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RESUMO 

 

Em 22 de janeiro de 2012, oito mil pessoas foram removidas 

forçadamente de suas casas em consequência do cumprimento de uma 

decisão liminar de reintegração de posse. Essa decisão foi tomada nos 

autos de um processo judicial iniciado em 2004, em que a Massa Falida 

da empresa Selecta Indústria e Comércio S.A. propôs uma ação de 

reintegração de posse contra os moradores da ocupação Pinheirinho, em 

São José dos Campos, São Paulo. Diante desses fatos, o objetivo do 

trabalho consiste em focar a atenção no sistema de justiça diante do 

processamento do conflito. Com isso, queremos compreender como os 

atores desse sistema influenciam na produção do espaço urbano e como 

se deu a mobilização jurídica dos atores do Pinheirinho em torno do 

processo judicial. De que maneira os instrumentos jurídicos foram 

articulados para resistir ao aparelho repressivo do Estado? Para isso, 

através da reconstrução dogmática do conflito fundiário, por meio dos 

procedimentos judiciais instaurados a partir da fundação do Pinheirinho 

em 2004,  observamos como o espaço do processo judicial se configura 

em arena de disputa do movimento social em torno dos significados do 

direitos e dos papeis do Estado Democrático de Direito. 
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ABSTRACT 

 

On January 22, 2012, eight thousand people were forcibly evicted from 

their homes as a result of judicial decison that determined the 

repossession of the area. This happened in a litigation started in 2004, 

when the company's bankrupt estate Selecta Industry and Trade S.A. 

proposed the repossession against the residents of Pinheirinho occupation 

in São José dos Campos, São Paulo. Given these facts, the main goal of 

this study is to focus attention on the justice system before the conflict 

processing. We wanted to understand how the actors of this system 

influence the  urban space and how was the legal mobilization of 

Pinheirinho actors around the judicial process. How the legal instruments 

were articulated to resist the repressive state? Through the dogmatic 

reconstruction of the land conflict, through judicial proceedings instituted 

from the Pinheirinho foundation in 2004, we observe how the space of the 

judicial process is configured in a dispute arena of social movements 

around the meanings of rights and the roles of the Rule of Law. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

“Vou falar do Pinheirinho 
e dos fatos que conheço: 

dessa gente tão sofrida 
que perdeu seu endereço. 

[...] 
Em 22 de janeiro 

de 2012, às 6, 
a polícia militar 

invadiu, vejam vocês, 
as terras do Pinheirinho 

e o massacre assim se fez.” 
(CORDEL DO PINHEIRINHO) 

 
 

 

“Remover antes de usar”1 é uma provocação à reflexão sobre a 

(ir)racionalidade das decisões tomadas nas estruturas do Estado do 

Direito.  

Quem passa hoje pela Estrada do Imperador, na cidade de São José dos 

Campos, interior de São Paulo, no sentido de quem vai para o bairro 

Campo dos Alemães, e olha à sua direita, verá um terreno tomado por 

vegetação e cercado por um tapume branco ao lado da fileira de pinheiros 

que acompanham a via.  

É dessa forma, aparentemente vazio, que o terreno permanece desde que 

a população que vivia ali foi obrigada a se retirar por conta do 

cumprimento de uma decisão judicial em 22 de janeiro de 2012. “Aqui era 

o Pinheirinho”, diria ao passageiro durante o percurso pela via. 

O terreno permanece vazio, mas está carregado de memória. Foram 

quase oito anos desde o momento em que as primeiras famílias chegaram 

em 2004. Mesmo com uma ação judicial em curso para retirá-las dali, a 

escolha desde o início foi permanecer na área e resistir. 

                                                
1 O fotógrafo Juan Casemiro fez uma série de fotos durante a remoção forçada dos ocupantes do Hotel 
Aquarius, localizada no centro de São Paulo, no emblemático cruzamento da Avenida São João, em setembro 
de 2014. Nessa série, ele posicionou a etiqueta de uma camisa, na qual se lê “remover antes de usar”, em 
frente às cenas do confronto entre policiais e moradores da ocupação. Foi dele a ideia de propor essa 
referência em relação ao Pinheirinho. 
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“A partir do momento que se pisa aqui dentro, tem que estar disposto a 

lutar.”2 À luta diária da vida dos que interseccionam em si as opressões 

decorrentes de pertencer às minorias somava-se a condição de 

moradores do Pinheirinho. Nos oito anos, enquanto resistiam, dando 

sentido para o espaço que passaram a chamar de lar, o processo judicial 

iniciado com a propositura da ação de reintegração de posse pela suposta 

proprietária da área também se configurou como um espaço de luta.  

E é sobre o terreno dessa disputa judicial que caminhamos na pesquisa. 

Nosso olhar se voltou inúmeras vezes para outras possibilidades de 

percurso, mas tivemos que fazer um esforço para não deixar que ele se 

perdesse no horizonte de possibilidades e comprometesse o objetivo de 

oferecer uma contribuição a partir do nosso lugar de fala: o direito.  

Este texto é a tentativa de oferecer um registro organizado das nossas 

observações sobre o terreno do processo judicial. A opção por reconstruir 

o conflito a partir da dogmática jurídica, entendida como “campo de luta 

procedimentalizada pelo sentido da norma, e não apenas como um 

instrumento de sujeição e normalização social” (RODRIGUEZ; PÜSCHEL; 

MACHADO, 2012, p. 13), justifica-se por entendermos que a remoção 

forçada das famílias naquele 22 de janeiro de 2012 não é aceitável como 

resposta jurisdicional do Estado Democrático de Direito brasileiro.  

Nesta tarefa de reconstruir dogmaticamente o conflito, repressão e 

resistência emergiram como possibilidades de chaves conceituais para 

propor inferências a partir do que encontramos nos dados observados. 

A seguir, explicaremos mais detalhadamente a proposta da pesquisa e as 

escolhas metodológicas e teóricas com as quais nos deparamos. 

                                                
2 Referência extraída do trabalho do antropólogo Inácio Andrade: “Embora, todos os entrevistados 
concordem que ‘a partir do momento que se pisa aqui dentro tem que estar disposto a lutar’, a 
categoria ‘luta’, utilizada com frequência dentro dos movimentos sociais e sindicatos das mais 
variadas origens, também passa a servir, a partir desse momento, como signo explicativo para as 
trajetórias individuais e familiares e guia as pessoas nas suas relações com o mundo.” 
(ANDRADE, p. 102. 2010). O trabalho de Andrade é referência constante na pesquisa, e de certa 
forma, um ponto de partida. Ele desenvolveu sua pesquisa de mestrado a partir de uma etnografia 
do Pinheirinho, entre 2007 e 2010. 
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1.1 Notas metodológicas: formulação do problema e percurso da 
pesquisa 
António Caeiro, no prefácio de Ética a Nicómaco (ARISTÓTELES, 2004, 

p. 11-12), ao explicar uma ideia fundamental para o projeto da ética 

aristotélica, que é a ideia de horizonte prático, conta-nos que o verbo 

“práttein” tem o sentido de passar por, atravessar. Expressa também a 

ideia de estar sujeito ao acaso, ao feliz tanto quanto ao infeliz. Significa 

levar a cabo, realizar, cumprir. Dessa forma, o horizonte prático é o 

espaço onde tem lugar aquilo por que se passa: as situações em que 

caímos e as situações que criamos. E é, portanto, no quadro desse 

horizonte que Aristóteles circunscreve as diversas possibilidades de nos 

relacionarmos de modo excelente com o que aí nos acontece. 

O objetivo desta seção é expor a metodologia adotada na pesquisa. 

Apresentaremos o que se configurou como o nosso atravessar, o passar 

por, o levar a cabo, no processo de conhecer o que se queria conhecer, e 

como circunscrevemos algumas das possibilidades de nos relacionarmos 

de um modo que nos pareceu adequado com o que nos deparamos nessa 

tarefa de construção de uma pesquisa no campo do direito.  

O esforço de relatar essa trajetória tem um porquê: acreditamos que 

compartilhar as escolhas envolvidas na construção do conhecimento é 

uma forma de permitir que os leitores e leitoras tenham espaço nessa 

tarefa que é essencialmente coletiva.3 Tem ainda como perspectiva poder 

participar e contribuir com a “renovação das estratégias metodológicas no 

campo do direito e desenvolvimento” (MACHADO, 2013, p. 178) e, ainda, 

endossar a preocupação com o “rigor metodológico das pesquisas em 

direito”.4 

                                                
3 Essa reflexão dialoga diretamente com as ideias articuladas por Maíra Machado em seu texto 
sobre os limites e ganhos da pesquisa empírica no campo do direito, mais especificamente quando 
a autora se propõe a discutir sobre os destinatários das pesquisas (MACHADO, 2013, p. 87). 
4 Não posso deixar de mencionar a influência da Rede de Pesquisa Empírica em Direito (Reed) na 
minha formação e na construção do meu olhar de pesquisadora. Uma das preocupações dessa 
articulação é justamente o rigor metodológico nas pesquisas em direito e também “com a 
problematização e o foco investigativo centrado na manifestação concreta dos fenômenos jurídicos 
e com o permanente diálogo entre as diferentes áreas de conhecimento, como a sociologia, as 
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1.1.1 O Pinheirinho enquanto objeto de pesquisa  
A escolha do Pinheirinho como objeto5 de pesquisa partiu do interesse 

despertado por uma notícia de jornal a que tivemos acesso em março de 

2014.6 Ela anunciava o lançamento da construção de 1,700 casas no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), do governo 

federal, para os ex-moradores do Pinheirinho. Tratava-se da construção 

do Pinheirinho dos Palmares.7  

A referência a Palmares deve-se ao processo de luta e resistência 

empreendido pelos ex-moradores desde a remoção em janeiro de 2012. 

De acordo com a notícia, que trazia o relato de Toninho, um dos 

advogados atuantes no Pinheirinho, mesmo após a remoção, os ex-

moradores seguiram lutando por seu direito à moradia. O relato deixa 

claro que essa conquista não apagou a memória da remoção forçada: 

“Emocionante a assembleia do Pinheirinho hoje à tarde. 
No rosto sofrido, a alegria estampada. 
Muitos abraços, muita felicidade. 
A vitória é contagiante. 
Lágrimas, só de alegria. Bombas, só dos fogos comemorativos. 
Balas, só de caramelos. Gás, só da confiança no futuro. 
Sem polícia, sem helicópteros, sem cassetetes, sem traumas. 
A dor da desocupação virou cicatriz. Não se apagará. 
Não será esquecida, para que nunca mais aconteça. 
Lembraremos o passado para preparar o futuro. 
O Pinheirinho dos Palmares é realidade. 
Sua existência será sempre a prova viva de que lutar vale a 
pena. 

                                                                                                                                 
ciências políticas, a antropologia, a economia” (Disponível em: 
<http://reedpesquisa.org/institucional>. Acesso em: 10 de setembro de  2016). 
5 Sobre o uso do termo “objeto” de pesquisa, cabe inseri-lo no contexto apresentado por Alvaro 
Pires de transição atravessado pelas ciências, em que a concepção clássica  dominante é posta em 
questão: “No plano epistemológico, alguns filósofos reconhecidos contestam o interesse mesmo de 
atribuir à ciência o objetivo de descobrir a verdade sobre o mundo empírico. Segundo um certo 
ponto de vista, dever-se-ia até abandonar esse debate que visa determinar se nossa maneira de 
pensar ‘entra ou não em contato’ com a realidade objetiva. Em outras palavras, argumenta-se que a 
ciência não deveria buscar confrontar o mundo com o conhecimento que temos dele; mas ela 
deveria, isto sim, perguntar se a imagem que temos dele é útil para resistir ao meio, porém de uma 
maneira que nos faça ganhar também no sentido intersubjetivo, em criatividade, solidariedade e 
capacidade de escuta em relação a todos aqueles e aquelas que sofrem. Defende-se que o ‘desejo de 
objetividade’ deve ceder seu lugar ao ‘desejo de solidariedade’” (PIRES, 2008, p. 43). 
6 A notícia está disponível em: <http://jornalggn.com.br/noticia/depois-de-dois-anos-de-luta-
pinheirinho-resiste-como-palmares>. Acesso em: 10 set. 2016. 
7 “O Pinheirinho dos Palmares terá espaços de área verde e de lazer, ruas largas, terrenos e plantas 
de casa maiores que os das construções-padrão do programa habitacional – de 140 m² passou para 
160 m², com casas de 46 m². O bairro também será estruturado com escola estadual, centro 
poliesportivo, creche e unidades de saúde.” Trecho extraído do link citado na nota anterior. 
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Daqui algum tempo ninguém mais se lembrará do nome dos 
poderosos que destruíram o Pinheirinho.  
Mas saberão que o bairro é a memória viva de uma luta. 
Serão 1.700 casas, serão 1.700 monumentos a homenagear a 
capacidade de luta e resistência de um povo.  
Agora começa uma nova fase.  
Mas fica nosso compromisso de que, enquanto houver uma 
família que não tenha onde morar, nossa luta tem de continuar.”  

 

Depois de ler essa notícia, ficamos interessadas em descobrir como havia 

se dado a mobilização dos ex-moradores do Pinheirinho para conseguir, 

depois de dois anos, que o governo federal respondesse à demanda por 

moradia. Ao mesmo tempo, a notícia parecia exaltar uma contradição: 

quer dizer que o mesmo Estado que dois anos antes havia se articulado 

para remover oito mil pessoas de suas casas anunciava agora que seriam 

construídas novas casas para as mesmas pessoas, só que em outro 

lugar? Qual era a lógica disso? Por que isso não foi feito antes da 

remoção? 

Essas perguntas nos conduziram à necessidade de entender o contexto 

da decisão liminar de reintegração de posse que provocou a remoção. Por 

isso, a partir do momento que definimos que desenvolveríamos a 

pesquisa sobre o Pinheirinho, a primeira providência tomada foi examinar 

o processo judicial desde seu início.8 

Quando descobrimos que a decisão liminar havia sido proferida no 

contexto de um processo judicial iniciado em 2004, cerca de oito anos 

antes da remoção, a primeira questão que nos ocorreu foi: o que fez com 

que o processo durasse todo esse tempo? Por mais que o Judiciário seja 

associado à morosidade, não parecia razoável que durante todos esses 

anos nos quais o Pinheirinho estava no campo de visão do sistema de 

justiça nunca se tivesse cogitado outra forma de lidar com o conflito 

alternativa à remoção. 
                                                
8 Dizer que foi a primeira providência a ser tomada não significa que foi o que fiz naquele 
momento. Apesar das incansáveis tentativas da minha orientadora de me alertar para a necessidade 
de ir o quanto antes para o processo, passei bastante tempo me esquivando dessa tarefa. Parte, pela 
falta de tempo no primeiro ano do mestrado para dedicação à pesquisa por conta da alta exigência 
das disciplinas e, por outro lado, por algo que hoje identifico como o “medo da indução”. Achava 
que era necessário buscar suportes teóricos antes de ir para o que seria o meu campo, o que me 
levou a fazer leituras que não necessariamente foram utilizadas nesta pesquisa.  
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Essas foram as questões que nos motivaram inicialmente. A partir dessa 

“experiência primeira”9, despertada com a notícia mencionada, iniciou-se 

uma fase de pesquisa exploratória para saber se o Pinheirinho “daria 

caldo” suficiente para uma dissertação de mestrado. Queríamos entender 

a história da ocupação, como se deu a luta dos moradores após a 

remoção até a concessão do PMCMV10, saber por que o Estado não 

resolveu a situação antes e permitiu uma ação violenta como foi a 

remoção empreendida naquele 22 de janeiro de 2012.11 

Na tentativa de buscar as respostas a esses questionamentos, 

concentramos esforços no estudo do processo judicial instaurado a partir 

da ocupação do imóvel pelo MUST em 2004. Por meio do estudo do 

processo judicial iniciado com a propositura da ação de reintegração de 

posse pela Massa Falida da Selecta, considerada proprietária do imóvel, 

até o momento da remoção, bem como de outros procedimentos 

decorrentes dessa ação principal, iniciou-se um processo de sucessivas 

tentativas de construção de uma narrativa sobre o conflito que pudesse 

ser acessível aos interessados em compreender os meandros do 

processo, e que prescindisse de um domínio prévio da linguagem do 

direito e do processo judicial.  

Para isso, um tempo considerável da pesquisa foi dedicado à construção 

dessa narrativa, na tentativa de conseguir circulá-la mesmo antes de 

submetê-la à avaliação da banca.  

                                                
9 De acordo com Gaston Bachelard “Na formação do espírito científico, o primeiro obstáculo é a 
experiência primeira, a experiência colocada antes e acima da crítica – crítica esta que é, 
necessariamente, elemento integrante do espírito científico. Já que a crítica não pôde intervir de 
modo explícito, a experiência primeira não constitui, de forma alguma, uma base segura”. 
(BACHELARD, 1996, p. 29). 
10 Essa é uma pergunta que optamos não lidar na pesquisa, como ficará evidente no decorrer da 
leitura. 
11 Organizações de direitos humanos elaboraram um relatório registrando informações sobre a 
violência empregada no dia da remoção das famílias: BRIGADAS POPULARES e outros. 
Pinheirinho: um relato preliminar da violência institucional, 2012. Disponível em: 
<http://global.org.br/wp-content/uploads/2012/01/Pinheirinho-um-Relato-Preliminar-da-Violência-
Institucional.pdf>. 
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Subsidiariamente, recorremos a notícias de jornais disponíveis na 

internet12, bem como a produções audiovisuais sobre o Pinheirinho, como 

forma de complementar a narrativa processual e compreender melhor os 

contextos sobre os quais as discussões processuais incidiam. Apesar do 

caráter complementar que esse material representa na pesquisa, um 

tempo considerável foi depreendido nessa coleta, tanto antes da “entrada 

no campo” (o debruçar-se sobre o processo), como forma de construir 

uma compreensão prévia do caso, quanto durante todo o desenvolvimento 

da pesquisa.  

Também se inserem como fontes complementares da pesquisa as falas 

coletadas durante a participação de fóruns de discussão sobre pautas 

relacionadas à luta pelo direito à moradia, aulas públicas, manifestações 

de movimentos de moradia na cidade de São Paulo13, seminários e 

palestras, aos quais faremos referência no desenvolvimento do texto. 

No texto submetido à banca de qualificação, propúnhamos estruturar a 

pesquisa como um estudo de caso. No entanto, por sugestão da 

Professora Vera Telles, adotamos a ideia de cena etnográfica para 

estruturarmos nossas observações. Entre outras razões, a mudança 

ocorreu em virtude de que, assim, a coleta de dados não estaria 

condicionada a marcadores temporais estanques, como estavam na forma 

de estudo de caso apresentada. 

 Como cena etnográfica, tomamos o Pinheirinho como um contexto 

situado, no qual operam as redes de atores, instituições e mediações e a 

partir do qual “puxamos os fios”14 para tecermos nossas considerações. 

                                                
12 Cabe mencionar aqui um interessante trabalho que se propõem a oferecer uma oportunidade 
renovada para avaliar-se a utilidade de dados de mídia (newspaper data) nos estudos de ação 
coletiva e movimentos sociais (EARL et al., 2004, p. 66, tradução nossa). 
13 Em 2014, São Paulo viveu um ciclo de mobilizações intensas em torno das alterações do Plano 
Diretor Estratégico, que traz uma série de diretrizes para orientar o desenvolvimento e o 
crescimento da cidade pelos próximos 16 anos.  Os movimentos de moradia tiveram um 
protagonismo importante para pressionar a Câmara a votar o texto. A aprovação do PDE (lei 
16.050/2014) em 30 de junho, e sancionado em 31 de julho pelo prefeito Fernando Haddad, foi 
considerada uma vitória na avaliação de integrantes do Movimentos dos Trabalhadores Sem Teto 
(MTST) e de outros movimentos por moradia. Ver em: 
http://escoladegoverno.org.br/noticias/3299-aprovacao-do-plano-diretor-de-sao-paulo-em-
primeira-votacao-e-vitoria-diz-mtst. Acesso em 10 de set. 2016. 
14 Expressão utilizada pela Professora Vera Telles. 
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Com isso, o objetivo foi incorporar a possibilidade de articular as 

informações coletadas em um jogo de escalas, para, ao final, tentar 

prospectar questões que pudessem transpor os limites do conflito judicial 

estudado.  

1.1.2 Quadro analítico: situando a pesquisa no campo teórico 
Com uma narrativa do conflito judicial em mãos e algumas intuições na 

cabeça15, enxergamos nos dados a possibilidade de organizá-los sob a 

ótica dos estudos de mobilização jurídica, direito e movimentos sociais. 

Algumas categorias e definições construídas no campo teórico emergiram 

como possíveis chaves de análise. Transferindo o olhar dos dados para 

esse outro espaço, vemos essas categorias serem mobilizadas por dois 

campos de conhecimento distintos.  

De um lado, o direito urbanístico afirma-se como campo que abriga 

reflexões sobre o direito à moradia (ALFONSIN; FERNANDES, 2004; 

SAULE JR., 2004; ACCA, 2013, a função social da propriedade e da 

posse (FROTA, 2015), os conflitos fundiários urbanos (SAULE JR.; DI 

SARNO, 2013; AZEVEDO; MULLER, 2014; VIANA, 2014) e seu 

processamento no judiciário (CAFRUNE, 2010; ACCA, 2014).  

De outro, o campo de estudos sobre a relação entre direito e movimentos 

sociais (MCCANN, 2006),16 que busca compreender como se dá a 

juridificação das demandas sociais e seus efeitos na interação entre 

sociedade civil e Estado (GLOPPEN, 2009; RODRIGUEZ-GARAVITO, 

2011; FERRAZ, 2009), trabalha com as categorias mobilização jurídica 

(BARKAN, 2007), ativismo, estruturas de oportunidade (GHEYTANCHI; 

MOGHADAM, 2010; ANDERSEN, 2004), enquadramento (SNOW et al., 

2014; COE, 2011) e repertório de ação política (ALONSO, 2012).  

