legislador do Código de Processo Civil de 2015, ao tratar dos
conflitos coletivos pela posse, não previu a sua funcionalidade como requisito à obtenção da
proteção jurisdicional. Reconhecemos, todavia, sua essência de princípio constitucional
implícito da tutela jurisdicional possessória e concluímos que não só está o magistrado
autorizado a ter a função social da posse como pano de fundo para a análise do conflito
possessório coletivo como, em verdade, o sistema impõe que assim proceda.
Um dos principais reflexos do caráter social da proteção material no modelo para a
sua proteção jurisdicional é a inserção, no CPC de 2015, de normas destinadas a definir e
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regular os conflitos coletivos pela posse. Estes, por definição legal, são aqueles originados
de ocupações coletivas que tenham o grupo de ocupantes em seu polo passivo. Relacionamse, pois, diretamente aos problemas indicados no início do trabalho.
Dentre as regras do CPC de 2015, voltadas à disciplina dos processos possessórios
coletivos, destacamos: (a) o art. 554, §§1º, 2º e §3º, que institui regras para a chamada dos
réus ao processo e impõe a obrigatória intervenção do Ministério Público, bem como da
Defensoria Pública, se os ocupantes forem economicamente vulneráveis; e (b) o art. 565,
que impõe, para as ações de força velha, a realização de audiência de conciliação ou
mediação antes da apreciação do pedido de liminar possessória, bem como autoriza a
chamada de eventuais interessados para participação no processo (entes públicos, órgãos
responsáveis pela política urbana, dentre outros) e faculta ao magistrado comparecer à área
objeto da disputa possessórias quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela
jurisdicional possessória.
Como se percebe, trata-se de medidas voltadas a garantir, de alguma forma, a mínima
representação dos interesses dos ocupantes em ações possessórias coletivas, em especial
naquelas de força velha, às quais se impõe a realização de atos processuais precedentes à
apreciação, concessão e execução da liminar possessória (cientificação aos réus quanto à
existência da demanda possessória coletiva e realização de audiência de mediação).
A despeito das inovações apresentadas pelo CPC de 2015, em questão procedimental
e na instituição de técnicas processuais voltadas a uma tutela possessória coletiva, ainda há
pontos não resolvidos em relação ao problema identificado ao início dessa tese.
Em verdade, ainda que a norma processual tenha reconhecido a posse exercida em
ocupações coletivas como um interesse coletivo (lato sensu), sua dimensão coletiva foi, em
parte, desprezada, criando-se mecanismos de tutela jurisdicional possessória híbrida (ora de
cunho individual, ora coletiva) já que, muitas vezes, o tratamento conferido aos ocupantes
não é de coletividade, mas sim de litisconsortes reunidos no polo passivo das ações
possessórias (litisconsórcio passivo multitudinário). A ausência de distinção entre uma e
outra situação processual interfere diretamente na efetividade do exercício de ampla defesa
e do contraditório durante o desenvolvimento do processo, produzindo resultado final nem
sempre adequado à justa solução do conflito.
Em vista dessas constatações e reconhecendo a dimensão coletiva da posse exercida
por grupos de ocupantes, concluímos que via coletiva é a mais adequada para a tutela
jurisdicional possessória e, nessa linha, propusemos algumas medidas de lege lata e de lege
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ferenda que, em conjunto, possam levar ao incremento qualitativo da tutela jurisdicional
possessória para a eliminação dos conflitos originados de ocupações coletivas.