                                                
15 Em referência a frase do cineasta Glauber Rocha “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”. 
16 Nesse trabalho, intitulado Law and social movements: contemporary perspective, o autor se 
propõe a fazer uma revisão de literatura para entender como a relação entre direito e movimentos 
sociais vem sendo articulada pelos pesquisadores interessados nessa interação. 
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Na tentativa de articular esses dois campos para extrair inferências17 dos 

dados observados, encontramos no campo dos estudos urbanos18 

contribuições importantes para situar a pesquisa. 

Nos termos propostos por Vera Telles, trata-se de um esforço de “reter a 

cidade como plano de referência”.19 Isso significa que a tentativa de 

construção de conhecimento a partir do Pinheirinho só faz sentido se for 

tomado em referência ao olhar que temos sobre a cidade enquanto 

espaço que congrega as disputas, conflitos e contradições próprias do que 

a autora chama de “experiência urbana” (TELLES, 2013, p. 362). 

Assim como Mallart e Rui (2015) nos mostram que a depender da 

perspectiva, do pequeno recorte do espaço urbano conhecido como 

Cracolândia – que muitas vezes se reduz a uma única rua – é possível 

acionar reflexões variadas sobre políticas governamentais, redução de 

danos, cosmopolítica, periferias, albergues, usos da cidade, interesse 

imobiliário, entre outras tantas, entendemos que do recorte urbano que o 

Pinheirinho representa (ou representou) também é possível mobilizar 

                                                
17 Tendo em mente a discussão proposta por Lee Esptein e Gary King no livro “Pesquisa Empírica 
em Direito: as regras da inferência” (2013). 
18 Na tentativa de situar o leitor e a leitura, citamos um trecho de Telles (2013, p. 360): 
“Ilegalismos, crime, drogas (e mercado de drogas), violência (e gestão da violência), organizações 
criminosas (e o Primeiro Comando da Capital [PCC]): temas e questões que passaram a compor a 
agenda de pesquisas de todos quantos se aventuraram em prospectar os territórios periféricos da 
cidade de São Paulo. Se muitas dessas questões sempre estiveram, de uma maneira ou de outra, 
presentes nos estudos urbanos, apareciam seja como indicadores e variáveis de contextos gerais, 
seja como assunto dos especialistas em segurança e criminologia. A partir dos anos 2000, eis que 
essas questões se impuseram como evidências incontornáveis em nossos trabalhos de campo e da 
experiência etnográfica (que é também uma experiência urbana) que passamos a experimentar em 
nossas pesquisas. Se os colegas cariocas já contavam com uma larga experiência de pesquisas e 
debates sobre esses assuntos, para nós, pesquisadores paulistas, eram questões novas, que nos 
desafiavam (e continuam a nos desafiar). Eram questões que abriam (e abrem) sendas pelas quais 
prospectar as configurações urbanas que vinham se desenhando nas periferias da cidade. E era (e é) 
a cunha pela qual entender, na medida do possível, os campos (e relações) de força que produzem 
as periferias como ‘margens’”. 

19 “Retermos a cidade como plano de referências é, de um lado, o que nos permite recuperar algo 
da história social e da história urbana para situar nossas próprias questões de pesquisa. De outro, o 
que nos permite colocar nossas questões – e inquietações – em diálogo com os dilemas postos no 
mundo contemporâneo, trabalhando as transversalidades e ressonâncias de uma experiência que faz 
da cidade, efetivamente, um campo de batalha, mas também um campo de experimentação 
histórica na qual estamos todos envolvidos.” (2013, p. 371). 
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diferentes reflexões, a depender do olhar do observador ou da 

observadora.20  

No horizonte de possibilidades de olhares sobre o emaranhado de 

interações, relações, atores e conflitos que compõem o tecido do 

Pinheirinho, escolhemos puxar o fio, usando a expressão de Telles, do 

sistema de justiça21. Os atores desse sistema, ao serem chamados a 

mediar as relações desse espaço, acabam intervindo na configuração da 

sua dinâmica. As decisões tomadas nos gabinetes e salas de audiência 

interferem diretamente no ordenamento do espaço. Em última análise, o 

que vimos no Pinheirinho foi uma trama de decisões para determinar 

quem pode e quem não pode influenciar a produção de sentido de 

determinado território da cidade. Mais de quatro anos após a remoção, o 

terreno permanece vazio e sem uso, ao menos no plano do visível.  

Os discursos normativos, as leis e procedimentos são manejados 

seletivamente pelos tomadores de decisão. A justificação dessas decisões 

consiste, portanto, num campo para compreender o que está sendo 

levado em conta na regulação do espaço urbano. Considerando que as 

leis são, a materialização de disputas e processos conflituosos para se 

dizer como determinadas situações do mundo devem ser reguladas, 

entender como as decisões foram (ou não foram) justificadas pelos juízes 

e juízas envolvidos no caso é uma questão que esta pesquisa pretendeu 

problematizar. 

                                                
20 Em referência à Moeller (2006, p. 69): “To observe reality is to constructo reality, and 
observation is performed as the making of a distinction. By observing something, the observer has 
to distinguish the observed from the unobserved. The observer has to focus on something and not 
focus on something else.(...) The operation of observation not only distinguishes the observed from 
the unobserved, it also distinguishes the observed from the observer.” 
21 Sobre produções acadêmicas que tematizam o Pinheirinho, há o trabalho de Andrade (2010), no 
campo da antropologia social, que debate questões relativas à constituição da esfera pública e das 
práticas dos movimentos sociais atuais. A etnografia privilegiou a formação discursiva de sujeitos 
de direitos a partir do cotidiano dos moradores e tentou conjugá-la com a problemática da 
participação política em meio urbano, considerando as contribuições de etnografias clássicas da 
área e preocupações recentes da sociologia. Há também o trabalho de Konsen (2014), que pretende 
lidar com a pergunta de quais são as possibilidades e limites do ativismo judicial na agenda da 
reforma urbana no Brasil, e, para isso, utiliza o Pinheirinho como exemplo. 
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Nos discursos desses atores, não se ignora o direito à moradia e a 

necessidade de garanti-lo a uma parcela da população excluída e alvo de 

todos os tipos de mazelas e desigualdades vividas na sociedade 

brasileira. No entanto, o que se diz diversas vezes é que “isso é um 

problema de política pública, não cabe ao Judiciário, e sim a o Executivo”. 

Ao mesmo tempo, atores do Executivo lamentam não poder “resolver o 

problema” do Pinheirinho porque o terreno é alvo de disputa judicial. 

“Decisão judicial se cumpre e ponto”, declarou o governador do Estado de 

São Paulo Geraldo Alckmin no dia seguinte à remoção do Pinheirinho. 

Nessa batata quente institucional, as colocações de Vera Telles mais uma 

vez oferecem parâmetros para pensar sobre o conflito: 

“O que instaura a polêmica e o dissenso sobre as regras da 
vida em sociedade não é portanto o reconhecimento da 
espoliação dos trabalhadores, a miséria dos sem-terra, o 
desamparo das populações nos bairros pobres das grandes 
cidades, ou ainda as humilhações dos negros vítimas de 
discriminações seculares, a inferiorização das mulheres, o 
genocídio dos índios e também a violência sobre aqueles que 
trazem as marcas da inferioridade na sua condição de classe, 
de cor ou idade. Em todas essas negatividades o discurso 
humanitário pode seguir tranquilo, é seu terreno por excelência 
– aqui as identidades de cada uma na geometria simbólica dos 
lugares são apenas confirmadas. O que provoca escândalo e 
desestabiliza consensos estabelecidos é quando esses 
personagens comparecem na cena política como sujeitos 
portadores de uma palavra que exige o seu 
reconhecimento – sujeitos falantes, como define Rancière 
em livro recente (1995), que se pronunciam sobre questões que 
lhes dizem respeito, que exigem a partilha na deliberação de 
políticas que afetam suas vidas e que trazem para a cena 
pública o que antes estava silenciado, ou então fixado na ordem 
do não pertinente para a deliberação política (TELLES, 1998, p. 
40, grifo nosso). 

 

Foi pensando nos moradores do Pinheirinho como sujeitos falantes que 

construímos as reflexões do trabalho e delineamos seus contornos 

analíticos.22 Dito isso,  encerramos esta seção com dois últimos acertos 

                                                
22 Em diálogo com as referências trazidas por Asef Bayat (2000, p. 539): “Critiques of ‘passive 
pour’ and ‘culture of poverty’ models opened the way for the development of an outlook in which 
the urban subaltern emerged as political actors – the ‘urban territorial movement’ standpoint. 
Perlman, Castells and some other scholars of Latin America insisted that the poor were not 
marginal, but integrated into society. Rather, they argued, the poor were ‘marginalized’ – 
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de linguagem imprescindíveis para o encaminhamento do texto: primeiro, 

a compreensão do Pinheirinho como ocupação e, segundo, do evento do 

dia 22 de janeiro de 2012 como uma remoção forçada. 

1.1.2.1 Ocupação 
A tentativa de oferecer uma descrição sobre o que era o Pinheirinho antes 

do dia 22 de janeiro de 2012 tem limitações, pois dizer o que o Pinheirinho 

era depende de quem o observa23. As narrativas estão em disputa: 

ocupação urbana, invasão, acampamento, favela, bairro, núcleo 

consolidado, aglomerado subnormal. São todas tentativas de sintetizar o 

que esse “recorte do espaço urbano”24 ou essa “territorialidade” (RUI, 

2014) significava no contexto da cidade de São José dos Campos. 

Conscientes das dificuldades envolvidas em dar nome a esse recorte do 

espaço urbano que o Pinheirinho representa, escolhemos entendê-lo 

como uma ocupação: 

“Quando os trabalhadores sem-terra fazem as ocupações de 
terra, instauram um conflito que é mais do que o confronto de 
interesses, pois abrem a polêmica – e o dissenso – sobre os 
modos como se entende ou pode se entender o princípio da 
propriedade privada e seus critérios de legitimidade, sobre o 
modo como se entende ou pode se entender a dimensão ética 
envolvida na questão social e sua pertinência na deliberação 
sobre políticas que afetam suas vidas, sobre o modo como se 
entende ou pode se entender a questão da reforma agrária, 
suas relações com uma longa história de iniquidades e o que 
significa ou pode significar para o futuro deste país” (TELLES, 
1998, p. 41). 

Além disso, concordamos com a reflexão de Inácio Andrade (2010, p. 115-

116), de que o termo ocupação 

“[...] detém uma força simbólica dentro do espectro dos 
movimentos sociais – sejam aqueles que realmente tomam 
posse de um lote ou sejam aqueles que o fazem apenas 
através uma manifestação momentânea –, no sentido de 
enfrentar o termo “invasão” considerado ofensivo e largamente 

                                                                                                                                 
economically exploited, politically repressed, socially stigmatized and culturally excluded from a 
close social system”.  
23 Em referência a discussão sobre teoria da observação já mencionada anteriormente em Moeller 
(2006). 
24 Essa expressão é utilizada por Taniele Rui e Fábio Mallart em artigo publicado no jornal Le 
Monde Diplomatique Brasil (outubro de 2015), para se referir à Cracolândia na cidade de São 
Paulo. É sobre esse espaço que Taniele Tui desenvolve suas pesquisas no campo da Antropologia 
Social.  
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utilizado na grande mídia, imbuído de uma aura de ilegalidade e 
marginalização”. 

Em diálogo com essas referências, queremos de alguma forma 

estabelecer uma distinção entre o Pinheirinho e outros territórios 

considerados periféricos na cidade que surgem de modo espontâneo (na 

falta de uma palavra melhor). Entender o Pinheirinho como uma 

ocupação25 significa entendê-lo como consequência de uma ação coletiva 

organizada de um movimento social, e não como apenas consequência de 

um processo desigual e excludente de urbanização que faz com que 

grande parte da população construa suas casas de maneira irregular em 

áreas periféricas das cidades. 

1.1.2.2 Remoção forçada 
Não há uma narrativa capaz de dar conta do que aconteceu naquele 22 

de janeiro na zona sul da cidade de São José dos Campos, e não é 

pretensão deste trabalho assumir tamanha responsabilidade. As 

interpretações sobre os fatos que ocorreram no Pinheirinho naquele dia 

são diversas e, muitas vezes, conflitantes entre si.  

Massacre? A resposta é afirmativa, tanto para o autor do cordel que abre 

o capítulo quanto para os advogados e coletivos de direitos humanos que 

fizeram uma denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos. Negativa, porém, para o Juiz 

Rodrigo Capez, assistente da presidência do Tribunal de Justiça, que 

esteve no Pinheirinho no dia acompanhando a ação da polícia. Em 

declaração à imprensa, disse que “para aqueles que esperavam um outro 

Eldorado de Carajás, um massacre, pode ver que não foi o que 

aconteceu”.  

                                                
25 Não é objetivo da pesquisa entrar nos pormenores das disputas de sentido sobre a representação 
do Pinheirinho para seus moradores. Apenas para ilustrar, Andrade (2010, p. 117) conta-nos que 
“no cotidiano [do Pinheirinho], porém, mesmo entre as lideranças, essas são apenas algumas dentre 
outras das maneiras de se referir ao local, fala-se em ‘acampamento’, ‘movimento’ e, até mesmo, 
em ‘sem-tetos’ e ‘invasão’. Os termos não detêm, necessariamente, uma conotação negativa e não 
expressam, de forma alguma, qualquer espécie de desordem. São amplamente utilizados pelos 
moradores para expressar de onde se fala, do que se fala e quem está falando, se estamos ‘aqui 
dentro’ ou ‘lá fora’, embora mesmo esses termos não sejam capazes – nem pretendam – de 
delimitar o espaço físico de maneira restrita”.  



30 
 
 

Para Raquel Rolnik, que à época era relatora especial da Organização 

das Nações Unidas para o direito à moradia adequada, o evento do dia 22 

de janeiro representou graves violações aos direitos humanos dos 

cidadãos e cidadãs que moravam no Pinheirinho.26 Já para a juíza Márcia 

Loureiro, que concedeu a decisão judicial autorizando a reintegração de 

posse, “a polícia militar desempenhou um trabalho que é motivo de 

orgulho para todos nós”.27 

O rapper Emicida, ao dedicar a música Dedo na ferida28 “a todas as 

vítimas do Pinheirinho, do Moinho, Cracolândia, Rio dos Macacos, 

Alcântara e de todas as quebradas devastadas pela ganância”, associa o 

Pinheirinho a outros recortes urbanos que, igualmente, abrigam vítimas de 

uma justiça que “só vai em quem usa chinelo” e onde “agressão de farda é 

legítima”.  

Para encerrar as narrativas, o defensor público Jairo Salvador afirmou 

que, para aqueles que atuam na defesa do direito à moradia, apesar de 

toda a experiência na área, o que aconteceu no dia 22 de janeiro de 2012 

no Pinheirinho “foi uma barbaridade nunca vista antes”. No entanto, diz 

que, para quem entende o contexto das disputas políticas e ideológicas na 

cidade de São José dos Campos,  

[...] dá pra entender o que aconteceu, porque o Pinheirinho é só 
mais um capítulo de extermínio da pobreza, numa cidade que 
quer se vender como uma cidade perfeita, sem problemas 
sociais, onde esconde a pobreza, onde mata a pobreza, onde 
elimina fisicamente a pobreza, para que a pobreza não apareça 
e a cidade seja vendida como uma cidade perfeita.29  

                                                
26 Disponível em: <http://luisantoniodesouza.jusbrasil.com.br/artigos/121938243/acao-no-
pinheirinho-viola-direitos-diz-relatora-da-onu>. Acesso em: 10 set. 2016. 
27 A juíza concedeu entrevista à TV O Vale em reportagem disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=NtupI-OpCGY>. Acesso em: 10 set. 2016. 
28 O clipe da música pode ser visto em: <https://www.youtube.com/watch?v=QdvYAjQYdIs>. 
Acesso em: 10 set. 2016. 
29 Depoimento do Defensor Jairo Salvador durante Audiência em Defesa dos Moradores do 
Pinheirinho, realizado na Assembleia Legislativa pelos deputados Adriano Diogo e Carlos 
Giannazi. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YXI6LHGFGxg>. Acesso em: 10 
set. 2016. 
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Massacre, violação de direitos humanos, ação motivo de orgulho, 

agressão de farda, extermínio da pobreza. A essas versões somam-se 

outras: invasão da polícia, despejo, desocupação, remoção forçada, 

reintegração de posse. Na falta de um nome melhor, e na ausência de 

uma definição do ordenamento jurídico brasileiro que dê conta de 

sintetizar o que ocorreu naquele dia para além do cumprimento de uma 

reintegração de posse, escolhemos tratar o evento do dia 22 como uma 

remoção forçada, definição trazida por documento da ONU: 

[...] a retirada definitiva ou temporária de indivíduos, famílias 
e/ou comunidades, contra a sua vontade, das casas e/ou da 
terra que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis 
formas adequadas de proteção de seus direitos (Comentário 
Geral n. 7 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais da Organização das Nações Unidas – ONU). 

 

1.2 Estrutura da dissertação: apresentação dos capítulos 
Feitas a introdução e a apresentação do quadro metodológico da 

pesquisa, no próximo capítulo apresentaremos a narrativa do caso com 

base no processo judicial que ensejou a discussão possessória que 

perdurou de 2004 a janeiro de 2012, quando houve a remoção forçada 

dos moradores do Pinheirinho. Nesse espaço, também apresentaremos 

alguns desdobramentos da remoção no sistema de justiça e como se 

encontra a situação dos cidadãos e cidadãs removidos do Pinheirinho no 

momento em que esse trabalho foi finalizado30. 

O terceiro capítulo concentra os achados de pesquisa em relação às 

dinâmicas de repressão e resistência observadas nesse exercício de 

reconstrução dogmática do conflito judicial.  

Em seguida, no quarto capítulo, o objetivo foi ampliar a escala de 

observação e apresentar dados sobre algumas conquistas dos 

movimentos sociais de luta pela reforma urbana no plano institucional a 

partir da Constituição de 1988. Ainda nesse capítulo, trazemos para o 

debate outros casos de conflitos fundiários urbanos e, ainda, alguns 

apontamentos sobre como o debate a respeito da regulação dos conflitos 
                                                
30 O depósito final, após a defesa, foi feito no início de outubro de 2016. 
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possessórios foi disputado no Novo Código de Processo Civil, sancionado 

em março de 2015. 

Por último, apresentamos nossas considerações finais sobre o que 

pudemos observar durante a pesquisa. 

 

Entendemos que esse trabalho se justifica por entendermos que  

A obtenção de uma resposta jurisdicional não interrompe o 
debate dogmático. Ele cessa em relação ao caso concreto, mas 
pode continuar em nome dos casos futuros que sejam 
semelhantes [...] a possibilidade de que o debate permaneça 
ocorrendo na sociedade, mesmo diante de uma resposta 
jurisdicional já dada, tem importância para a legitimidade e para 
a eficácia do direito (RODRIGUEZ; PÜSCHEL; MACHADO, 
2012, p. 28).  

Por meio de um olhar que “desça à minúcia do funcionamento das 

instituições” (MACHADO; RODRIGUEZ, 2009, p. 8), pretendemos 

oferecer uma contribuição para pensar os conflitos fundiários urbanos a 

partir do direito.  
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2. RECONSTRUÇÃO DO CONFLITO 
 

Moro em São José dos Campos 
– Campos de Concentração. 

Para o rico, tem de tudo; 
para o pobre, humilhação: 

mesmo quem trabalha muito 
é chamado de ladrão. 

(CORDEL DO PINHEIRINHO) 
 

2.1 Algumas considerações sobre a cidade de São José dos Campos 
Com a finalidade de oferecer alguns elementos para contextualizar o leitor 

e a leitora na cidade na qual o Pinheirinho se insere, retomamos a fala já 

mencionada do defensor público Jairo Salvador: 

O Pinheirinho é só mais um capítulo de extermínio da pobreza, 
numa cidade que quer se vender como uma cidade perfeita, 
sem problemas sociais, onde esconde a pobreza, onde mata a 
pobreza, onde elimina fisicamente a pobreza, para que a 
pobreza não apareça e a cidade seja vendida como uma cidade 
perfeita.31 

Essa narrativa do defensor público Jairo Salvador coloca a remoção do 

Pinheirinho em relação à cidade de São José dos Campos32 e oferece 

possíveis chaves explicativas para pensar os sentidos da ação daquele 22 

de janeiro de 2012.  

                                                
31 Depoimento do Defensor Jairo Salvador durante Audiência em Defesa dos Moradores do 
Pinheirinho, realizado na Assembleia Legislativa pelos deputados Adriano Diogo e Carlos 
Giannazi. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YXI6LHGFGxg>. Acesso em: 10 
set. 2016. 
32 Um registro importante sobre o processo histórico da cidade e da região do Vale do Paraíba está 
no livro Cidades Mortas, de Monteiro Lobato (1975), referência sugerida pelo Professor Luis 
Fernando Massonetto na banca de defesa como forma de complementar a reconstrução da cidade 
que faço nessa seção. De acordo com artigo sobre a obra, “a modernidade insere-se neste conto 
devido à temática, pois apesar de apresentar em suas narrativas alguns aspectos realistas e não ter 
nenhuma pretensão em promover a renovação psicológica, Lobato deseja combater o nacionalismo 
ufanista cego, que insistia em vangloriar-se de um país em ruínas, e trazer à tona a pobreza 
presente no interior do Brasil” (SILVA; SILVA; SANTOS, p.301, 2013). Não foi possível 
incorporar as contribuições do livro de Lobato de modo adequado em tempo do depósito final, mas 
deixo aqui apenas a citação de um trecho em que retrata os sinais de crise das cidades do Vale do 
Paraíba, nos tempos onde a monocultura do café ainda dominava “[...] uma verdade, que é um 
desconsolo, ressurge de tantas ruínas: nosso progresso é nômade e sujeito a paralisias súbitas. 
Radica-se mal. Conjugado a um grupo de fatores sempre os mesmos, reflui com eles de uma região 
para outra. [...] Progresso de cigano, vive acampado” (LOBATO, 1975, p. 3). 
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Na página da prefeitura do município na internet, a cidade é descrita como 

“o principal município da região Metropolitana do Vale do Paraíba e o mais 

importante polo aeronáutico e aeroespacial da América Latina”, que 

concentra no seu núcleo urbano “institutos federais de pesquisa científica, 

empresas de tecnologia de ponta, prédios de arquitetura arrojada, 

universidades, faculdades e centros de formação de mão de obra 

qualificada”.33 Soma-se a isso o discurso que apresenta a cidade como de 

grande importância no cenário nacional, o que evidencia esse “vender-se 

como cidade perfeita” a que o defensor Jairo faz referência:  

Por causa da importância no cenário nacional, São José dos 
Campos está no catálogo das cidades candidatas a subsedes 
de delegações que vão participar dos três maiores eventos 
esportivos internacionais, que serão realizados no Brasil em 
2014 (Copa do Mundo) e 2016 (Jogos Olímpicos e 
Paraolimpíada do Rio).34  

Com essas referências, desejamos situar o Pinheirinho no seu entorno, 

tarefa importante se queremos considerá-lo em relação a uma 

“experiência urbana” (TELLES, 2013, p. 362) que permita pensar o 

“metabolismo urbano na sua face política e contraditória”.35 

Nessa contradição, cabe tratar o Pinheirinho como recorte de uma zona 

de fronteira, tanto geográfica como simbólica. Como fronteira, 

consideramos o sentido dado por Martins (2009, p. 37): 

O que há de sociologicamente mais relevante para caracterizar 
e definir a fronteira no Brasil é, justamente, a situação de 
conflito social. É isso o que faz dela uma realidade singular. À 
primeira vista é o lugar do encontro dos que por diferentes 
razões são diferentes entre si, como os índios de um lado e os 
civilizados de outro; como os grandes proprietários de terra, de 
um lado, e os camponeses pobres, de outro. Mas o conflito faz 
com que a fronteira seja essencialmente, a um só tempo, um 
lugar de descoberta do outro e de desencontro. Não só o 
desencontro e o conflito decorrentes das diferentes concepções 
de vida e visões de mundo de cada um desses grupos 
humanos. O desencontro na fronteira é o desencontro de 
temporalidades históricas, pois cada um desses grupos está 

                                                
33 Informações retiradas do sítio eletrônico da prefeitura da cidade. Disponível em: 
<http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose.aspx>. Acesso em: 10 set. 2016. 
34 Informações retiradas do sítio eletrônico da prefeitura da cidade. Disponível em: 
<http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose.aspx>. Acesso em: 10 set. 2016. 
35 Expressão utilizada por Vera Telles no seminário Produção de espaços, formas de controle e 
conflitos, no Simpósio Direito à Cidade – Parte II, realizado em 22 de novembro de 2014 em São 
Paulo. 
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situado diversamente no tempo da História. Por isso, a fronteira 
tem sido cenário de encontros extremamente similares aos de 
Colombo com os índios da América: as narrativas das 
testemunhas de hoje, cinco séculos depois, nos falam das 
mesmas recíprocas visões e concepções do outro. 

 

O Pinheirinho, como fronteira, coloca em evidência o desencontro e a 

diferença entre duas visões sobre a cidade. A cidade que extermina a 

pobreza é a mesma que possui um dos índices de desenvolvimento 

humano mais altos do País. De acordo com o Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil 2013, o município está na 24.ª posição, com IDHM de 

0,807.36 Seu orçamento em 2013, em milhões de reais, foi de 1.837,50.37 

O produto interno bruto em 2010 foi de 24.117,14, o que equivaleu a 

1,93% da participação no PIB do Estado. Em relação à participação nas 

exportações do Estado, em 2011 correspondeu a 8,88%.  

O conflito é também evidência entre distintas concepções sobre o valor da 

cidade. Maricato (2015, p. 24) retoma as ideias de Marx posteriormente 

desenvolvidas por David Harvey de que “entre o valor de troca da cidade 

mercadoria e o valor de uso da cidade condição necessária de vida para a 

classe trabalhadora, há uma profunda oposição que gera um conflito 

básico (Harvey, 1982)”. Ela nos recorda que 

[...] os capitais que ganham com a produção e exploração do 
espaço urbano agem em função do seu valor de troca. Para 
eles, a cidade é a mercadoria. é um produto resultante de 
determinadas relações de produção. Se lembramos que a terra 
urbana, ou um pedaço da cidade, constitui sempre uma 
condição de monopólio – ou seja, não há um trecho ou terreno 
igual a outro, e sua localização não é reproduzível – estamos 
diante de uma mercadoria especial que tem o atributo de captar 
ganhos sob a forma de renda. A cidade é um grande negócio e 
a renda imobiliária, seu motor central (MARICATO, 2015, p. 23).  

 

Ainda, para se aproximar dessa dinâmica, há que se considerar o papel 

do Estado na configuração do espaço urbano. É dele o controle do fundo 

                                                
36 Disponível em: <http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-IDHM-Municipios-2010.aspx>. 
Acesso em: 10 set. 2016.  
37 Disponível em: <http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose/dados_da_cidade.aspx>. Acesso em: 10 set. 
2016. 



36 
 
 

público para investimentos e cabem a ele sob forma de poder local, a 

regulamentação e o controle sobre o uso e a ocupação do solo (seguindo, 

hipoteticamente, planos e leis aprovados nos parlamentos). É, portanto, o 

principal intermediador na distribuição dos lucros, juros, rendas e salários 

(direto e indireto), entre outros papéis (MARICATO, 2015).  

Eu estava em São José dos Campos no dia da remoção do Pinheirinho e 

também nos dias seguintes. Apesar de ter passado grande parte da minha 

vida nessa cidade, só soube da existência do Pinheirinho no dia seguinte 

à remoção, ao ver alguma notícia no jornal. Esse desconhecimento em si 

já é um dado: são apenas oito quilômetros que separam minha casa do 

terreno onde se localizava o Pinheirinho. Para uma cidade do porte de 

São José dos Campos, com cerca de 600 mil habitantes,38 não  se trata 

de uma grande distância.  

Há diversos motivos que levam uma jovem de classe média a não 

conhecer a sua cidade para muito além do trajeto entre sua casa e o 

colégio e mais alguns outros lugares. Eles podem dizer muito sobre a 

forma como as cidades são pensadas e estruturadas e como as relações 

acontecem nesse espaço. Pensando sobre isso hoje, sete anos depois de 

ter deixado de viver permanentemente na cidade e quatro anos após a 

remoção do Pinheirinho, é difícil não tratar esse desconhecimento como 

evidência das afirmações do defensor Jairo Salvador.  

O Pinheirinho estava localizado na região sul da cidade, que em 2010, 

com as regiões sudeste e leste, somavam 440.326 habitantes.39 Embora 

corresponda à menor porção territorial do município, é a porção de maior 

área urbanizada. Isso se deve ao fato de a região norte ter um relevo mais 

acidentado e de o crescimento da cidade ter ocorrido em torno da rodovia 

Presidente Dutra.40 

                                                
38 629.921 no total, sendo 615.175 urbana e 12.815 rural, de acordo com o senso IBGE 2010 
Disponível em: <http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose/populacao.aspx>. 
39 Mapa e dados retirado do site da Prefeitura da cidade: 
<http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose/regioes_da_cidade.aspx>. Acesso em: 10 set. 2016. 
40 Sobre a importância da rodovia no processo de crescimento da cidade: “O processo de 
industrialização de São José dos Campos tomou impulso a partir da instalação, em 1950, do então 
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Essas informações têm como objetivo situar o leitor em relação à cidade, 

e de alguma forma problematizar a remoção do Pinheirinho em 

perspectiva aos eventos de preparação para a recepção da Copa do 

Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. 

2.2 Com a cara e a coragem: o começo do Pinheirinho 
“Primeiro teve a invasão das casinhas [...], aí teve a invasão do campão 

[...]. Do campão que eu vim pra cá para o Pinheirinho”.41 É dessa forma 

que uma moradora do Pinheirinho começa a narrar sua história. De 

acordo com a pesquisa do antropólogo Inácio Andrade (2010), há um 

consenso entre os moradores de que o início do Pinheirinho aconteceu 

em 2003, com a ocupação de casas da Companhia de Desenvolvimento 

                                                                                                                                 
Centro Técnico Aeroespacial (CTA) – hoje Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 
(DCTA) – e inauguração da Via Dutra, em 1951. Nas décadas seguintes, com a consolidação da 
economia industrial, a cidade apresentou crescimento demográfico expressivo, que também 
acelerou o processo de urbanização.” Disponível em: <http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose.aspx>. 
41 Trecho de entrevista com um morador do Pinheirinho, transcrita na pesquisa do antropólogo 
Inácio Andrade (2010, p. 72). 
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Habitacional e Urbano (CDHU) que estavam abandonadas, no Campo dos 

Alemães, na zona sul de São José dos Campos. 

Em meio a diversas versões colhidas pelo antropólogo, tudo indica que a 

ocupação inicial das casinhas durou cerca de um mês, até que a 

prefeitura conseguiu uma ordem judicial para desocupação e, com a ajuda 

da Tropa de Choque, obrigou as famílias a migrar para um campo de 

futebol próximo, ainda no Campo dos Alemães. Nesse período, viveram 

sob lonas pretas – símbolo do Movimento dos Sem-Terra (MST). 

Permaneceram ali durante dois meses. Enquanto isso, Marrom, 

identificado como uma das lideranças, procurou angariar mais membros, 

ao mesmo tempo que buscava um lugar para onde ir. Esse é o período 

conhecido como “campão” (ANDRADE, 2010). 

Encontrada a área que, “diferente das casinhas, não tinha dono e estava 

abandonada”, no dia 25 de fevereiro de 2004 ocorreu a fundação do 

Pinheirinho, numa área próxima ao campão, também na zona sul da 

cidade (ANDRADE, 2010, p. 73). Naquela época, havia aproximadamente 

240 famílias na ocupação. As primeiras ações foram a demarcação dos 

lotes e a construção das casas, sendo que alguns ainda continuaram com 

a lona preta por algum tempo (ANDRADE, 2010). 

De lá [do campão] viemos para cá. Marrom chegou avisando, 
de madrugada, que todo dia tinha reunião, que a gente ia para 
um lugar que todo mundo ia gostar e tinha mais de trinta anos 
que esse local estava abandonado, inclusive, que aqui tinha 
mato que cobria a gente. Ninguém nunca pensava disso virar 
isso aí hoje. Era um lugar abandonado. Aí de madrugada, 
chamaram a gente e tudo, aí eu falei: “Ah, eu vou”. Com a cara 
e a coragem. Aí meu marido fez um barraco de lona, comprou 
aquelas lonas reforçadas e fez o barraco. Eu só trouxe a 
televisão e algumas coisas, roupa, fogão, essas coisas assim. 
[...] E ele falou: “Joana, fica naquele negócio, estou com medo 
de levar as coisas e não dar certo”. Eu falei: “Que não dá certo! 
A gente procura outro canto de novo”. [...] No mês de abril ele 
comprou os madeirites e fez o barraco, a luz também já estava 
uma luz boa, aí fui buscar o resto das coisas (grifo nosso).42 

Eu morava no Dom Pedro, tinha oito meses que eu morava aqui 
em São José dos Campos, pagava aluguel e tinha três filhos. 
Daí quando surgiu aqui, eu fiquei no campão. Daí eu engravidei 
dele. Quando eu estava com dois meses de grávida eu mudei 
para cá, com mudança, com tudo [...] Era o começo do 

                                                
42 Trecho de entrevista transcrita na pesquisa de Andrade (2010, p. 74). 
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Pinheirinho. No dia que a gente entrou aqui foi um dia de 
quinta-feira, que a gente mudou para cá. No mês que vem está 
fazendo cinco anos. E eu estou aqui desde o começo(grifo 
nosso).43  

A área mencionada nas entrevistas transcritas, o “local abandonado”, é o 

imóvel Parreiras de São José. A empresa Selecta Comércio e Indústria 

S.A, cujo principal acionista e presidente diretor era Naji Robert Nahas, 

empresário libanês naturalizado brasileiro, adquiriu o imóvel no ano de 

1981 pelo valor de 130 milhões de cruzeiros. O imóvel foi utilizado como 

garantia de dois empréstimos: O primeiro, em 1982, no valor de um bilhão 

de cruzeiros, o equivalente a R$ 20 milhões em 2012, contraído com o 

banco BCN, com sede no Brasil. O segundo, em 1986, no valor de 10 mil 

dólares, contraído com o banco Bamef Lanque de La Mediterranée, com 

sede na França. Em 1989, Naji Nahas foi acusado de ser responsável 

pela quebra da bolsa do Rio de Janeiro. Na época, o empresário enfrentou 

inúmeros problemas decorrentes de supostas manipulações no mercado 

acionário para inflar o preço de suas ações da Vale do Rio Doce e da 

Petrobras, o que levou várias de suas empresas à falência, incluindo a 

Selecta.44  

Uma das primeiras reações por parte da prefeitura municipal à ocupação 

da área foi oferecer passagens de ônibus para qualquer lugar do Brasil 

para os ocupantes. Sobre isso um dos advogados do Pinheirinho, Marcelo 

Menezes 

[...] quando houve a ocupação, a proposta da prefeitura era 
essa. Eles alegavam que o pessoal não era daqui, não era de 
São José e que dava passagem para ir embora. Isso não é 
verdade, o pessoal é daqui... São José dos Campos tem uma 
característica, por ser uma região operária... Porque eu não sou 
daqui, acho que o prefeito também não é daqui, mas estão aqui 
há mais de dez anos. Não são da cidade, entendeu? Então tem 
uma grande parcela da população que não é de São José dos 
Campos e têm pessoas aqui que estão há anos aqui, há 
décadas aqui, construíram a vida aqui. E, na verdade, a política 
da prefeitura com esse discurso foi de deslocar o pessoal, de 
tirar o pessoal daqui. “Você vai para qualquer lugar do país, eu 
pago sua passagem.” Quer dizer, não é uma proposta para 

                                                
43 Trecho de entrevista transcrita na pesquisa de Andrade (2010, p. 74). 
44 Informações retiradas do documentário “Derrubaram o Pinheirinho”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=-OqKwup0b8c>. Acesso em 10.set. 2016. 
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quem está aqui na cidade, para quem está estruturado aqui, 
não são pessoas de fora, são pessoas da cidade. Fica inviável, 
né?45 

Sobre as trajetórias que levaram à chegada ao Pinheirinho, Andrade 

(2010) conta-nos que a história nunca começa com a montagem do 

barraco ou da lona no terreno de modo que todos pedem licença para 

contar a sua própria história. De acordo com o antropólogo, frases como 

“eu venho de uma família grande, tinha dezesseis irmãos”, ou “eu vim de 

Rondônia”, são motes pelos quais se começa a conversa e se explica a 

origem humilde da vida até a chegada no Pinheirinho. Andrade afirma 

que, embora, todos os entrevistados concordem que “a partir do momento 

que se pisa no Pinheirinho tem que estar disposto a lutar”, a categoria 

“luta”, utilizada com frequência dentro dos movimentos sociais e sindicatos 

das mais variadas origens, também passa a servir como signo explicativo 

para as trajetórias individuais e familiares e guia para as pessoas nas 

suas relações com o mundo. 

Mas a luta do Pinheirinho ganhou visibilidade nacional  e internacional por 

conta do que ocorreu no dia 22 de janeiro de 2012. Às oito horas da 

manhã daquele domingo, o defensor público Mateus Moro acordou com o 

chamado no celular. Do outro lado da linha, seu colega Jairo Salvador deu 

a notícia: “A polícia está entrando no Pinheirinho”.46  

Eram cerca de dois mil policiais mobilizados para a ação, que envolveu 

unidades militares especializadas como a Cavalaria, Batalhão de Choque, 

ROTA, Canil e Força Tática. Eles chegaram ainda de madrugada, por 

volta das 5 horas da manhã. A primeira intervenção militar na área foi feita 

pelos helicópteros, que lançavam indiscriminadamente sobre as casas 

bombas de gás lacrimogêneo.47 O objetivo da ação era dar apoio ao 

cumprimento de uma decisão judicial.  

                                                
45 Trecho de entrevista transcrita na pesquisa de Andrade (2010, p. 75). 
46 Informação coletada no relato do defensor público Mateus Moro em apresentação sobre o caso 
Pinheirinho na Rede Interdisciplinar de Pesquisadores sobre Neoliberalismo e Políticas de 
Subjetivação, realizada no dia 8 de agosto de 2015, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo.  
47 Essas informações foram retiradas da petição inicial da Ação Civil Pública 0009769-
96.2013.8.26.0577, proposta em 05.03.2013 pelo Núcleo de Habitação e Urbanismo da Defensoria 
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Mas que tipo de decisão judicial demanda tamanha mobilização da polícia 

na madrugada de um domingo? No caso, uma liminar autorizando a 

reintegração de posse do Pinheirinho à Massa Falida da Empresa Selecta 

Comércio e Indústria S.A. 

Até aquele dia 22 de janeiro de 2012, o Pinheirinho era uma ocupação 

urbana que existia desde fevereiro de 2004, em São José dos Campos, 

interior de São Paulo, na qual viviam cerca de duas mil famílias, 

totalizando aproximadamente nove mil pessoas.48 Até aquele dia, era um 

“núcleo consolidado com casas de alvenaria, ruas traçadas, avenidas, 

praças, local para equipamentos públicos e áreas de preservação 

mantidas”, com “quase a totalidade das moradias construídas em 

conformidade com o padrão normativo do plano diretor da cidade”.49 

O terreno sobre o qual o Pinheirinho se ergueu constava no registro 

público de imóveis com o nome “Parreiras de São José”. De acordo com a 

matrícula do imóvel, a Empresa Selecta Comércio e Indústria S.A era a 

titular do registro. Com a decretação da falência da Selecta em 25 de abril 

de 1990, a empresa deixou de existir e constituiu-se uma massa falida que 

passou a deter os direitos relacionados à empresa. 

2.3 O início do processo  
Para existir uma decisão judicial é necessário que alguém primeiro 

provoque a jurisdição.50 Foi o que a Massa Falida, representada pelo 

advogado Isidoro Antunes Mazzotini, fez em 18 de agosto 2004. Ao tomar 

ciência de que o imóvel Parreiras de São José fora invadido por centenas 

                                                                                                                                 
Pública do Estado de São Paulo, que tramita na 2.ª Vara da Fazenda Pública – Foro de São José dos 
Campos. 
48 Esses são os números de acordo com a Associação dos Moradores do Pinheirinho, em 
documento anexo ao processo judicial de reintegração em 30.11.2011 (fls. 67 e 68 do Processo 
000439-93.2012.403.6103, 3.ª Vara da Justiça Federal São José dos Campos). 
49 Trechos do documento mencionado supra. 
50 Isso porque, na teoria, a jurisdição é inerte. Em linhas gerais, isso significa que nenhum juiz age 
por iniciativa própria. Essa ideia, ainda na teoria, relaciona-se ao princípio da neutralidade do juiz, 
que garante no final um julgamento justo, já que o juiz é um terceiro imparcial apto a decidir qual 
das partes em determinado conflito está com a razão, ou com o direito. Tal raciocínio, aqui 
simplificado, é o que garante que no Estado de Direito não haja Tribunais de Exceção. 
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de famílias ligadas ao Movimento dos Sem-Teto,51 propôs uma ação de 

reintegração de posse52 na 18.ª Vara Cível de São Paulo, local onde 

tramita o processo da falência da Selecta.53  

O argumento era de que a invasão das famílias caracterizava esbulho 

possessório e a Massa Falida, na qualidade de proprietária do imóvel, 

teria o direito de reavê-lo. Como os esbulhadores estavam no imóvel havia 

menos de um ano e dia da data da propositura da ação,54 a autora pediu 

ao juiz a concessão de liminar inaudita altera pars, o que significa pedir 

para que ele profira uma decisão liminar a favor da Massa Falida sem a 

necessidade de ouvir a parte contrária.55  

Menos de um mês depois, em 10 de setembro, o juiz Beethoven Giffoni 

Ferreira56 defere a liminar de reintegração de posse. No mesmo dia, envia 

carta precatória57 à Comarca de São José dos Campos para que sua 

decisão seja cumprida. A carta precatória foi distribuída58 à 6.ª Vara Cível 

de São José dos Campos, que recebeu a carta em 21 de setembro. 