As propostas são, em linhas gerais, as seguintes:
a) conflitos pelo espaço urbano, decorrentes de ocupações coletivas de áreas públicas
ou privadas, inserem-se no âmbito da litigância de interesse público e exigem
técnicas típicas do processo desse caráter para sua solução;
b) disputas possessórias coletivas pressupõem o inafastável reconhecimento da
natureza pública dos interesses nelas envolvidos, mesmo quando forem
particulares os seus titulares por força da relevância social, política e econômica,
fruto do próprio caráter social e coletivo da posse exercida, condição reforçada
pelo fato de a situação material possessória envolver o necessário balizamento de
direitos fundamentais, de liberdade e sociais;
c) o reconhecimento de que os processos possessórios coletivos são de interesse
público requer a asseguração de máxima participação, com facilitação e estímulo
ao diálogo entre juiz, partes e todos os demais interessados no conflito, além de
exigir a necessária intervenção do Ministério Público e, ainda, da Defensoria
Pública, quando detectada a presença, no conflito, de ocupantes economicamente
hipossuficientes;
d) a participação dos interessados no conflito possessório coletivo (entes e órgãos
públicos, amicus curiae etc.) não deve se limitar à audiência de mediação
obrigatória a ser realizada antes da apreciação do pedido de liminar possessória,
sendo recomendável que se estenda por todo o processo uma vez constatado que
esses órgãos possam, de algum modo, colaborar para a solução do litígio;
e) com o advento do CPC de 2015, o sistema processual se abre à admissão das ações
possessórias coletivas passivas, agora positivadas em seus arts. 554, §§1º a 3º e
565;
f) a admissão das ações coletivas passivas requer rigoroso controle judicial da
representatividade adequada da coletividade ré posto que, somente assim, a
coletividade de ocupantes terá assegurado seu direito à defesa no processo em que
será proferida a decisão que alcançará seus membros;
g) admite-se a legitimação extraordinária, para as ações possessórias coletivas
passivas, às pessoas indicadas no art. 5º da LACP e no art. 82 do CDC;
h) para atendimento ao requisito da adequada cientificação e chamada aos ocupantes
para participação nas ações possessórias coletivas passivas, em sendo o grupo de
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ocupantes socialmente organizado, deve o autor, na inicial identificar o
representante da classe para que a citação seja feita na sua pessoa; não sendo
possível, porque desorganizada a coletividade, deve requerer ao juízo as
diligências necessárias à identificação do maior número de ocupantes, ou, mesmo,
de seu líder, viabilizando-se sua citação pessoal;
i) realizado o criterioso controle da adequada representação dos interesses dos
ocupantes em juízo (representação real), possibilitando-se o exercício do
contraditório e da ampla defesa, a coisa julgada, formada em ações possessórias
coletivas passivas deverá vincular todos os ocupantes independentemente do
resultado (coisa julgada pro et contra);
j) para alcance da coisa julgada material, evitando-se o esvaziamento do processo
após o cumprimento da liminar possessória, propõe-se a sumarização do
procedimento, mediante a concentração de atos (citação, audiência de mediação
obrigatória e defesa dos interesses correlacionados) e supressão da liminar
possessória de modo que, fortalecido o contraditório, possa o juiz exercer
cognição exauriente e proferir sentença que resolva o mérito possessório;
k) j), por fim, em vista do caráter participativo e dialogal da tutela jurisdicional
possessória de interesse público, sugere-se a celebração de negócios jurídicos
processuais como meio para a execução negociada de decisões proferidas no bojo
das ações possessórias de caráter coletivo voltado, em específico, à fase satisfativa
do processo.

Em relação a todas as proposições formuladas, esclarecemos que são de lege ferenda
aquelas mencionadas nos itens “h” e “i” e, de lege lata as demais. Destacamos, também, o
entendimento adotado ao longo da tese de que não parece razoável traçar diferenças
procedimentais para as ações possessórias coletivas passivas de força nova ou de força
velha pelo que propomos a aplicação das técnicas acima indicadas, indistintamente, a essas
ações.
Em linha final de conclusão, pontuamos que o modelo de tutela jurisdicional
possessória coletiva ora proposto confirma as hipóteses levantadas na introdução dessa tese,
permitindo afirmar que: (a) os processos em que se discutem conflitos fundiários decorrentes
de ocupação coletivas são de interesse público; (b) é imprescindível a admissão de ações
possessórias coletivas passivas para a solução desses conflitos; (c) a sumarização do
procedimento possessório oportuniza ao grupo de ocupantes o contraditório e a ampla defesa
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antes da prolação das decisões possessórias que lhes atinjam; (d) sendo os processos, em que
se discutem os coletivos pela posse, de interesse público, a execução negociada parece ser o
meio mais legítimo ao alcance da satisfatividade da tutela jurisdicional possessória coletiva.
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