                                                
51 Na petição inicial, diz-se que “os termos da ação deverão ser respondidos por Esbulhadores de 
qualificação ignorada ligados ao movimento dos Sem-Teto, que se encontram no imóvel objeto do 
pedido” (fls. 119-126 do Processo 000439-93.2012.403.6103, 3.ª Vara da Justiça Federal São José 
dos Campos). 
52 A ação de reintegração de posse é o instrumento previsto no Código de Processo Civil para 
proteger o possuidor legítimo em caso de esbulho. Artigo 1.210, CPC/73: 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.  
53 Processo 0713297-16.1989.8.26.0100, 18.ª Vara Cível do Fórum João Mendes Júnior, São 
Paulo-SP. Em consulta realizada em 10.09.2016, o processo encontrava-se em curso, com o último 
despacho dando ciência aos credores da massa acerca do plano de encerramento da falência 
apresentado pela massa falida. 
54 Conceito de “posse nova”. 
55 Trata-se de um procedimento especial previsto no Código de Processo Civil. Isso não seria 
possível no rito ordinário, no qual é necessário que a outra parte se manifeste antes que o juiz 
profira sua decisão.  
56 Juiz Titular da 18.a Vara Cível de São Paulo. 
57 Como o objeto da ação (o imóvel) está localizado em São José dos Campos e a ação corria em 
São Paulo, o juiz Beethoven precisava mandar sua decisão para que um juiz de São José dos 
Campos a efetivasse, ou seja, para que tomasse as providências necessárias para reintegrar a Massa 
Falida na posse do imóvel. Esse tipo de procedimento é feito por meio da expedição de uma carta 
precatória. No caso, o juízo de São Paulo é chamado de “juízo deprecante” e o de São José dos 
Campos de “deprecado”. 
58 “Distribuição é o momento inicial em que o foro distribui os feitos, designando o juízo a que 
cabe a ação de acordo com a matéria. O pedido do autor recebe, nessa fase, um número que será a 
‘identidade’ do processo. A distribuição é feita por um sistema informatizado, alternadamente, e 
obedece a rigorosa igualdade, a fim de evitar a sobrecarga de um juízo em relação aos demais. Se o 
processo iniciado tiver qualquer relação com outro já ajuizado por conexão ou continência, a 
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Diante da ameaça do cumprimento da reintegração de posse, no mesmo 

dia, os advogados Aristeu César Pinto Neto, Marcelo Menezes e José 

Denis Antyer Marques, representando o senhor Amarildo de Pontes, 

morador do Pinheirinho, vão aos autos requerer que o juiz determine ao 

oficial de justiça que se abstenha de efetivar qualquer ato judicial em 

cumprimento à carta precatória. É nessa petição que se vê o nome 

Pinheirinho pela primeira vez no processo judicial. Logo no primeiro 

parágrafo, destinado à apresentação da parte que está se dirigindo ao 

juiz, lê-se: “Amarildo de Pontes, brasileiro, solteiro, desempregado, 

residente e domiciliado na ocupação de desabrigados do Pinheirinho, em 

São José dos Campos –SP[...]”. Dá a entender, portanto, que seu nome 

consta no processo por uma formalidade, mas que está representando os 

moradores do Pinheirinho como uma coletividade.59  

No mesmo dia, às 18h25, o juiz substituto Fabio Rogério Bojo Pellegrino, 

na ausência do juiz titular da 6.ª Vara Cível, recebeu o pedido feito em 

nome de Amarildo. Vinte minutos depois, profere sua decisão indeferindo-

o, pois entende que não cabe ao Juízo de São José dos Campos interferir 

na decisão dada pelo juiz Beethoven, devendo apenas cumprir o conteúdo 

da carta precatória.  

Passado um mês, em 20 de outubro, os advogados do Pinheirinho fazem 

outra intervenção nos autos na tentativa de suspender a liminar de 

reintegração de posse concedida pelo juiz Beethoven. Argumentam no 

sentido de defender a nulidade absoluta da decisão,60 pois, de acordo com 

o que determina o Código de Processo Civil61, a 18.ª Vara Cível de São 

                                                                                                                                 
distribuição será feita por dependência”. Disponível em: <http://www.tjdft.jus.br/acesso-
rapido/informacoes/vocabulario-juridico/entendendo-o-judiciario/distribuicao-do-processo>. 
59 É possível que esteja no seu nome, e não no de outro morador por mera eventualidade de ter sido 
o primeiro que o oficial de justiça conseguiu citar, por exemplo.  
60 No processo civil, há uma diferença entre nulidades relativas e absolutas. Em linhas gerais, a 
absoluta é mais grave; no caso, se a tese da nulidade absoluta fosse acatada, tanto a decisão do juiz 
Beethoven como a petição inicial de reintegração de posse feita pela Massa Falida seriam 
inválidas, de modo que a Massa Falida teria que repropor a ação em São José dos Campos. A 
defesa da nulidade absoluta aqui, portanto, tem um propósito importante: ganhar tempo para os 
moradores do Pinheirinho. 
61 CPC, artigo 95: Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da 
situação da coisa. Pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, não recaindo 
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Paulo não seria o foro competente para discutir questões relativas ao 

imóvel Parreiras de São José. Depois de apresentarem essa tese de 

conteúdo mais formal, por se tratar de regra de procedimento, os 

advogados propõem uma discussão material, afirmando que o imóvel em 

disputa não cumpria sua função social e que a ação envolvia cidadãos 

lutando pelo direito constitucional à moradia.  

Nesse sentido, o conflito precisaria ser analisado para além do modelo 

“Caio e Tício”62 e levar em consideração o fato de o imóvel estar ocioso e 

de as famílias não terem para onde ir caso fosse cumprida a liminar. 

Pedem, portanto, a suspensão da decisão liminar do juiz da Capital, bem 

como a realização de inspeção judicial por parte do juiz de São José dos 

Campos, para a verificação in loco de todos os fatos narrados na peça. 

No dia seguinte, o juiz titular da 6.ª Vara, Marcius Geraldo Porto de 

Oliveira, recebe o pedido dos advogados do Pinheirinho e suspende o 

cumprimento da carta precatória. Sua decisão63 não passa pela discussão 

a respeito da competência e da consequente nulidade absoluta da liminar 

do juízo da Capital, mas leva em conta a necessidade de pensar o direito 

de propriedade subordinado à função social. Também faz considerações 

sobre as ocupações irregulares serem um reflexo da omissão do Estado 

perante suas obrigações constitucionais. A partir desses elementos, 

                                                                                                                                 
o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e 
nunciação de obra nova. 
62 Expressão retirada da peça, que faz referência aos exemplos comumente utilizados pelos 
manuais de direito e que são reproduzidos nas faculdades em disciplinas como direito civil, direito 
penal e processo civil e penal. Estão normalmente associados ao que Lenio Streck, colunista em 
um portal de notícias voltado para profissionais ligados ao direito, chamou de “déficit de 
realidade”. Ver em: <http://www.conjur.com.br/2006-jan-
09/manuais_direito_apresentam_profundo_deficit_realidade>. No campo do direito penal, a 
utilização de exemplos tipo “Caio e Tício” foi problematizada em: 
<http://jus.com.br/artigos/26886/caio-ticio-e-mevio-tem-que-morrer-para-que-o-direito-penal-
possa-viver>.  
63 Parece importante registrar que decisão é um conceito em disputa e não se confunde com 
sentença. Ambas compõem o que se define como atos (artigos 162 a 165 do CPC/1973) ou 
pronunciamentos (artigos 203 a 205 do CPC/2015) do juiz. De acordo com o Código de Processo 
Civil (Lei 5869/1973), “decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, 
resolve questão incidente”. Já na redação do novo Código (Lei 13.105/2015) a decisão 
interlocutória não se vincula mais à ideia de “questão incidente” resolvida no curso do processo. 
No novo Código, é considerada interlocutória qualquer decisão que não seja sentença (“art. 203, § 
2.º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se 
enquadre no § 1.º”). 
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entende que é impossível efetivar a liminar “sem que sejam tomadas 

algumas providências pelo Poder Público”.64 No mesmo dia, oficia as 

autoridades do Executivo federal, estadual e municipal, e também o 

comandante do 1.º Batalhão da Polícia Militar, para informar sobre a 

situação do Pinheirinho. 

A suspensão da reintegração de posse não agradou aos representantes 

da Massa Falida. Uma semana depois, no dia 28 de outubro, o advogado 

da Massa peticiona ao juiz Beethoven para informar-lhe sobre o ocorrido e 

requer que “sejam adotadas as imediatas providências legais pertinentes” 

– apesar de não especificar quais seriam –, sob o argumento de que a 

iniciativa do juiz Marcius consistiu em “verdadeiro atentado aos 

regramentos legais vigentes e ao equilíbrio e estabilidade da jurisdição”.65 

Isso porque não se trataria de uma das hipóteses que justificam a recusa 

ao cumprimento da carta precatória pelo juízo deprecado,66 configurando-

se, portanto, em invasão de competência sobre o juízo deprecante. A 

Massa Falida impetra ainda mandado de segurança,67 o qual é entendido 

como cabível pelo juiz Beethoven, que expede outra liminar autorizando a 

reintegração de posse. 

Contra essa decisão, em 6 de dezembro, o advogado do Pinheirinho, 

Aristeu César Pinto Neto,68 interpôs agravo de instrumento no Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJSP).69 O objetivo do recurso era fazer com que o 

                                                
64 Fls. 178-182 do Processo 000439-93.2012.403.6103, 3.ª Vara da Justiça Federal São José dos 
Campos. 
65 Fls. 158-160 do Processo 000439-93.2012.403.6103, 3.ª Vara da Justiça Federal São José dos 
Campos. 
66 Tais hipóteses estão previstas no artigo 209 do Código de Processo Civil de 1973: “O juiz 
recusará cumprimento à carta precatória, devolvendo-a com despacho motivado: I – quando não 
estiver revestida dos requisitos legais; II – quando carecer de competência em razão da matéria ou 
da hierarquia; III – quando tiver dúvida acerca de sua autenticidade”. 
67 O mandado de segurança é um instrumento de proteção aos direitos individuais e coletivos 
contra atos abusivos e ilegais do próprio Estado. Está previsto na Constituição Federal no artigo 
5.º, LXIX: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 
Público”. A Lei 12.016/2009 regulamenta o instrumento.  
68 Na petição do agravo, consta como agravante “José Nivaldo de Melo, brasileiro, divorciado, 
segurança, [...], residente e domiciliado na rua 2, bloco E, n. 7, da ocupação de sem-teto do bairro 
Pinheirinho, em São José dos Campo”. 
69 Artigo 522, CPC/73: “Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na 
forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil 
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Tribunal concedesse uma liminar para suspender essa última decisão do 

juiz Beethoven e, ainda, declara a incompetência absoluta70 do juízo da 

18.ª vara cível central de São Paulo para julgar matéria possessória da 

área do Pinheirinho. 

O recurso71 foi provido em 31 de março de 2005 pela 6.ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça, em conformidade com o relatório e 

voto do relator, Márcio Marcondes Machado, que considerou que a ação 

deveria tramitar em São José dos Campos. Isso porque, apesar de o juízo 

de falência ser indivisível e competente para todas as ações e 

reclamações sobre bens, interesses e negócios da Massa Falida, as 

ações possessórias escapam a essa regra, devendo ser propostas no 

local do imóvel em disputa.  

Em cumprimento à decisão do Tribunal, em 25 de abril o juiz Beethoven 

encaminhou os autos à comarca de São José dos Campos. Em 3 de maio, 

o advogado da Massa Falida, Isidoro Antunes Mazzotini, formulou um 

pedido ao juiz da 6.ª Vara Cível de São José dos Campos para que 

cumprisse a liminar concedida pelo juiz Beethoven, com a expedição de 

mandado de reintegração de posse e com autorização, desde aquele 

momento, de requisição de força policial e ordem de arrombamento, além 

da eventual remoção de bens que fossem encontrados no local. O pedido 

foi rejeitado pelo juiz substituto da 6.ª Vara, Paulo Roberto Cichitosi, que 

reiterou a posição anterior do juiz Marcius, titular da 6.ª Vara, e manteve a 

liminar suspensa. 

Diante dessa negativa, em 15 de junho o advogado da Massa Falida 

interpôs recurso de agravo no Tribunal de Justiça, com o argumento de 

que o juiz Roberto não poderia ter indeferido o pedido de cumprimento da 

                                                                                                                                 
reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a 
apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento”. No Novo CPC, as 
disposições sobre o agravo de instrumento estão nos artigos 1.015 a 1020. 
70 Caso a 18.a Vara fosse declarada absolutamente incompetente, a decisão do juiz Beethoven seria 
nula, e os autos seriam remetidos à 6.a Vara de São José dos Campos (CPC/73, artigo 113, § 2.º: 
Declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, remetendo-se os autos 
ao juiz competente). 
71 Agravo de Instrumento 375.157-4/1-00. O julgamento teve participação dos desembargadores 
Isabela Gama Magalhães (Presidente) e Sebastião Carlos Garcia.  
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medida liminar concedida pelo juiz Beethoven, pois o acórdão que ensejou 

a remessa dos autos para a comarca de São José dos Campos não 

admitiu tratar-se de reconhecimento de incompetência absoluta, uma vez 

que se trata de discussão acerca de competência territorial.72 Ou seja, o 

Tribunal não teria declarado nulos os atos anteriores daquele juízo. 

Portanto, a liminar de reintegração de posse, ainda que decidida por juízo 

incompetente, permaneceria valendo, mesmo após a remessa dos autos 

para São José dos Campos.  

Como o objetivo do recurso não era apenas suspender a decisão do juiz 

Roberto enquanto aguardava a decisão do colegiado, o advogado pediu a 

concessão de efeito ativo ao recurso até o pronunciamento definitivo da 

Turma Julgadora. Com isso, alcançaria seu objetivo de prontamente 

substituir a decisão do juiz Roberto por outra que autorizasse o imediato 

cumprimento da medida liminar de reintegração de posse. 

Em 28 de junho, o desembargador relator da 16.ª Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Cândido Alem, recebeu o 

recurso e decidiu favoravelmente à concessão do efeito ativo para o fim 

de imediato cumprimento da reintegração de posse concedida pelo juiz 

Beethoven.  

Ocorre que os advogados do Pinheirinho perceberam um problema no 

recurso interposto pelo advogado da Massa Falida. Ele não havia 

cumprido os requisitos do artigo 526 do CPC, o que levaria à 

inadmissibilidade do recurso pelo Tribunal. Os advogados do Pinheirinho 

recorreram então por meio da interposição de agravo regimental,73 em 13 

de julho, alegando esse problema processual formal no recurso da Massa 

                                                
72 Conforme artigo 94 do CPC/73: A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito 
real sobre bens móveis serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu. 
73 O agravo regimental, também conhecido por agravo interno, é uma modalidade de recurso 
prevista no regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. É admitido em hipóteses 
diversas, no caso, trata-se da hipótese do artigo 797 do CPC/73: Salvo as exceções previstas em lei, 
o agravo de instrumento tem efeito apenas devolutivo. § 1.º O relator poderá: I – converter o 
agravo de instrumento em agravo retido, salvo quando se tratar de provisão jurisdicional de 
urgência ou houver perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação, remetendo os 
respectivos autos ao Juízo da causa, onde serão apensados aos principais, cabendo agravo 
regimental dessa decisão.  
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Falida,74 que deveria, portanto, impossibilitar que o desembargador 

Cândido Alem julgasse o recurso.75 O julgamento definitivo do agravo 

regimental ocorreu somente no ano seguinte, em 9 de maio de 2006. Na 

decisão, a câmara, por votação unânime, desproveu o agravo regimental76 

sob a justificativa de que o alegado problema processual que afetava o 

agravo de instrumento da Massa Falida (não comunicação, no prazo, nos 

autos do processo original sobre o agravo interposto ao Tribunal) viria em 

prejuízo do interesse da própria empresa agravante, não causando 

maiores problemas para o andamento do processo. 

Não havendo esgotado as vias recursais possíveis, em 10 de outubro os 

advogados do Pinheirinho interpuseram Recurso Especial (REsp) ao 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Recurso Extraordinário (RE) ao 

Supremo Tribunal Federal (STF) contra essa decisão negativa do agravo 

                                                
74 Intempestividade na juntada de comunicação do agravo interposto pela Massa Falida, suscitando 
o descumprimento do artigo 526 do CPC/73: O agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá 
juntada, aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de 
sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso. Parágrafo único. 
O não cumprimento do disposto neste artigo, desde que arguido e provado pelo agravado, importa 
inadmissibilidade do agravo. 
75 Nesse meio-tempo, em 4 de agosto de 2005, os advogados do Pinheirinho também apresentaram 
uma exceção de suspeição contra o Desembargador Candido Alem (2009139-
69.2005.8.26.0000/16.ª Câmara de Direito Privado do TJSP. Não tivemos acesso às peças da 
exceção). “A exceção é uma espécie de defesa processual indireta do réu. Processual porque ataca 
o processo, deixando o mérito intacto. Indireta porque ataca o processo de forma oblíqua, isto é, 
não ataca o núcleo central do processo, pugnando não pela nulidade deste, mas apenas pela 
correção de algum elemento processual, ocasionando o prolongamento da lide no tempo. São as 
defesas dilatórias: mesmo que acolhidas, não extinguem o processo, trazendo apenas uma 
modificação na relação processual e fazendo com que esta se protraia por mais tempo. A finalidade 
das exceções é proteger a competência e a imparcialidade, que são pressupostos processuais 
subjetivos do juízo e do juiz, respectivamente. Para o bom julgamento de uma causa não basta a 
jurisdição, tem que existir a competência específica para aquela lide. Além disso, deve o juiz 
apreciar a lide como terceiro desinteressado, atuando super partes, em caráter substitutivo e 
subsidiário.” Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/4106/um-estudo-sobre-os-aspectos-
polemicos-das-excecoes-processuais-arts-304-a-314-do-cpc#ixzz3lAh29bbf>. Acesso em: 8 set. 
2015.  
A suspeição de parcialidade um magistrado ocorre pela verificação de elementos subjetivos que 
podem prejudicar a necessária imparcialidade que deve nortear uma atividade judicial. De acordo 
com o CPC/73 , artigo 135: “Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, quando: I – 
amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes; II – alguma das partes for credora ou 
devedora do juiz, de seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou na colateral até o terceiro 
grau; III – herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes; IV – receber 
dádivas antes ou depois de iniciado o processo; aconselhar alguma das partes acerca do objeto da 
causa, ou subministrar meios para atender às despesas do litígio; V – interessado no julgamento da 
causa em favor de uma das partes. Parágrafo único. Poderá ainda o juiz declarar-se suspeito por 
motivo íntimo”. 
76 Relator Candido Alem. Presidiu o julgamento o desembargador Coutinho de Arruda e dele 
participou o desembargador Jovino de Sylos.  
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regimental.77 O REsp tinha como principal argumento o fato de o Tribunal 

de Justiça ter dado provimento ao recurso de agravo da Massa Falida que 

descumpriu o requisito do artigo 526 do Código de Processo Civil para sua 

admissibilidade. O RE, por seu turno, focou em demonstrar que o 

cumprimento da liminar de reintegração de posse implicaria graves 

violações ao direito constitucional à moradia e à dignidade da pessoa 

humana dos moradores do Pinheirinho. Contudo, esse recurso teve o 

seguimento negado pelo TJSP. Apenas o REsp foi admitido, de modo que 

os autos subiram para o STJ somente a partir de decisão do colegiado do 

TJ em 23 de abril de 2007.  

Somente em 22 de fevereiro de 2011, quase cinco anos depois, que o STJ 

julgou definitivamente o REsp.78 O relator foi o Ministro João Otávio de 

Noronha, que em seu voto deu provimento ao recurso especial 

reconhecendo a inadmissibilidade do agravo interposto pela Massa Falida 

em junho de 2005.  

Portanto, era como se todo o percurso processual desencadeado com o 

agravo não tivesse existido: passou a valer novamente a decisão do juiz 

Paulo Roberto, da 6.ª Vara Cível de São José dos Campos, que negou 

cumprir a reintegração de posse. 

2.4 Retomando o “curso normal” do processo 
Como o processo estava parado na primeira instância, pois aguardava 

julgamento de recurso no STJ, assim que houve decisão desse Tribunal, o 

advogado da Massa Falida encaminhou um pedido para a 6.ª Vara Cível 

de São José dos Campos para que prosseguisse com a ação mediante a 

prolação de decisão saneadora, com base no artigo 331, § 2.º, do CPC, 

que dispõe: “Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz 

fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais 

pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando 
                                                
77 Ainda consta como parte recorrente o senhor José Nivaldo de Melo. Logo no início do texto do 
recurso, há a menção de que “o recorrente representa grupo composto por 1,3 mil famílias, 
totalizando cerca de 8 mil cidadãos sem-teto, na ocupação urbana do Pinheirinho, como é 
conhecida no município de São José dos Campos [...]”. Assina a peça de ambos os recursos apenas 
o advogado Marcelo Menezes. 
78 REsp 967.823/SP (2007/0160656-6). 
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audiência de instrução e julgamento, se necessário”. Ou seja, diferente do 

que havia acontecido até o momento, a Massa Falida não requisitou a 

concessão de uma liminar de reintegração de posse do Pinheirinho, e, 

sim, admitia o seguimento do processo pelo rito ordinário, em que há uma 

série de etapas necessárias antes que o juiz chegue à sentença, na qual 

afirmará se a parte tem ou não o direito reivindicado na petição inicial.  

Tendo em vista o posicionamento da 6.ª Vara de São José dos Campos, 

relutante até então ao cumprimento da liminar de reintegração de posse 

concedida pelo juiz Beethoven, era de se pensar que o mesmo 

aconteceria após esses anos em que se aguardava o julgamento dos 

recursos nas instâncias superiores. Entretanto, quando a Massa Falida 

formula esse pedido à 6.ª Vara, o juiz titular não era mais o juiz Marcius, 

mas a juíza Márcia Faria Mathey Loureiro. 

Com o pedido do advogado da Massa Falida para prosseguir com a ação, 

em 1.º de julho de 2011, a juíza Márcia considerou que, tendo em vista a 

decisão do STJ, tornou a valer a decisão de 2005 do juiz Marcius, que 

havia, em sede de carta precatória, suspendido o cumprimento da liminar 

concedida pelo juiz Beethoven da 18.ª Vara de São Paulo. Diante disso, 

considera que “os autos devem tornar ao seu curso normal” com o 

cumprimento da liminar deferida pelo juiz Beethoven. Ou seja, ela decide 

exatamente no sentido contrário ao que havia decidido o juiz Marcius, 

substituindo a decisão deste último. Ela argumenta que o juiz Marcius agiu 

sem amparo legal ao ter suspendido a carta precatória em 2004, uma vez 

que, “ao receber a carta precatória, deve limitar-se o juízo a dar-lhe 

cumprimento, configurando atuação contra legem modificar a decisão 

proferida pelo juízo deprecante”. Determina, portanto, a expedição do 

mandado de reintegração de posse da área do Pinheirinho.  

Diante dessa decisão, em 3 de agosto, o advogado do Pinheirinho, Aristeu 

César Pinto Neto, apresentou oposição de pré-executividade, que se trata 

de pedido endereçado ao próprio juiz da causa com o objetivo de alegar 
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alguma irregularidade ou fato que impeça a execução da decisão.79 Essa 

é uma ferramenta processual manejada normalmente na fase de 

execução, que é uma fase posterior ao que se chama de processo de 

conhecimento. Ou seja, quando há sentença do juiz que reconhece que A 

tem direito a receber a quantia x de B, passa-se à fase de execução, em 

que, por exemplo, haverá penhora do carro de B para pagamento de A. 

Nesse sentido, B pode propor uma oposição de pré-executividade caso 

haja algum elemento que impeça a penhora do seu bem. 

Primeiramente, o advogado do Pinheirinho indica alguns aspectos 

processuais que impedem o “reavivar da decisão” proferida pelo juiz 

Beethoven, como sua incompetência para julgar o conflito e, ainda, o fato 

de a juíza Márcia ter concedido liminar de reintegração de posse sem que 

tenha havido pedido da Massa Falida (lembrando que esta pediu apenas a 

prolação de despacho saneador). Tal iniciativa da juíza iria de encontro ao 

Código de Processo Civil, que determina que “o juiz decidirá a lide nos 

limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não 

suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”.80 

Em seguida, afirma que mais importante do que esses aspectos é o 

desdobramento da situação de fato no Pinheirinho, que caracteriza “fato 

notório”,81 conforme matéria publicada pelo jornal de maior circulação na 

                                                
79 “A exceção de pré-executividade é uma construção jurisprudencial e passou a ser admitida como 
modo informal do executado de se opor à execução. Assim, ela busca evitar que o devedor 
executado injustamente tivesse seus bens penhorados. No tocante a objeção de pré-executividade, 
conclui-se que ela surgiu como meio de defesa, veiculada por meio de uma simples petição, 
endereçada pelo executado ao juiz, apontando alguma situação que o mesmo juízo estaria livre para 
reconhecer, por si só.” Disponível em: <http://academico.direito-
rio.fgv.br/wiki/Defesa_do_executado:_objeção_de_pré-executividade>. Acesso em: 10 set. 2016. 
“A oposição de pré-execução, ou a exceção de pré-execução, é a medida oposta pelo devedor no 
processo de execução, com vistas a arguir vícios ou nulidades do título executivo sobre o qual se 
funda a execução, sendo assim, defesa de alegação, prescindindo de garantia do juízo. [...] Por 
meio de exceção de pré-executividade, as matérias arguíveis são aquelas que o juiz deveria 
conhecer de ofício, porém esta regra tem exceção como: decadência e a prescrição que não podem 
ser conhecidas de ofício (direito disponível), devendo ser alegados pela parte interessada, dentre 
outras matérias.” Disponível em: 
<http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=2843&idAreaSel=15&seeArt=yes>. 
80 Artigo 128 do CPC/73. 
81 Artigo 334, I, do CPC/73: Não dependem de prova os fatos: I – notórios. 
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cidade apontando para as iniciativas em curso por parte do Poder 

Executivo para regularização do bairro.82  

Tendo isso em vista, requer a designação de audiência de conciliação,83 

com a intimação, além das partes do processo, das instituições públicas 

envolvidas no processo de regularização,84 “para atualização do juízo 

acerca das soluções duramente construídas para se garantir o acesso à 

moradia, direito social constitucionalmente previsto”. Pede também o 

cancelamento da reintegração de posse, determinando-se o recolhimento 

do mandado expedido.  

Com a expedição do mandado de reintegração de posse pela juíza, em 23 

de agosto, antes que ela decidisse sobre a questão suscitada supra, o 

coronel da Polícia Militar, Eduílio José Garcia Filho, manifesta-se no 

processo requisitando a individualização de área objeto de reintegração 

de posse “para bem cumprir a ordem” de reintegração de posse. A juíza 

Márcia então emite despacho, em 1.º de setembro, para que a Massa 

Falida junte a atualização precisa da área em litígio a ser reintegrada, 

conforme pedido da Polícia Militar, e, em 9 de setembro, a Massa Falida o 

faz, conforme solicitado.  

                                                
82 “Nessa matéria jornalística há a informação de que o Secretário Estadual de Habitação, Silvio 
Torres, visitou o bairro, comprometendo-se a iniciar o levantamento topográfico da área até a 
próxima semana. Também o representante da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano (CDHU), Francisco de Assim Vieira, noticiou os trabalhos topográficos que serão 
desenvolvidos. Por seu turno, a representante da administração pública municipal, a Secretária de 
Governo Claude Mary de Moura, informa que será efetivada a alteração da lei de zoneamento, com 
vistas ao processamento de regularização da área. No âmbito federal, o Ministério das Cidades tem 
demonstrado vivo interesse em contribuir para uma solução dessa grave questão social, com os 
recursos oriundos do denominado Programa de Aceleração do Crescimento – PAC2. Essa solução 
inclui a aquisição do terreno, como noticiado pelo mesmo jornal” (Fls. 689-690 do processo 
000439-93.2012.403.6103, 3.ª Vara da Justiça Federal de São José dos Campos). 
83 Em atenção à previsão do artigo 331, caput, do CPC/73: Se não ocorrer qualquer das hipóteses 
previstas nas seções precedentes, e versar a causa sobre direitos que admitam transação, o juiz 
designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 dias, para a qual serão as partes 
intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes 
para transigir. 
84 Na peça, lista as instituições com o endereço para onde deveriam ser enviados os ofícios: 
Ministério das Cidades, por sua Secretária Nacional de Habitação, Inês Magalhães; Secretaria 
Estadual de Habitação, por seu Secretário Silvio Torres; Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos, por sua Secretária de Governo, Claude Mary de Moura; Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU), por seu dirigente regional Francisco de Assis Vieira; Associação 
Democrática por Moradia e Direitos Sociais, por seu dirigente Sérgio Henrique Pires. 
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A oposição de pré-executividade é apreciada cerca de um mês depois, em 

17 de outubro. A juíza admite ter agido com “impropriedade terminológica 

ao ditar que o processo deveria retomar seu curso normal com o 

cumprimento da liminar deferida pelo juízo da causa à época”. Afirma que, 

na verdade, teria sido melhor dizer que “defere a liminar pelos mesmos 

motivos que ensejaram o deferimento da liminar em 10.09.2004”, pelo juiz 

Beethoven. 

Em resposta ao argumento do advogado do Pinheirinho de que a Massa 

Falida não havia requerido o cumprimento da liminar, e sim somente 

prolação de despacho saneador, afirma que o fato de a Massa Falida ter 

juntado documentação precisando a área a ser reintegrada, conforme 

requerido pela Polícia Militar, demonstra sua intenção de dar cumprimento 

à liminar.  

Ou seja, diante das alegações dos advogados do Pinheirinho, a juíza 

muda ligeiramente os termos da decisão anterior (1.º.07.2011), mas nega 

os pedidos formulados e determina que se cumpra a ordem de liminar de 

reintegração da Massa Falida na posse do imóvel com urgência.85  

Em 27 de outubro, a juíza Márcia profere nova decisão designando o dia 

10 de novembro de 2011, às 10 horas, para reunião em que e serão 

discutidas medidas e ações de apoio à execução da ordem de 

reintegração de posse do “Acampamento Pinheirinho”, “a fim de assegurar 

o pleno cumprimento da lei e garantia da tranquilidade pública”. Para isso, 

pede que a Prefeitura Municipal seja intimada, bem como os 

representantes legais da Massa Falida e o Comandante da Polícia Militar 

e da Polícia Rodoviária Federal. Por fim, afirma que a data de 

cumprimento da liminar será agendada e comunicada posteriormente. 

Expede, ainda, um novo mandado de reintegração de posse. 

                                                
85 Para isso, oficia a Prefeitura Municipal local para que fique ciente dessa decisão e disponibilize 
meios necessários para remoção e acomodação dos ocupantes da área, conforme havia disposto 
anteriormente; o Comando da Polícia Militar local, informando que a delimitação da área já está 
documentada nos autos, bem como para que providencie o efetivo necessário para o cumprimento 
da ordem; todos os juízes de São José dos Campos, solicitando colaboração por meio da 
disponibilização de dois oficiais de justiça para dar apoio ao oficial responsável pela desocupação 
da área em data a ser designada e informada. 
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Contra essa decisão, em 3 de novembro, o advogado do Pinheirinho, 

Denis Pizzigatti Ometto, interpôs agravo de instrumento no TJSP. 

Argumenta no recurso pela impossibilidade de a juíza conceder liminar, 

uma vez que o tempo da posse não foi suspenso, o que implica dizer que 

não se tratava mais de hipótese de cabimento de rito especial por posse 

nova (um ano e dia da data do esbulho), ou seja, seria incabível liminar de 

reintegração de posse após mais de sete anos, devendo o feito prosseguir 

pelo rito ordinário.86 Pede então ao Tribunal que revogue a liminar e 

determine o seguimento do processo pelo rito ordinário.  

No dia 16 de novembro, o advogado Denis Ometto apresenta exceção de 

suspeição87 da juíza Márcia nos autos do processo principal, com o 

objetivo de questionar a parcialidade da juíza, alegando que ela estaria 

interessada no julgamento da causa em favor da Massa Falida da 

Selecta.88 No dia seguinte, a juíza encaminha a exceção à Câmara 

Especial do TJSP, mas decide por não suspender o processo, pois 

considera que se trata de  

[...] expediente protelatório [...] utilizado como meio a obstar 
medidas que vêm sendo tomadas para cumprimento da ordem 
que envolve milhares de pessoas, tanto da Polícia Militar e 
Polícia Rodoviária, quanto da Prefeitura e empresas 
terceirizadas contratadas pela massa falida.89 

Em 24 de novembro, o defensor público Jairo Salvador de Souza90 

encaminha um pedido à juíza Márcia nos autos da ação de reintegração 

de posse para requerer a admissão da Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo na qualidade de assistente litisconsorcial dos moradores do 

Pinheirinho, com o argumento de que a instituição “detém legitimidade 

para atuar em ações que veiculem interesses e, ou, direitos de população 

                                                
86 Artigo 924 do CPC/73: Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as 
normas da seção seguinte, quando intentado dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho; 
passado esse prazo, será ordinário, não perdendo, contudo, o caráter possessório. 
87 0054982-96.2011.8.26.0577, apenso ao processo principal 0273059-82.2005.8.26.0577, 6.ª Vara 
Cível – Foro de São José dos Campos.  
88 CPC/73, artigo 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, quando: V – 
interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. 
89 De acordo com consulta realizada no e-SAJ, a exceção de suspeição foi julgada somente em 2 de 
abril de 2012, não sendo conhecida pelo desembargador relator Encinas Manfré, decisão 
posteriormente confirmada pelo colegiado.  
90 Da 2.ª Defensoria Pública de São José dos Campos. 
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hipossuficiente, como, por exemplo, na presente demanda, onde pretende 

passar a atuar como litisconsorte dos réus, moradores do adensamento 

habitacional denominado Pinheirinho, que titularizam o direito 

constitucional à moradia e de somente serem removidos do local onde há 

anos estabeleceram suas moradias quando efetivamente disponibilizados 

imóveis para que possam ser reassentados”. 

A juíza indefere o pedido do defensor em 16 de dezembro, com o 

argumento de que “os esbulhadores estão bem representados e 

constituíram advogados que são atuantes na defesa de seus interesses”. 

Para ela, não se trata de hipótese de discussão a respeito do direito à 

moradia,  

[...] trata-se de questão que afeta ao direito privado, onde se 
pleiteia a reintegração na posse de um particular, ação de 
discussão restrita ao âmbito da legitimidade da posse, sem que 
ao final haja possibilidade de se questionar ou decidir sobre o 
constitucional direito de moradia dos cidadãos.  

Dessa decisão a Defensoria interpôs agravo de instrumento.91  

2.5 Janeiro de 2012 
Em 5 de janeiro de 2012, foi noticiado que a polícia realizou uma operação 

no Pinheirinho para “busca de traficantes”.92 De acordo com moradores do 

bairro, esse tipo de procedimento ocorre sempre antes do cumprimento de 

ações de reintegração de posse.93 No dia seguinte, os moradores 

organizaram uma manifestação na rodovia Presidente Dutra94 e, no dia 

10, protestaram em frente à prefeitura da cidade.95 

                                                
91 Agravo de Instrumento 0003343-87.2012.8.26.0000, 16.ª Câmara de Direito Privado (não 
tivemos acesso ao processo, somente por consulta ao e-SAJ, em que foi possível verificar que o 
recurso foi distribuído à 16.a Câmara de Direito Privado, por prevenção, em 12 de janeiro de 2012, 
cujo relator é o desembargador Cândido Alem, o mesmo que já havia atuado no caso anos antes. 
No dia 17, o desembargador recebeu o recurso somente no efeito devolutivo, ou seja, não 
suspendeu o andamento do processo na primeira instância. O julgamento definitivo do agravo 
ocorreu em 31 de julho do mesmo ano e decidiu-se pelo não provimento do mesmo. 
92 Disponível em: <http://www.ovale.com.br/nossa-regi-o/megaoperac-o-da-pm-tenta-conter-
trafico-no-pinheirinho-1.203296#commentsField-470997>. Acesso em: 1.º jun. 2015. 
93 De acordo com informações retiradas do documentário “Derrubaram o Pinheirinho”. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=-OqKwup0b8c>. 
94 Disponível em: <http://www.ovale.com.br/nossa-regi-o/ato-em-favor-do-pinheirinho-bloqueia-a-
dutra-por-2-horas-1.203748>. Acesso em: 1.º jun. 2015. 
95 Disponível em: <http://www.ovale.com.br/nossa-regi-o/governo-federal-visita-pinheirinho-e-se-
reune-com-juiza-1.205105>. Acesso em: 1.º jun. 2015. 
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Nesse meio-tempo, em 6 de janeiro, o Secretário Nacional de Programas 

Urbanos do Ministério das Cidades,96 Norman Oliveira, encaminhou um 

ofício97 à juíza Marcia Faria Mathey Loureiro, cujo assunto era 

“Reintegração na Posse em imóvel denominado Pinheirinho”.98 

Em virtude da iminência da desocupação do imóvel, solicita que seja 

avaliada a possibilidade de adiamento da reintegração por 120 dias, de 

modo a propiciar a realização de diligências pela Secretaria-Geral da 

Presidência da República, do Ministério das Cidades, pela Companhia de 

Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Estado de São Paulo (CDHU), 

Ministério Público do Estado de São Paulo, Prefeitura de São José dos 

Campos e movimentos populares. O objetivo seria constituir mesa de 

negociação entre as respectivas representações, com participação do 

Judiciário e dos moradores do Pinheirinho, com o objetivo de encontrar 

uma solução pacífica que também contemplasse o viés habitacional para 

as famílias envolvidas. 

Alerta para o fato de que  

[...] famílias removidas através de liminares de reintegração na 
posse, usualmente, não conseguem uma resposta para o seu 
problema de moradia, e, diante da sua precária situação 
habitacional, tendem a buscar outros espaços para alojarem-se, 
derivando novas ocupações irregulares, conforme diversos 
diagnósticos e entendimento amplamente divulgado na 
literatura científica acerca da urbanização brasileira. 

Com o ofício, o secretário encaminhou à juíza a Resolução Recomendada 

87, de 8 de dezembro de 2009, que trata da Política Nacional de 

Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos,99 que tem como 

uma de suas diretrizes a articulação entre os entes federados e Poderes 

                                                
96 Vinculado à Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos. 
97 Ofício 000025/2012/GAB/SNPU/MCIDADES (fls. 31 e 32 do Processo 000439-
93.2012.403.6103, 3.ª Vara da Justiça Federal de São José dos Campos). 
98 Abaixo do assunto está o número do processo a que faz referência: 0054982-96.2011.8.26.0577. 
Em consulta ao número do processo no site <http://esaj.tjsp.jus.br>, consta que se refere a uma 
exceção de suspeição, cujo processo principal é o 0273059-82.2005.8.26.0577. Recebido em 
16.11.2011, na 6.ª Vara Cível do Foro de São José dos Campos. O excipiente da ação foi José 
Nivaldo de Melo. Advogado Denis Pizzigatti Ometto. A última movimentação data de 10.04.2013 
(“recebidos os autos do Tribunal de Justiça”). 
 
99 Sobre a Resolução, cabe apontar que foi resultado de debates que já aconteciam, 
institucionalmente, desde 2005 no Conselho das Cidades.. 
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Executivo, Legislativo e Judiciário e sociedade civil na implementação da 

política urbana (artigo 5.º, § 1.º, I). Em suma, é com base nas diretrizes 

dessa resolução que o Ministério das Cidades intervém na ação judicial, 

pedindo à juíza um prazo maior para o cumprimento da reintegração de 

posse. 

Ainda na tentativa de suspender a reintegração de posse do Pinheirinho, 

em 9 de janeiro o advogado Marcelo Menezes pede o recolhimento do 

mandado de reintegração, uma vez que o agravo interposto em 3 de 

novembro de 2011 aguardava julgamento do tribunal para concessão de 

efeito suspensivo.  

No dia 13 de janeiro, representantes do Ministério das Cidades, da 

Secretaria de Estado da Habitação (SHSP), da Prefeitura Municipal de 

São José dos Campos e da Associação de Moradores do Pinheirinho 

reuniram-se no Paço Municipal de São José dos Campos para firmar 

protocolo de intenções, com o objetivo de  

[...] externar o propósito dos signatários de envidar esforços que 
possibilitem a regularização fundiária, infraestrutura urbana, 
melhorias habitacionais, construção de equipamentos 
comunitários e desenvolvimento de trabalho social e de 
inclusão produtiva das 1.704 famílias ocupantes da área objeto 
de reintegração de posse. 

No mesmo dia em que o protocolo foi celebrado considerando “a 

necessidade de estreita cooperação entre as esferas de Governo Federal, 

Estadual e Municipal, de forma a minimizar o déficit habitacional, e que 

ações públicas integradas são facilitadoras no atendimento habitacional à 

população de baixa renda”, começou a circular na imprensa imagens dos 

moradores do Pinheirinho mobilizados para resistir à ação policial.100  

“É um exército de pedreiros, metalúrgicos, ajudantes. Pessoas que 

acordam às 5 horas para trabalhar e voltam para casa”, afirmou um dos 

membros da “tropa” em reportagem do jornal Folha de S. Paulo.101  

                                                
100 Disponível em: <http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/6101-desocupacao-da-favela-
pinheirinho#foto-114676>. Acesso em: 1.º jun. 2015. 
101 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/19978-invasores-montam-tropa-
para-impedir-reintegracao-de-terreno.shtml>. Acesso em: 1.º jun. 2015. 
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Fonte: Folha de S. Paulo. 

 

Escudos feitos a partir de barris de plástico, capacetes de motocicleta e 

bastões de madeira compunham as armaduras dos moradores para 

enfrentar a polícia militar paulista. “Vamos resistir. Aqui estão as nossas 

casas e não vamos sair”, disse o morador Sergio Pires à imprensa.102 

Valdir Martins, o Marrom, identificado como uma das lideranças do 

Pinheirinho, afirmou que o único plano era a resistência: “As famílias não 

têm para onde ir. Nenhuma opção de moradia foi oferecida a elas”.103 “Eu 

acho que temos de insistir, porque pobre precisa de moradia. Eu mesma 

não tenho para onde ir se a polícia me mandar embora”, disse a dona de 

casa Maria Gonçalves de Jesus, 75 anos, em reportagem do jornal O 

Vale.104  

De acordo com essa reportagem, no dia anterior, catorze homens da 

Força Tática da Polícia Militar, empunhados de armas e escudos, 

                                                
102 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/01/1035857-juiz-derruba-
liminar-que-impedia-reintegracao-de-posse.shtml>. Acesso em: 1.º jun. 2015. 
103 Disponível em: <http://www.ovale.com.br/nossa-regi-o/sitiado-pinheirinho-prepara-resistencia-
a-operac-o-da-pm-1.205620>. Acesso em: 1.º jun. 2015. 
104 Disponível em: <http://www.ovale.com.br/nossa-regi-o/sitiado-pinheirinho-prepara-resistencia-
a-operac-o-da-pm-1.205620>. Acesso em: 1.º jun. 2015. 
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escoltaram um oficial de Justiça até um canteiro em frente à entrada 

principal do Pinheirinho, de onde foi feita a leitura da ordem judicial. O 

major Paulo Henrique Domingues, quando perguntado pelo jornal quando 

seria realizada a reintegração, afirmou: “pode ser realizada a qualquer 

momento”. 

No dia 16 de janeiro, segunda-feira, a polícia militar sobrevoou o 

Pinheirinho de helicóptero e arremessou milhares de panfletos que 

avisavam para os “cidadãos de bem” saírem da área voluntariamente, 

porque a reintegração poderia acontecer a qualquer momento. O panfleto 

dizia:105 

Cidadão de bem. A reintegração da área do Pinheirinho é uma 
decisão da justiça e deverá ser cumprida em breve. A polícia 
militar não deseja qualquer tipo de enfrentamento. Sua 
colaboração é muito importante para que seus familiares e seus 
bens estejam protegidos e em segurança. Procure deixar o 
local antecipadamente, de maneira voluntária, evitando assim 
qualquer tipo de desconforto. Estamos comprometidos em 
proporcionar a segurança e a tranquilidade a você e seus 
familiares. 

  

2.5.1 Ocupando outro espaço: Justiça Federal  
Em face da iminência da reintegração de posse anunciada pelos panfletos 

da polícia militar, às 22 horas da segunda-feira, dia 16 de janeiro,106 o 

advogado Marcelo Menezes107 propôs uma ação108 na Justiça Federal 

com o objetivo de determinar que as forças policiais envolvidas se 
                                                
105 Disponível em: <http://www.ovale.com.br/panfletos-arremessados-pelo-aguia-causam-revolta-
no-pinheirinho-1.207485>. Acesso em: 1.º jun. 2015. 
106 Horário informado na notícia: <http://www.ovale.com.br/nossa-regi-o/justica-federal-suspende-
reintegrac-o-e-pinheirinho-obtem-vitoria-1.207846>. Acesso em: 15 ago. 2015. 
107 Dessa vez, representando a Associação Democrática por Moradia e Direitos Sociais, associação 
civil sem fins lucrativos, e não mais o senhor José Nivaldo de Melo. 
108 Ação cautelar inominada com pedido de liminar inaudita altera pars (ou seja, sem que haja 
tempo para ouvir a outra parte, tendo em vista o direito líquido e certo em perigo iminente) em face 
da União Federal, Estado de São Paulo e Município de São José dos Campos. De acordo com o 
glossário do Supremo Tribunal Federal, ação cautelar “é uma ação para proteger um direito. Não 
julga, não tendo parte ganhadora ou perdedora, pois qualquer das partes poderá ganhar o processo 
subsequente, chamado de ‘principal’. Pode ser uma ação cautelar nominada (arresto, sequestro, 
busca e apreensão) ou inominada, ou seja, a que o Código de Processo Civil não atribui nome, mas, 
sim, o proponente da medida (cautelar inominada de sustação de protesto, por exemplo). É 
chamada preparatória quando antecede a propositura da ação principal, ou incidental, quando é 
proposta no curso da ação principal, como seu incidente”. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=A&id=365>. Acesso em: 1.º jun. 
2015. 
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abstivessem de efetivar a reintegração de posse concedida pela Justiça 

Estadual, sob a alegação de que havia interesse da União em regularizar 

o Pinheirinho, conforme o protocolo de intenções assinado dias antes.109 

O espaço de disputa judicial, que até o momento havia se dado no âmbito 

da Justiça Estadual, passa a permear também a Justiça Federal, sob o 

argumento de que o caso agora envolvia interesse da União. O advogado 

ressalta que o termo de compromisso firmado pela União Federal 

evidencia “cristalino interesse” do ente “na participação e resolução deste 

grave problema social que aflige a cidade de São José dos Campos” e 

requer a determinação pela Justiça Federal para que a polícia militar, 

polícia civil e demais forças de segurança pública se abstenham de 

efetivar a reintegração de posse do Pinheirinho, como meio de “efetivação 

dos direitos humanos básicos, bem como na busca de se evitarem graves 

e sangrentos conflitos sociais”. 

Afirma que o perigo da demora é mais que latente, “haja vista termos todo 

um aparato policial de prontidão para proceder à desocupação da gleba 

de terras do Pinheirinho, mesmo com o interesse demonstrado pela União 

Federal e Estado de São Paulo na resolução do problema”. 

Os moradores do Pinheirinho já esperavam que a polícia cumprisse o 

mandado de reintegração na manhã da terça-feira, dia 17 de janeiro.110 O 

jornal O Vale esteve no Pinheirinho durante a madrugada e registrou 

imagens que mostram carros da polícia bloqueando vias de acesso ao 

bairro e a população reunida esperando notícias do que poderia 

acontecer.111 Após uma madrugada de apreensão, às 5h15 o advogado 

                                                
109 O objetivo da medida cautelar é “atender os preceitos constitucionais fundamentais da 
dignidade da pessoa humana e o direito a moradia, ante o termo de compromisso apresentado pela 
União e Governo do Estado, bem como a promessa de regularização da área por parte do município 
(fato público e notório), de modo que seja determinada que todo e qualquer força de segurança 
pública não proceda a desocupação da gleba de terras denominada Pinheirinho, e sejam 
convocados os entes requeridos para que efetivem tratativas objetivando a regularização das 
residências do Pinheirinho”. 
110 Conforme afirmado em notícia. Disponível em: <http://www.ovale.com.br/nossa-regi-o/justica-
federal-suspende-reintegrac-o-e-pinheirinho-obtem-vitoria-1.207846>. Acesso em: 15 ago. 2015. 
111 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DVrKc_Oz4PY>. Acesso em: 15 ago. 
2015. 
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Antônio Donizete Ferreira112 foi ao Pinheirinho informar aos moradores 

sobre o desdobramento da ação proposta na Justiça Federal horas antes 

pelo advogado Marcelo Menezes. Às 4h20, a juíza federal substituta 

Roberta Monza Chiari, da 3.ª Subseção Judiciária do Estado de São 

Paulo, em regime de plantão, concedeu a liminar para que as forças 

policiais se abstivessem de efetivar a reintegração do Pinheirinho.  

Primeiramente, a juíza se preocupou em decidir a respeito da existência 

de interesse da União Federal na ação.113 Considera que o protocolo de 

intenções firmado no dia 13 daquele mês e o ofício do Ministério das 

Cidades enviado à juíza Márcia são “indícios de interesse da União 

Federal na solução da questão posta em lide, de modo a atrair a 

competência deste Juízo para analisar o pedido”. 

Em seguida, para decidir sobre o cabimento da liminar, passa a analisar a 

presença dos requisitos de “aparência do bom direito” e “fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação”,114 requisitos para qualquer 

decisão liminar. Considera que a verossimilhança da alegação se denota 

“na concretização do direito constitucional à moradia e dos esforços do 

Poder Público para encontrar uma solução pacífica para a regularização 

habitacional da área mencionada”. Já o fundado receio fica demonstrado 

“na medida em que, cumprida a ordem de reintegração de posse, 

inúmeras famílias ficarão desabrigadas, o que inevitavelmente geraria 

outro problema de política pública”.  

Além disso, a juíza não constata urgência no cumprimento da reintegração 

de posse, tendo em vista que a ação que a requereu foi ajuizada em 2004 

e, até aquela data, a área posta em lide ainda continuava na posse dos 
                                                
112 Conhecido como Toninho. Ele não assina nenhuma das peças do processo, mas aparece nas 
reportagens identificado como advogado dos moradores.. 
113 A competência da Justiça Federal está prevista no artigo 109 da Constituição Federal de 1988. 
No caso, a competência é justificada pela incidência do inciso I: “Aos juízes federais compete 
processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as 
de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 
114 A “aparência do bom direito”, ou fumus boni iuris, significa, em linhas gerais, o indício de que 
o direito pleiteado de fato existe. O “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, 
ou periculum in mora, trata-se do receio que a ausência da prestação judicial pleiteada cause um 
dano ao bem tutelado que frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal. 
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supostos invasores. Soma-se a isso o fato de que, mesmo com a 

concessão dessa liminar, não haveria prejuízo à futura ordem de 

reintegração, tendo em vista que a situação de fato que se encontrava no 

imóvel não sofreria alteração substancial em curto espaço de tempo.  

Portanto, diante desses elementos, defere a liminar requerida pelo 

advogado Marcelo Menezes e determina que a Polícia Civil e Militar do 

Estado de São Paulo e a Guarda Municipal de São José dos Campos se 

abstenham de efetivar qualquer desocupação na gleba de terras do 

Pinheirinho. Para isso, oficia o comandante do 1.º Batalhão da Polícia 

Militar em São José dos Campos/SP. 

“O Pinheirinho é nosso! O Pinheirinho é nosso!”, comemoraram os 

moradores após a notícia dada por Toninho antes mesmo de o sol 

daquela terça-feira dar as caras.115 

Hoje, quando estava pronto para resistir à desocupação 
relembrei das borrachadas e cassetetes que tomei quando tive 
que deixar o campão. Viemos para cá e quando pisei aqui 
acreditei que este lugar seria minha casa e agora, com essa 
decisão, tenho certeza de que este é o lar da minha família 
(Relato do senhor Vanaildo Silva, 34 anos, que estava no 
acampamento desde o início da ocupação, em 2004, ao jornal O 
Vale).116 

 

                                                
115 “A notícia chegou à comunidade às 5 horas e, imediatamente, o silêncio e a apreensão numa 
enorme e comovente explosão de alegria. ‘O Pinheirinho é nosso! O Pinheirinho é nosso!’, bradam 
esses valentes guerreiros e guerreiras. Por todos os lados se ouvem explosões. Mas não são as 
bombas da PM. Sãos os fogos de artifícios que seriam usados para alertar os moradores da 
megaoperação da polícia que se transformaram em inevitável instrumento de comemoração. 
Toninho Donizete, advogado dos moradores do Pinheirinho, afirmou que um contingente de 
policiais que vinha de ônibus de Guarulhos, Região Metropolitana de São Paulo, foi obrigado a dar 
meia volta e retornar. Os jornais desta terça-feira da região já davam como certa a desocupação. O 
Portal Vale informava que cerca de 1.800 policiais militares deveriam participar da operação, 
considerada a maior reintegração de posse da história do Estado. ‘Vocês estão apontando para o 
lado errado, os criminosos estão do outro lado das barricadas’, dizia uma carta dos moradores aos 
policiais. Com a notícia, todos saíram às ruas. Marrom e Toninho foram carregados nos braços. 
Marrom chegou a desmaiar após receber a notícia. Esperava o pior hoje. Não havia mais esperança. 
‘Agora eu to muito feliz porque eu quero criar os meus filhos aqui’, disse Maria de Fátima, que 
mora no Pinheirinho desde 2004.” Disponível em: <http://rio.pstu.org.br/?p=461>. Acesso em: 29 
ago. 2015. 
116 Disponível em: <http://www.ovale.com.br/nossa-regi-o/justica-federal-suspende-reintegrac-o-e-
pinheirinho-obtem-vitoria-1.207846>. Acesso em: 29 ago. 2015. 
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A decisão não colocava fim ao conflito judicial do Pinheirinho, mas dava 

fôlego para que se avançasse nas negociações sobre a regularização, 

conforme alegou o defensor Jairo Salvador ao jornal O Vale.117  

Conforme mencionado, a liminar foi concedida em regime de plantão pela 

juíza Roberta Chiari. Quando o plantão judicial é acionado, o juiz 

plantonista analisa o caso em regime de urgência e, logo que aberto o 

fórum pela manhã, há regular distribuição do feito a uma das varas. No 

caso, na manhã da terça-feira a ação proposta pelo Pinheirinho foi 

distribuída à 3.ª Vara Federal, cujo titular era o juiz Carlos Alberto Antônio 

Junior. Tendo recebido a ação, passou a examinar toda a matéria.118 

Embora o pedido de liminar tenha sido apreciado em regime de plantão, 

considerou haver forte discussão em torno da competência do juízo 

federal, uma vez que a matéria envolve o cumprimento da decisão da 

juíza Márcia, do juízo estadual da 6.ª Vara Cível de São José dos 

Campos. 

Para o juiz, não basta a União ser arrolada como ré para que se configure 

competência federal do artigo 109 da Constituição Federal; é necessário 

haver legitimidade ad causam,119 que, de acordo com ele, seria qualificada 

pelo interesse da União no feito, e esse interesse deve ser jurídico, e não 

político. Nas palavras do juiz:  

É inegável pelo protocolo de intenções e pelo ofício do 
Ministério das Cidades juntados aos autos que há interesse 
político em solucionar o problema da região. No entanto, este 
interesse não se reveste de qualquer caráter jurídico que 
permita que a União possa ser demandada para dar solução ao 
problema da desocupação ou ocupação do bem particular. 

O bem não é da União e não há interesse federal qualquer 
sobre a área. A questão é eminentemente política, e envolve 
os interesses de habitação do Ministério das Cidades. No 
entanto, não se vê que haja qualquer início de processo 

                                                
117 Disponível em: <http://www.ovale.com.br/nossa-regi-o/justica-federal-suspende-reintegrac-o-e-
pinheirinho-obtem-vitoria-1.207846>. Acesso em: 29 ago. 2015. 
118 Essa explicação é dada pelo próprio juiz Carlos Alberto no início de sua decisão. 
119 Significa, em linhas gerais, legitimidade para a causa, a pertinência subjetiva da ação, que surge 
da relação de complementaridade entre quem propõe a demanda e o bem da vida que se pleiteia. 
De acordo com o CPC/73, artigo 6.º: “Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, 
salvo quando autorizado por lei”. 
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administrativo, orçamentário ou executivo que viabilize possa a 
parte autora cobrar qualquer postura da União, judicialmente, 
para cumprimento daquelas intenções (grifo nosso). 

 

De acordo com o juiz, haveria interesse da União se houvesse decreto 

expropriatório federal para a área, uma vez que o imóvel é particular. 

Desse modo, o interesse político não seria suficiente para afastar a 

competência do Juízo Estadual que determinou a desocupação da área. 

Não poderia, portanto, a Justiça Federal sobrepor-se a essa ordem sem a 

prova do interesse jurídico federal na área. 

Afastada a União do polo passivo da ação, por falta de legitimidade, o juiz 

federal Carlos Alberto declara-se incompetente para conhecer e processar 

a ação e determina sua remessa à 6.ª Vara Cível da Justiça Estadual de 

São José dos Campos. 

Dessa decisão o advogado Marcelo Menezes interpôs agravo de 

instrumento no Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3).120 Na 

quinta-feira, dia 19 de janeiro, o desembargador federal relator Antonio 

Carlos Cedenho, da 5.ª Turma do TRF3, deu provimento ao agravo 

interposto pelo advogado do Pinheirinho, mantendo a União no polo 

passivo da ação cautelar, por entender que havia sim interesse jurídico do 

ente na ação. Portanto, passou a valer novamente a decisão da juíza 

federal Roberta Chiari para que as forças policiais se abstivessem de 

efetivar a reintegração de posse no Pinheirinho. 

O advogado Marcelo Menezes compareceu no TRF3 no dia seguinte, 

sexta-feira, dia 20, e tomou ciência da decisão. Quando a notícia chegou 

ao Pinheirinho, foi motivo de festa: 

                                                
120 Paralelamente, na quarta-feira, dia 18, os advogados da União, Marco Aurélio Bezerra 
Verderamis, Rafael Esteves Perroni e Natália Stivalle Gomes, entraram com outra ação na Justiça 
Federal em São José dos Campos com o objetivo de suspender a reintegração de posse por 30 dias, 
para que a União prosseguisse no andamento das medidas administrativas tendentes a adoção de 
políticas públicas que atendessem aos moradores do Pinheirinho, visando a solução alternativa do 
presente conflito. A ação foi distribuída no mesmo dia ao mesmo juiz federal que reverteu a 
liminar da juíza Roberta, Carlos Alberto Antônio Junior, e que novamente considerou não haver 
interesse jurídico da União na causa, extinguindo a ação sem julgamento de mérito (Processo 
0000487-52.2012.403.61.03, 3.a Vara Federal de São José dos Campos). 
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Hoje é dia de festa na periferia. Continuamos insistindo que a 
solução definitiva não está no Judiciário, mas no 
Executivo. O prefeito Eduardo Cury tem a obrigação de 
negociar junto aos governos federal e estadual para que 
possamos encontrar uma saída pacífica que beneficie os 
moradores do Pinheirinho (Antonio Donizete Ferreira, Toninho 
advogado dos moradores – grifo nosso).121 

 

Essa decisão, apesar de também não ser definitiva, dado que ainda 

haveria julgamento do recurso pela turma de desembargadores, permitiria 

mais uma vez a possibilidade de ganhar tempo e avançar nas 

negociações com o poder público para a regularização do Pinheirinho. A 

semana, que havia iniciado sob forte tensão diante da ameaça concreta 

da efetivação da reintegração, encerrava-se em clima de festa para as 

famílias do Pinheirinho. 

2.5.2 Há duas justiças? A disputa entre a esfera estadual e federal 
Mencionamos anteriormente algo a respeito de o conflito ter passado a 

permear o espaço da Justiça Federal, depois de ter permanecido quase 

oito anos restrito à Justiça Estadual. Para quem está familiarizado com as 

instituições do sistema de justiça, isso pode ser facilmente assimilável. 

Entretanto, essa divisão da “Justiça” pode suscitar algumas dúvidas. Para 

os propósitos do trabalho, é importante deixar claro que não há uma 

hierarquia entre Justiça Estadual e Justiça Federal; é uma espécie de 

divisão do trabalho, em que a federal fica responsável por tratar de 

questões que atendam a determinados critérios (ou por envolverem o 

interesse da União ou por tratarem de questões especializadas e serem 

de responsabilidade da Justiça do Trabalho, Eleitoral ou Militar),122 

                                                
 
121 Disponível em: <http://www.pstu.org.br/node/17104>. Acesso em: 1.º jun. 2015. 
122 “A Justiça Federal da União (comum) é composta por juízes federais que atuam na primeira 
instância e nos tribunais regionais federais (segunda instância), além dos juizados especiais 
federais. Sua competência está fixada nos artigos 108 e 109 da Constituição. Por exemplo, cabe a 
ela julgar crimes políticos e infrações penais praticadas contra bens, serviços ou interesse da União 
(incluindo entidades autárquicas e empresas públicas), processos que envolvam Estado estrangeiro 
ou organismo internacional contra município ou pessoa domiciliada ou residente no Brasil, causas 
baseadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional e 
ações que envolvam direito de povos indígenas. A competência para processar e julgar da Justiça 
federal comum também pode ser suscitada em caso de grave violação de direitos humanos.” 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=169462>. 
Acesso em: 29 ago. 2015. 
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enquanto a Estadual fica responsável por todas as questões chamadas 

residuais, ou seja, que não atendem aos critérios da Justiça Federal.123 

Feito esse esclarecimento, temos o seguinte quadro naquele momento: 

uma decisão liminar da juíza Márcia Loureiro (justiça estadual) 

autorizando a reintegração de posse do Pinheirinho e uma decisão do 

desembargador federal Antonio Cedenho que tornou novamente válida a 

liminar da juíza Roberta Chiara (justiça federal) determinando que as 

forças policiais se abstivessem de efetivar a reintegração de posse do 

Pinheirinho. De acordo com o artigo 115, I, do CPC/73, quando dois ou 

mais juízes se declaram competentes para decidir sobre determinado 

conflito, configura-se o que se chama conflito de competência. Ele pode 

ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz 

(artigo 116 do CPC/73).  

A juíza Márcia Loureiro, ao tomar conhecimento da decisão do 

desembargador federal Antonio Cedenho, enviou uma consulta ao 

Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ivan 

Ricardo Garisio Sartori, tendo em vista a dúvida suscitada pela liminar da 

juíza federal concedida na terça-feira sobre a validade de sua ordem, e 

que, inclusive, fez com que a Polícia Militar, comandada pelo Coronel 

Manoel Messias, recuasse do Pinheirinho naquele dia.  

Em resposta à juíza Márcia, no sábado, dia 21 de janeiro, o juiz assessor 

da presidência do TJSP, Rodrigo Capez, encaminha a resposta do 

presidente Ivan Sartori, o qual instrui a juíza a “prosseguir na execução do 

decisório estadual, por conta e responsabilidade desta Presidência”, com 

a finalidade de “preservar a autoridade da decisão deste Tribunal de 

Justiça”, uma vez que a Justiça do Estado de São Paulo é “absolutamente 

independente e não tem relação com aquele outro ramo do Judiciário” 
                                                
123 “A Justiça Estadual (comum) é composta pelos juízes de Direito (que atuam na primeira 
instância) e pelos chamados desembargadores, que atuam nos tribunais de Justiça (segunda 
instância), além dos juizados especiais cíveis e criminais. A ela cabe processar e julgar qualquer 
causa que não esteja sujeita à competência de outro órgão jurisdicional (Justiça Federal comum, do 
Trabalho, Eleitoral e Militar), o que representa o maior volume de litígios no Brasil. Sua 
regulamentação está expressa nos artigos 125 a 126 da Constituição.” Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=169462>. Acesso em: 29 
ago. 2015. 
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(referindo-se à Justiça Federal). Considera que não houve manifestação 

de interesse jurídico da União no feito para que fosse deslocada a 

competência para a Justiça Federal. Para isso, autoriza requisição ao 

Comando da Polícia Militar do Estado para o imediato cumprimento da 

ordem da reintegração, “repelindo-se qualquer óbice que venha a surgir 

no curso da execução, inclusive a oposição de corporação policial 

federal”.  

Ao final de sua resposta, a presidência do TJSP designa o juiz de direito 

assessor da presidência, Rodrigo Capez, para que, em nome do Tribunal, 

preste todo o auxílio necessário à juíza Márcia “com vistas ao cabal 

cumprimento de sua determinação”. 

2.5.3 Garantindo a tranquilidade pública e o pleno cumprimento da 
lei: o dia 22 de janeiro de 2012 
No dia seguinte, por volta das 5 horas da manhã do domingo, dia 22, os 

moradores do Pinheirinho foram surpreendidos com a polícia entrando no 

bairro. Um efetivo de cerca de dois mil policiais militares e guardas civis 

do município de São José dos Campos estavam ali para dar cumprimento 

à liminar de reintegração de posse da juíza Márcia Loureiro. 

O defensor público Jairo Salvador, na qualidade de representante da 

Associação Democrática por Moradia e Direitos Sociais, aciona o plantão 

judiciário da Justiça Federal para informar que “a Polícia Civil e Militar do 

Estado de São Paulo e a Guarda Municipal de São José dos Campos 

estavam promovendo, naquele momento, a reintegração de posse do 

imóvel de propriedade da Massa Falida, ocupado pelos integrantes do 

Movimento Urbano Sem-Teto (MUST)”, em descumprimento à decisão da 

juíza federal Roberta Chiari, confirmada pelo desembargador Antonio 

Cedenho. O pedido, formulado verbalmente pelo defensor, para que a 

decisão da Justiça Federal fosse restabelecida, foi recebido e aceito pelo 

juiz federal substituto plantonista Samuel de Castro Barbosa Melo, que às 

8h40 determinou: “Oficie-se ao Comandante do 1.º Batalhão da Polícia 

Militar em São José dos Campos, bem como às autoridades da Polícia 
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Civil do Estado de São Paulo e da Guarda Municipal que tenham 

circunscrição nesta Comarca”. 

Em cumprimento à decisão, a oficiala de justiça Aparecida Maria da 

Trindade Santos, analista judiciária executante de mandados da Justiça 

Federal, dirigiu-se ao acampamento da Polícia Militar instalado nas 

imediações do Pinheirinho e procedeu à entrega do ofício ao Comandante 

da Polícia Militar, Manoel Messias Mello, às 10h15.124 Na certidão da 

oficiala, ela registra que, apesar do recebimento do ofício, o coronel 

informou que “por determinação da Presidência do Tribunal de Justiça 

será cumprida a ordem de desocupação da área, ordem essa emanada do 

juiz da 6.ª Vara Cível de São José dos Campos”. Ainda segundo a 

certidão, no momento da entrega, o juiz assessor da Presidência do TJSP, 

Rodrigo Capez, estava presente e informou que a suspensão da 

reintegração de posse somente seria cumprida por ordem do TJSP. Ou 

seja, considera que a decisão da justiça federal não teria validade alguma. 

Prosseguindo com a diligência, a oficiala dirigiu-se às instalações da 

Guarda Municipal, também nas proximidades do Pinheirinho, e conversou 

com o Comandante da Guarda Civil, Jorge de Assis Pinheiro, dando-lhe 

ciência da ordem emanada da Justiça Federal sobre a suspensão da 

reintegração de posse do Pinheirinho. Entretanto, de acordo com a 

certidão, o mesmo se recusou a receber cópia da decisão do juiz Samuel 

Melo, bem como a assinar o ofício, alegando que este deveria ser 

entregue no Paço Municipal. A oficiala não entregou o ofício à autoridade 

da Polícia Civil em virtude de esta não estar presente no local. 

Ciente das informações prestadas pela oficiala, no mesmo dia, o juiz 

federal Samuel Melo oficia o desembargador federal plantonista, Luis 

Carlos Hiroki Muta, com o intuito de pedir auxílio do Tribunal Regional 

Federal da 3.ª Região para fazer valer a decisão do desembargador 

Antonio Cedenho que restabeleceu a decisão da juíza federal Roberta 

Chiari, de que as forças policiais se abstivessem de efetivar a reintegração 

de posse da área do Pinheirinho. Informa ao desembargador plantonista 
                                                
124 Conforme consta na assinatura do Comandante e do juiz Rodrigo Capez no ofício. 
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de toda a situação de recusa das autoridades em cumprir sua decisão, 

inclusive anexa a resposta do presidente do TJSP à consulta da juíza 

Márcia realizada no dia anterior. 

Uma vez que “o baixo efetivo de pessoal da Polícia Federal em São José 

dos Campos, em face do número de policiais militares que se encontram 

na gleba de terras do Pinheirinho, pode tornar inócuo o cumprimento 

dessa ordem judicial”, solicita ao desembargador que determine como 

deve proceder diante desse do caso que classifica como “grave crise 

institucional”. 

Ainda no mesmo dia, a advogada do Pinheirinho, Ana Lúcia Marchiori, 

representando a Associação Democrática por Moradia e Direitos Sociais, 

vai aos autos do agravo de instrumento, que já havia tido decisão liminar 

do desembargador federal Antonio Cedenho, requerer que se determine a 

prisão do Comandante da Polícia Militar, Manoel Messias, responsável 

pela omissão e descumprimento da decisão judicial da justiça federal, por 

subversão à ordem pública e desacato a autoridade com poder 

constituído. 

Ela narra a situação no Pinheirinho naquele dia:  

[...] as famílias moradoras do terreno [...] foram surpreendidas 
na madrugada no dia de hoje, com a entrada de aparato policial 
que conta com mais de 2.000 homens na área, fortemente 
armados, que estão realizando o ato de desocupação sob a 
ordem do Comando da Polícia Militar, contando ainda com a 
presença do Presidente do Tribunal de Justiça – SP e do 
Desembargador do TJSP – Dr. Rodrigo Capez que aduz estar 
no local para garantir a desocupação. 

[...] a desocupação arbitrária e ilegal em curso está se 
realizando com forte repressão e com grande aparato policial 
fechando todo e qualquer acesso nas proximidades do local, 
sendo certo que, além do barulho de tiros e gritos no local, 
chegam notícias de que temos quatro mortos e vários feridos no 
local. Não é demais registrar que no local estão abrigados em 
suas casas mais de 8.000 moradores onde também moram 
mais de 3.000 crianças com seus pais e que, certamente, estão 
presenciando e vivendo todo o terror, além de centenas de 
mulheres que estão sob mira de armas e ordens de toda sorte 
do aparelho repressor da polícia. A mídia já está noticiando este 
fatídico episódio. 
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O desembargador plantonista Carlos Muta recebeu a petição, mas 

entendeu que a competência para examinar as providências requeridas 

era da primeira instância da Justiça Federal, não do Tribunal. Por isso, 

encaminhou cópia da petição e de sua decisão ao juiz federal de plantão 

em São José dos Campos. 

Às 17 horas, o advogado Marcelo Menezes se dirige à 3.ª Vara Federal de 

São José dos Campos, nos autos do processo da ação cautelar 

instaurada no dia 16 de janeiro, para requerer a determinação da prisão 

dos comandantes da Polícia Militar e da Guarda Municipal de São José 

dos Campos, que se recusaram a cumprir a ordem de abstenção de 

desocupação do Pinheirinho proferida pela Justiça Federal. Recebido o 

pedido, o juiz federal Samuel determina que o Ministério Público Federal 

seja intimado para que se manifeste antes de decidir a respeito do pedido 

de prisão. 

Paralelamente a essas iniciativas processuais de interromper o 

seguimento da reintegração de posse do Pinheirinho levadas a cabo na 

Justiça Federal, a Procuradoria-Geral da União125 suscitou conflito de 

competência126 no Superior Tribunal de Justiça com pedido urgente de 

liminar e processamento sob regime de plantão, tendo em vista o 

cumprimento da medida liminar de reintegração de posse que 

desconsiderava decisão proferida pelo desembargador federal Antonio 

Cedenho nos autos do agravo de instrumento. 

O conflito se configurava, portanto, entre o TRF3 – e, consequentemente, 

o juízo da 3.ª Vara Federal de São José dos Campos (decisão do 

desembargador Antonio Cedenho que restabeleceu a validade da liminar 

da juíza Roberta Chiari) – e o juízo da 6.ª Vara Cível de São José dos 

Campos (liminar da juíza Márcia que estava sendo cumprida). Na petição, 

a Procuradoria argumenta pela competência absoluta da Justiça Federal 

para julgar o conflito, tendo em vista o interesse jurídico da União, e pede 

que seja determinada a suspensão imediata da eficácia da decisão que 

                                                
125 A peça não é assinada. 
126 Conflito de Competência n. 120.788 – SP (2012/0011161-1). 
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determina a reintegração de posse proferida pela 6.ª Vara Cível de São 

José dos Campos, até o julgamento do conflito de competência pelo STJ. 

Esclarece que isso permitiria que a União prosseguisse no andamento das 

medidas administrativas tendentes a adoção de políticas públicas que 

atendessem os moradores da área do Pinheirinho, visando à solução 

alternativa do conflito.127 

Por fim, requer a fixação do juízo da 3.ª Vara Federal de São José dos 

Campos como competente para decidir as questões urgentes, com o 

envio dos autos de reintegração de posse da 6.ª Vara Cível para o Juízo 

da 3.ª Vara Federal, até a decisão final do STJ. 

Às 17h08, o ministro do STJ Ari Pargendler,128 em regime de plantão, 

responde às quase dez páginas de argumentos da Procuradoria da 

seguinte forma: 

Salvo melhor juízo, a ordem judicial, emanada da Justiça 
Estadual, deve ser observada por todos, inclusive pelos demais 
ramos do Poder Judiciário. Nenhum juiz ou Tribunal podem 
desconsiderar decisões judiciais cuja reforma lhes está fora do 
alcance (REsp n.º 300.086/RJ, de minha relatoria, DJ 
09.12.2002). A parte inconformada com a decisão judicial deve 
interpor os recursos próprios. Indefiro, por isso, a medida 
liminar, consignando o MM. Juiz de Direito da 6.ª Vara Cível de 
SJC para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. 
Solicitem-se as informações. Intime-se. Brasília, 22 de janeiro 
de 2012. Ministro Ari Pargendler. 

 
Ou seja, apesar do esforço da Procuradoria em demonstrar que o conflito 

de competência se justificava porque, apesar da decisão da Justiça 

Estadual, havia interesse jurídico da União em resolver o conflito por 

meios diversos da reintegração de posse apoiada por forças policiais, e 

que isso justificava o deslocamento da competência e, por conseguinte, 
                                                
127 Há menção a uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal na Justiça Federal 
(Processo 000499-66.2012.403.6103, 1.ª Vara Federal de São José dos Campos). Não encontramos 
a ação pelo mecanismo de busca processual da primeira instância da Justiça Federal, mas 
localizamos a petição inicial na íntegra no site da Procuradoria. Disponível em: 
<http://www.prsp.mpf.gov.br/sala-de-imprensa/noticias_prsp/19-01-12-2013-mpf-move-acao-
contra-municipio-de-sao-jose-dos-campos-por-omissao-no-caso-pinheirinho>. A petição foi datada 
em 18.01.2012. Menciona a existência de um inquérito civil instaurado também pelo MPF em 2005 
(1.34.014.000001/2005-84). 
128 Presidente do Superior Tribunal de Justiça, de 03.09.2010 a 31.08.2012. Aposentado do cargo 
de Ministro do Superior Tribunal de Justiça a partir de 15.09.2014. Disponível 
em: <http://www.stj.jus.br/web/verCurriculoMinistro?cod_matriculamin=0001104>. Acesso em: 
29 ago. 2015. 
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da ação para a Justiça Federal, o ministro Ari Pargendler optou por dar 

apoio à remoção forçada das famílias do Pinheirinho – que inclusive já 

estava em curso há 12 horas no momento em que proferiu sua decisão –, 

ao considerar a 6.ª Vara Cível de São José dos Campos competente, 

mesmo que provisoriamente, uma vez que se tratava de decisão liminar, e 

ainda haveria julgamento definitivo pelo colegiado do Tribunal.129  

Quando tomou ciência dessa decisão, o juiz federal Samuel Melo 

entendeu que o pedido de prisão das autoridades policiais por 

descumprimento de ordem legal de funcionário público formulado pelos 

advogados do Pinheirinho não era cabível, “uma vez que os agentes 

públicos agiram em cumprimento de ordem proferida por juiz competente” 

(a juíza Márcia, da 6.ª Vara Cível da Justiça Estadual de São José dos 

Campos). 

No espaço do processo judicial, o dia 22 de janeiro encerra-se com essa 

decisão. Com o reconhecimento pelo sistema de justiça do cabimento da 

execução de uma liminar de reintegração de posse quase oito anos após 

a propositura da ação.  

De toda forma, essa decisão, no fim da tarde do dia 22, só confirmava o 

que na prática já estava sendo executado. Enquanto as atividades 

jurisdicionais ocorriam nos gabinetes dos respectivos juízes, no 

Pinheirinho a decisão de que os cerca de oito mil moradores deveriam sair 

de suas casas – ou “melhor”, ser expulsos – estava tomada. 

Aparentemente, as discussões levadas a cabo no dia 22 nos gabinetes 

não representaram nenhum constrangimento para a ação policial.  

                                                
129 O conflito de competência teve julgamento definitivo em 22.05.2013. Da decisão liminar do 
Ministro Ari Pargendler, for interposto agravo regimental. De acordo com a ementa da decisão 
definitiva, considerou-se que “A União, se possuir interesse jurídico, deve manifestá-lo nos 
próprios autos da ação que tramita na Justiça estadual, requerendo sua remessa à Justiça Federal 
para que esta examine o pedido (Súmula 150/STJ). Não cabe ajuizamento de nova demanda na 
Justiça Federal para obstar o cumprimento da liminar oriunda da Justiça estadual”. Disponível em: 
<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23353204/conflito-de-competencia-cc-120788-sp-2012-
0011161-1-stj/inteiro-teor-23353205>. Acesso em: 2 set. 2015. 
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2.5.3.1 Enquanto isso no front: A invasão130 da polícia 
A reintegração de posse teve início no dia 22 de janeiro e terminou três 

dias depois, no dia 25. Basta digitar no youtube “reintegração de posse 

Pinheirinho” e assistir a algum dos vídeos resultantes da busca131 para se 

dar conta de que a tarefa de descrever textualmente como ocorreu a 

reintegração – desde a entrada da polícia no domingo, passando pelo 

encaminhamento dos moradores aos abrigos, até a solenidade que 

formalizou a devolução da posse à massa falida da Selecta – não é 

simples. Não apenas pelo desconforto de assistir repetidas vezes às 

cenas de violência e ouvir tantos outros relatos desesperados dos 

(ex)moradores, mas também pela consciência de certa impotência da 

palavra escrita em si mesma. Concluir que foi uma ação violenta com 

graves violações aos direitos humanos parece já tão banalizado que é 

como se a palavra “violência” não dissesse muito. Ao mesmo tempo, não 

podemos nos eximir dessa tarefa, mas fica desde já a ressalva de que 

essa narrativa não dá conta de descrever tudo a que os moradores do 

Pinheirinho foram submetidos para que a reintegração de posse fosse 

cumprida.  

 Colocando em prática a estratégia de surpreender os moradores para 

realizar a reintegração,132 um efetivo policiamento formado por 

aproximadamente dois mil homens da Polícia Militar de São Paulo 

(provenientes de batalhões de municípios do Vale do Paraíba, do Litoral 

Norte e até da capital) e da Guarda Civil Municipal de São José dos 

Campos, apoiado por dois helicópteros e pelo menos um carro blindado 

da PM, além de várias viaturas policiais, ambulâncias e um caminhão dos 

                                                
130 Termo usado pelos ex-moradores ao se referirem à entrada da polícia naquele dia, conforme 
registro da pesquisa de Fabrício Barreti (2015, p. 25): “É interessante a questão da inversão do 
termo invasão, já que o resgate do evento da reintegração de posse é quase sempre denominado por 
esse termo pelos interlocutores. Enquanto, por exemplo, o Estado e as mídias locais tomam a 
ocupação como uma invasão do terreno, os ex-moradores invertem o termo para se referir à 
invasão da Polícia Militar no acampamento, já que o terreno não possuía função social alguma até 
o momento da ocupação do terreno do Pinheirinho”.  
131 Em 02.09.2015, foram 1.560 resultados encontrados. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/results?search_query=pinheirinho+reintegração+de+posse>. 
132 Disponível em: <http://www.ovale.com.br/mobile/nossa-regi-o/fator-surpresa-e-arma-da-pm-
para-neutralizar-confrontos-1.205623?comments=60>. Acesso em: 2 set. 2015. 
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bombeiros (BRIGADAS POPULARES, 2012), chegaram ao Pinheirinho 

ainda de madrugada.  

De acordo com a Defensoria Pública de São Paulo,133 a primeira 

intervenção militar na área foi feita pelos helicópteros, que lançavam, 

indiscriminadamente, sobre as casas bombas de gás lacrimogêneo.134 A 

título de exemplo, reproduzimos alguns relatos dos moradores: 

– Maria Gonçalves de Jesus (PA 92/12) – também afirma que 
jogaram bombas em cima da casa, causando a quebra e a 
queda de telhas. Teve que se abrigar na casa da vizinha para 
não ser atingida. 
– Luciano Aparecido dos Santos (PA 52/12) – afirma que 
bombas foram jogadas diretamente dos helicópteros no interior 
das residências. 

 

Esse primeiro ataque fez com que os moradores tivessem que deixar suas 

casas, expondo-os à segunda abordagem policial, realizada pelo Batalhão 

de Choque. Com o disparo de tiros de bala de borracha e o lançamento de 

mais bombas de gás lacrimogêneo, os policiais do batalhão exigiam que 

os moradores saíssem de suas casas imediatamente, sem que levassem 

nada consigo.135 Em alguns casos permitiram que levassem no máximo 

documentos pessoais e algumas roupas. Os moradores saíam com a 

promessa de que a residência seria lacrada e que poderiam retornar 

posteriormente para retirada dos pertences. Sobre o uso de balas de 

borracha, reproduzimos os relatos:  

                                                
133 Com base na petição inicial da Ação Civil Pública 0009769-96.2013.8.26.0577, proposta em 
05.03.2013 pelo Núcleo de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 
que tramita na 2.ª Vara da Fazenda Pública – Foro de São José dos Campos. A ação pede a 
condenação do Estado de São Paulo, do município de São José dos Campos e da Massa Falida da 
Selecta em R$ 10 milhões em danos morais coletivos em razão da forma como foi conduzida a 
reintegração de posse. Foi extinta sem resolução de mérito em primeira instância e aguarda 
julgamento de recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo (consulta realizada em 02.09.2015). Os 
fatos narrados na inicial se depreendem das informações obtidas pelos relatos dos moradores 
afetados constantes em mais de mil procedimentos administrativos (PAs) instaurados na Unidade 
da Defensoria Pública de São José dos Campos, que resultaram no ajuizamento de cerca de 1.050 
ações indenizatórias individuais, nas quais se postula a reparação civil por danos materiais e morais 
dos atingidos.  
134 De acordo com a petição inicial da ação supramencionada, foram 568 relatos referindo-se ao 
lançamento de bombas no interior das residências. 
135 De acordo com a petição inicial da ação supramencionada, foram 238 relatos informando o 
disparo indiscriminado de balas de borracha e armas químicas. 
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– Angela Maria da Costa Oliveira (PA 407/12), ex-moradora da 
Rua 2, n.º 37, Bloco C – afirma que sua filha foi atingida com 
gás de pimenta, ferindo os lábios dela e deixando a criança sem 
ar. No momento em que o irmão da assistida tentava socorrer a 
sobrinha, ele foi atingido por uma bala de borracha. 
– Antonio Jorge Santos Muniz (PA 169/12), ex-morador da casa 
14 do Bloco O – afirma ter sido alvo de disparos de balas de 
borracha, que eram disparadas inclusive contra crianças. 
– Paulo Cezar Vieira (PA 81/12), ex-morador da Rua 5, n.º 159 
do Bloco F – afirma que, além de ser chamado de “lixo” pelos 
policiais, foi atingido com bala de borracha no joelho, de forma 
gratuita. 

 

Ainda de acordo com a Defensoria Pública, o método adotado pela polícia 

militar paulista consistia na neutralização de qualquer possibilidade de 

resistência, mediante ataque preventivo generalizado. Não importava 

quem estivesse no interior das casas, se idosos, crianças, mulheres 

grávidas, pessoas com problemas respiratórios ou cardíacos, a 

metodologia e o plano de ação seguido foi o mesmo: cada casa uma 

bomba de efeito moral, seguida por disparos de balas de borracha, 

independentemente de reação ou resistência dos moradores. 

Não há como precisar o número exato de feridos, mas o laudo técnico 

socioeconômico dos atendimentos realizados pela Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo demonstra que, de um universo de cerca de 1.000 

famílias que procuraram a instituição, cerca de 23,7% relatam ter sido 

vítimas das armas de “baixa letalidade”.  

Diante desse cenário, houve casos ainda mais graves. O morador David 

Washington Castor Furtado foi baleado, por arma de fogo, pelas costas 

por integrante da Guarda Municipal, com um segundo disparo efetuado 

em sua direção quando já se encontrava paralisado pelo primeiro tiro. 

Danielle Rodrigues da Silva Santos recebeu um tiro de bala de borracha 

no rosto, ocasionando o rompimento dos lábios, com necessidade de 

reconstituição de sua face. E há ainda o caso do senhor Ivo Teles dos 

Santos, idoso, espancado durante a reintegração e que, após vários dias 

desaparecido, foi encontrado em coma no Hospital Municipal, vindo a 

falecer em 10 de abril de 2012. 
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Os relatos colhidos pela Defensoria Pública ainda registram que as 

agressões físicas eram sempre precedidas de agressões verbais, com 

xingamentos, humilhações e demonstrações de força:136  

Marília Sinval, que dentre outros personagens componentes de 
sua identidade, é a mãe de R., de dois anos, relatou que foi 
chamada de criminosa pelos policiais que chegaram a sua 
casa. Naquele momento, R. estava em seu colo, enquanto as 
duas saíam do local em que viviam. 
 
Descrição semelhante fez Renato Ferreira de Araújo, que no 
desempenho do papel de pai, é responsável pelos cuidados de 
oito filhos. Renato foi abordado pelos policiais dentro de casa, 
sob o olhar de todos os seus filhos. Chamado de vagabundo e 
ladrão, negou os adjetivos, se dizendo trabalhador. Ouviu do 
policial: “trabalhador sou eu!”. 
 
O policial ainda lhe perguntou: “eu tiro ou não tiro vocês 
daqui?”. Em seguida, outra pergunta: “quem manda aqui?”. 
Juntamente com a pergunta foi dada a instrução para a 
resposta: “diga que é o Choque!” (provavelmente uma 
referência ao grupamento da Polícia Militar). Observando a 
cena, os filhos aguardaram a resposta do pai. 

 

Por fim, o que se considerou como terceira abordagem foi feita por 

policiais militares comuns, que realizavam a escolta dos moradores para 

fora da área de segurança traçada por eles e os orientavam a dirigir-se 

para o Centro de Triagem local de cadastramento para atendimento 

social, o qual consistia num centro poliesportivo localizado em frente ao 

terreno do Pinheirinho. Mesmo ali os moradores foram alvo de novas 

agressões por parte da Guarda Municipal.137 Após o cadastramento, os 

moradores eram encaminhados para os abrigos improvisados pela 

prefeitura do município, sobre os quais falaremos mais detidamente em 

seguida.  

Antes, cabe colocar que o trabalho dos oficiais de justiça responsáveis 

pelo cumprimento da ordem de reintegração de posse somente pôde ser 
                                                
136 Os relatos aqui transcritos são citações de parecer elaborado pelo Centro de Atendimento 
Multidisciplinar da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mencionados na petição inicial da 
ACP 0009769-96.2013.8.26.0577, citada anteriormente. 
137 De acordo com a petição inicial da ACP mencionada, “diversos depoimentos relatam o uso de 
violência por parte da Polícia Militar e da Guarda Municipal durante o cadastramento. Segundo 
pesquisa realizada com cerca de 1.000 moradores atendidos pela Defensoria Pública, 13% 
relataram ter sido vítima de agressão verbal, 15% de agressão física, 4% presenciaram disparos de 
armas de fogo e 11% foram alvo de explosão de bombas, durante o cadastramento”. 
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acompanhado pelos representantes da Massa Falida e pela polícia. 

Advogados dos moradores, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do 

Brasil e demais instituições e autoridades foram impedidos de entrar no 

Pinheirinho, de modo que não foi sequer permitida a aproximação do 

local. Várias autoridades foram recepcionadas por balas de borracha e 

bombas de efeito moral.138 Somente para citar alguns episódios, pode-se 

mencionar o ocorrido com o assessor da Presidência da República, Paulo 

Maldos, que estava no Pinheirinho no dia 22 participando de negociações 

com os moradores e levou um tiro de bala de borracha na perna.139  

2.6 E depois? 
Como foi mencionado, os moradores deixavam suas casas com a 

promessa feita pela polícia de que elas seriam lacradas e que depois 

poderiam retornar para buscar os pertences deixados. De acordo com 

relatos colhidos por organizações de direitos humanos que estiveram com 

os moradores depois da reintegração de posse (BRIGADAS POPULARES 

e outros, 2012), embora a prefeitura afirmasse que a ação se daria em 

três etapas (retirada das pessoas, catalogação e separação dos 

pertences, devolução dos pertences às famílias), a operação acabou 

levando à perda da maioria dos bens dos moradores do Pinheirinho. 

Nos dias que se seguiram, quando já estavam nos abrigos e 

supostamente poderiam retornar para fazer isso, “estabeleceu-se uma luta 

contra o relógio, pois os moradores tiveram poucos minutos e uma única 

oportunidade de retirar tudo o que pudessem de suas moradias”, segundo 

consta na petição da Defensoria. De acordo com os relatos dos 

moradores atendidos pela instituição, em 67% dos imóveis sequer houve 

etiquetação dos bens. Ainda, 34% das residências foram destruídas, 8% 

arrombadas e 3% incendiadas, com pertences dos moradores ainda 

dentro dos imóveis. 

José Paulo Cesar dos Santos (PA 89/12), ex-morador da Rua 2, 
casa 09, Bloco X, relata que foi autorizado a entrar apenas uma 

                                                
138 De acordo com a petição inicial da ACP supramencionada. 
139 Disponível em: <http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,secretario-atingido-por-bala-de-
borracha-no-pinheirinho-se-diz-indignado,826292>. Acesso em: 2 set. 2015. 
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vez na residência, tendo direito a apenas “uma viagem dos 
seus pertences”. 
  
Angela Maria da Costa Oliveira (PA 407/12), ex-moradora da 
Rua 2, n.º 37, Bloco C, relata que seu irmão conseguiu colocar 
os adesivos em alguns objetos, mas os policiais não deixaram 
que ele colocasse em todas os bens da casa, informando que 
bastaria o número. 
 
Adriele Gois de Lima (PA 337/12), ex-moradora da Rua 4, n.º 
64, Bloco H, assegura que os policiais disseram que ela teria 
apenas 30 minutos para retirar os pertences. 
 
Maria do Socorro dos Santos Bezerra (PA 23/12), também ex-
moradora do adensamento, relata que pediu aos policiais para 
retirar os documentos e as roupas e que o policial teria dito que 
ela deveria escolher entre as roupas e os documentos. 
 
Cláudia Cristina Ribeiro (PA 334/12) informou que os 
caminhões disponibilizados pelo Poder Público eram 
insuficientes e tinham que retirar a mudança de três famílias, 
motivo pelo qual não conseguiu retirar quase nada de seu 
antigo imóvel. 

 

Para ingressarem no Pinheirinho para retirada dos bens, os moradores 

eram obrigados a assinar um termo, dando quitação e afirmando ter 

retirado todos os seus pertences. Quem não assinasse, não tinha 

autorização para entrar. No entanto, no momento em que chegavam a 

suas casas, muitos moradores descobriam que elas haviam sido 

invadidas, demolidas ou mesmo incendiadas, com todos os pertences no 

interior. 

Embora tenha sido exigida previamente, para cumprimento da ordem, 

uma extensa lista de recursos humanos e materiais,140 a Polícia Militar e 

os demais agentes públicos executaram a remoção sem que tais recursos 

fossem disponibilizados. 

A demolição das casas teve início antes mesmo que todos pudessem ter 

retirado seus pertences. Não faltam relatos de moradores afirmando que, 

ao retornarem ao Pinheirinho, encontraram apenas entulhos do que antes 

eram suas casas. 
                                                
140 Que incluía 30 caminhões, 4 tratores e 4 retroescavadeiras de esteira para recolhimento de 
entulho; 150 caminhões-baú; 30 vans para transporte de passageiros (familiares); 5 chaveiros; 50 
trabalhadores com treinamento em enfermagem devidamente qualificados; 150 trabalhadores 
braçais; entre tantos outros itens. 
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A reintegração de posse do Pinheirinho terminou oficialmente três dias 

após seu início. No dia 25, houve uma solenidade para oficializar o fim da 

ação.141 Em entrevista ao jornal O Vale, que cobriu a solenidade, o juiz 

Rodrigo Capez afirmou:  

Para aqueles que imaginavam que haveria um novo Eldorado 
de Carajás, algum massacre, essa ação limpa demonstrou que 
esses temores, coronel [dirigindo-se ao coronel Manoel Messias 
Melo que estava ao seu lado], eram absolutamente infundados.  

“O juiz ressaltou que o Tribunal de Justiça não está insensível aos 

problemas sociais, como a falta de moradia”, diz o jornalista na 

reportagem. E, em seguida, a reportagem volta ao pronunciamento do juiz 

Capez: “só que existe uma lei a ser cumprida, a nossa Constituição 

também prestigia o direito à propriedade”. 

 Ainda segundo a mesma reportagem, a juíza Márcia Loureiro também 

participou da cerimônia. Os advogados da Massa Falida também estavam 

presentes, mas sequer saíram do carro em que estavam para pegar o 

documento que registrou a entrega da posse. Com a saída da polícia do 

Pinheirinho, a massa falida da Selecta passou a ser a responsável pela 

segurança da área. Em entrevista ao repórter, o Coronel Manoel Messias 

Melo afirmou:  

A polícia militar só atuará em caso de invasões, de não 
observância à lei. O policiamento será mantido, forte, com 
proteção às pessoas, e continuaremos fazendo as operações 
com a força tática para prisões daqueles que são procurados 
pela justiça. Vamos manter o policiamento forte nessa região 
por quanto tempo for necessário.  

“Selecta Comércio e Indústria S.A. Massa Falida, reintegrada na posse do 

imóvel denominado Pinheirinho”,142 foi o breve pronunciamento do oficial 

de justiça que oficializou o fim da reintegração de posse.  

2.6.1 A condição dos abrigos 
As quase oito mil pessoas que pelas mais diversas trajetórias chegaram 

ao Pinheirinho e encontraram naquele espaço condições para efetivarem 

                                                
141 A reportagem com o registro da solenidade está disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=vFJZI1I-fhU>. Acesso em: 2 set. 2015. 
142 Aqui é curioso notar o fato de o oficial de justiça ter reconhecido o nome do imóvel como 
Pinheirinho, e não mais como Parreiras de São José.  
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não apenas o direito à moradia, mas também outras dimensões de sua 

cidadania,143 de um dia para o outro passaram a não ter para onde ir. 

Nessa condição, depois de serem cadastrados pela prefeitura,144 eram 

encaminhados a abrigos improvisados em escolas e outros equipamentos 

públicos. No momento do cadastramento, recebiam uma pulseira colorida, 

que permitia o trânsito no abrigo somente de ex-moradores. No dia 24 de 

janeiro, jornalistas da Folha de S. de Paulo estiveram no local e 

registraram as condições que encontraram:145 

Uma tragédia humanitária. Assim a dona de casa Luiza dos 
Reis Salatiel, 77, definiu a situação vivida ontem pelos expulsos 
da invasão Pinheirinho, em São José dos Campos (97 km de 
SP). Na escola Dom Pedro de Alcântara, transformada em 
abrigo para 2.500 pessoas, a Folha viu pelo menos três doentes 
com pneumonia, um com tuberculose e uma pessoa com 
sequelas de AVC jogados em colchões no pátio de esportes. 
Crianças e bebês brincavam em meio a restos de comida e a 
fezes de pombos espalhados. Um animal morto estava preso 
na rede da quadra. Apenas quatro banheiros imundos serviam 
às mulheres. Os homens tinham de se contentar com três. 
A situação sanitária era tão grave que dois vestiários, no fundo 
da quadra – sem vaso sanitário ou água encanada – foram 
improvisados como banheiros também. “Eles querem nos 
degradar como seres humanos”, disse o motorista Assis David 
Monteiro, 62. 
[...] pulseirinhas coloridas, que identificam quem pode entrar 
nos abrigos da prefeitura. Na escola Dom Pedro, a cor é azul. 
Vários desabrigados disseram à Folha que as pulseirinhas 
estão servindo para discriminá-los. “É como se fosse uma 
coleira que nos colocaram para nos identificar quando andamos 
na rua. Vizinhos nos chamam de cachorros do governo”, disse 
Rogério Mendes Furtado, 28, catador de sucata. 
Na igreja de Nossa Senhora do Socorro, improvisada em abrigo 
extraoficial, cerca de 1.500 pessoas dormem em bancos, 
corredores e debaixo das marquises. Há apenas oito vasos 
sanitários. Banheiros não têm chuveiro. 
Segundo Shirley Albino de Faria, 45, funcionária da paróquia, 
os alimentos foram obtidos de doações. “A prefeitura não está 
contribuindo com nada aqui, diz que os ex-moradores devem 
procurar os abrigos oficiais”, disse. 
 [...] Sitiado, o Pinheirinho virou um bairro fantasma. 
O fórum da cidade completa hoje duas semanas de restrição de 
acesso por temor de invasão. Só podem entrar juízes, 

                                                
143 Conforme explorado no trabalho do antropólogo Inácio Dias Andrade (2010). 
144 Em reportagem da Folha de S. Paulo, o prefeito Eduardo Cury (PSDB) disse que o 
cadastramento apontou 925 famílias na área (2.856 pessoas). Segundo ele, 250 famílias foram 
acolhidas nos abrigos da prefeitura (760 pessoas) e, destas, 147 pediram alojamento por tempo 
indeterminado – não têm para onde ir. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/01/1038624-reintegracao-no-interior-de-sp-leva-
familias-a-abrigos-precarios.shtml>. Acesso em: 3 set. 2015. 
145 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/01/1038624-reintegracao-no-
interior-de-sp-leva-familias-a-abrigos-precarios.shtml>. Acesso em: 3 set. 2015. 
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funcionários, promotores, defensores e cidadãos que vão para 
audiências. 

 

Imagem: Folha de S. Paulo. 

No mesmo dia da reportagem, o governo do Estado de São Paulo 

anunciou que repassaria para o município o equivalente a até R$500,00 

por família para pagamento de aluguel-social. De acordo com informações 

de ex-moradores da comunidade,146 no momento em que a família retirava 

o cheque correspondente ao aluguel-social, a prefeitura não permitia o 

retorno para o abrigo. No entanto, as famílias tiveram uma série de 

complicações para alugar imóveis em São José dos Campos. A maioria 

delas não tinha fiador, exigência para grande parte dos contratos de 

locação.  

Além disso, tiveram que lidar com a escassez de imóveis disponíveis para 

locação na cidade com valor compatível ao aluguel-social. De acordo com 

                                                
146 Vídeo apresentado em 23.02.2012, pelo Senador Eduardo Suplicy, na audiência pública sobre a 
desocupação do Pinheirinho na Comissão de Direitos Humanos do Senado. O vídeo aborda 
também a situação enfrentada pelas famílias nos abrigos da prefeitura e a dificuldade de conseguir 
uma nova moradia com a auxílio-aluguel oferecido pelo poder público. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=NpL-WGY33Pg>. 
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a Associação das Empresas Imobiliárias de São José dos Campos,147 em 

2012 havia apenas 355 imóveis para alugar na cidade com preço inferior a 

R$500,00, o que atendia a apenas 23% das famílias do Pinheirinho. Em 

fevereiro de 2012, 1.350 famílias estavam recebendo o auxílio. Para 

contornar esse problema, muitas foram viver com parentes, uniram-se a 

outras famílias desalojadas para alugar um imóvel ou, ainda, foram viver 

em casas improvisadas em áreas de risco.148 

 2.7 Desdobramentos 
Apesar da escolha por reconstruir o conflito até o momento da remoção, é 

importante o registro de alguns desdobramentos judiciais que a remoção 

forçada do Pinheirinho provocou. 

No dia 25 de janeiro, Raquel Rolnik, que à época era relatora da ONU 

para o direito à moradia adequada, fez um Apelo Urgente às autoridades 

brasileiras para que fossem interrompidas as medidas tomadas para 

cumprir a reintegração de posse. Com base legal no direito à moradia 

adequada, estabelecido nos pactos e resoluções internacionais assinados 

pelo Brasil, o instrumento tinha como objetivo chamar a atenção da 

comunidade internacional para a ocorrência das “gravíssimas violações no 

campo dos direitos humanos que estavam acontecendo”.149 

Cerca de quinze dias após a remoção do Pinheirinho, a Defensoria 

Pública realizou um mutirão de atendimento jurídico aos ex-moradores. 

Foram atendidas cerca de mil famílias, o que ensejou a abertura de 

procedimentos administrativos (PAs) que resultaram no ajuizamento de 

cerca de 1.050 ações indenizatórias individuais, nas quais se postula a 

reparação civil por danos materiais e morais dos ex-moradores.  

Em 16 de fevereiro, o advogado Marcelo Menezes, representando a 

Associação por Moradia e Direitos Sociais (a mesma que propôs a ação 

na Justiça Federal em 16.01.2012), propôs uma ação civil pública na 
                                                
147 Essa informação também está no documentário “Derrubaram o Pinheirinho”. 
148 De acordo com informações do Relatório “Pinheirinho: um relato preliminar da violência 
institucional”, citado anteriormente. 
149 Disponível em: <https://raquelrolnik.wordpress.com/2012/01/27/pinheirinho-nao-e-um-caso-
isolado/>. 
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justiça federal150 em face da União, Estado de São Paulo, Município de 

São José dos Campos e Massa Falida, pedindo a condenação dos réus a 

promover a regularização fundiária e urbanística do Pinheirinho. 

No dia 19 de junho, organizações de direitos humanos e advogados 

formalizaram uma reclamação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ). O objetivo da denúncia é responsabilizar os membros do Judiciário 

paulista pela violência da desocupação do Pinheirinho e as irregularidades 

do procedimento judicial.151 Dois dias depois, outra denúncia foi feita, 

dessa vez à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos (OEA).152 Entre outras medidas, 

requerem-se “medidas legislativas e políticas públicas urgentes para que o 

Estado brasileiro não permita mais episódios como o Pinheirinho nem se 

confira tratamento semelhante a outros graves conflitos sociais”. Além 

disso, há o pedido para apuração de responsabilidade das autoridades 

envolvidas, incluindo o governador do Estado de São Paulo.153 

Em 5 de março de 2013, o Núcleo Especializado de Habitação e 

Urbanismo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo entrou com 

uma ação civil pública para pedir a condenação do Estado de São Paulo, 

do Município de São José dos Campos e da Massa Falida da Selecta ao 

pagamento de R$ 10 milhões em danos morais coletivos em virtude  de 

como fora conduzida a reintegração de posse no Pinheirinho. A ação, que 

tramita na 2.ª Vara da Fazenda Pública em São José dos Campos, foi 

extinta sem resolução de mérito em primeira instância, pois o juiz 
                                                
150 Processo 0001276-51.2012.403.6103, 3.a Vara de São José dos Campos. 
151 Reclamação Disciplinar entregue à Ministra Eliane Calmon, contra os membros do Judiciário 
Ivan Sartori, Cândido Alem, Rodrigo Capez, Marcia Faria Mathey Loureiro e Luiz Beethoven 
Giffoni Ferreira. Disponível em: <http://www.viomundo.com.br/denuncias/massacre-do-
pinheirinho-denunciado-ao-cnj-e-a-oea.html>. Acesso em: 8 jun. 2015. 
152 Íntegra da denúncia do “Massacre do Pinheirinho” à Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos da OEA: <http://pt.scribd.com/doc/99816256/Massacre-do-Pinheirinho-Denuncia-a-
OEA>. 
153 Assinam vários advogados e entidades: os professores de Direito Fábio Konder Comparato, 
Celso Antônio Bandeira de Mello, Dalmo de Abreu Dallari e José Geraldo de Sousa Junior; o ex-
presidente da OAB-Brasil César Britto; o procurador do Estado de São Paulo Marcio Sotelo 
Felippe; o presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo Carlos Alberto Duarte; a Rede 
Social de Justiça e de Direitos Humanos, representada legalmente por Aton Fon Filho. Também os 
advogados Antonio Donizete Ferreira, Aristeu Cesar Pinto Neto Nicia Bosco, Giane Ambrósio 
Álvares e Camila Gomes de Lima. Em conversa informal com uma das advogadas que atuaram na 
elaboração das denúncias, essas iniciativas, até o momento, “não deram em nada”. 
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entendeu que a Defensoria não tem legitimidade para propor esse tipo de 

ação. Dessa decisão a instituição interpôs recurso, que aguarda 

julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo.154 Os fatos narrados na 

petição inicial se depreendem das informações obtidas pelos relatos dos 

moradores afetados constantes nos PAs instaurados em fevereiro de 2012 

a que fizemos menção anteriormente. 

Além desses procedimentos que, em linhas gerais, visam a 

responsabilização via Judiciário dos atores que de algum modo 

contribuíram para que a reintegração de posse se desse da forma 

relatada, houve também uma movimentação no sentido de negociar com 

os entes do Executivo uma solução para o problema de falta de acesso à 

moradia dos ex-moradores do Pinheirinho. 

Em 2014, as famílias, que continuaram mobilizadas, comemoraram os dez 

anos do início da ocupação. “A força dos moradores permitiu prosseguir a 

luta, e agora outro bairro será formado, com novas casas, fruto da pressão 

sobre os governos federal, estadual e municipal.”155 O novo bairro que 

Toninho menciona é o Pinheirinho dos Palmares. 

Em março de 2014, dois anos após a remoção das famílias, a Presidenta 

da República assinou ordem de serviço que autorizou a construção de 

1.461 unidades habitacionais para as famílias do Pinheirinho, no âmbito 

do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). Anunciou-se o 

investimento de R$130 milhões da União, somados a R$34 milhões do 

governo do Estado de São Paulo e R$8,4 milhões da prefeitura do 

município.156 Estão em construção 1.461 unidades para beneficiar famílias 

com renda mensal de até R$1,6 mil (faixa I do Programa, correspondente 

a até três salários mínimos).157 

                                                
154 Consulta realizada em 02.09.2015. 
155 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/03/1422494-toninho-ferreira-a-
luta-por-moradia.shtml>. Acesso em: 3 set. 2015. 
156 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2014-03/dilma-casas-para-ex-
moradores-de-pinheirinho-e-resultado-de-luta-de>. Acesso em: 20 out. 2014. 
157 De acordo com notícia veiculada no site da Caixa Econômica, serão “casas térreas, com área 
privativa de 46,50 m², divididos em dois quartos, circulação, sala, banheiro, cozinha e área de 
serviço externa, com piso cerâmico em todos os ambientes”. Disponível em: 
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A previsão era de que as casas ficassem prontas em setembro de 2015. 

Em agosto de 2015, as obras estavam com 22% do seu processo de 

construção concluído, com nova previsão de entrega para março de 

2016.158 No momento em que esse texto foi finalizado, em setembro de 

2016, as casas ainda não haviam sido entregues. 

  

                                                                                                                                 
<http://www20.caixa.gov.br/Paginas/Releases/Noticia.aspx?releID=91>. Acesso em: 3 set. 2015. 
De acordo com Barreti (2015), houve um longo processo de negociações entre os ex-moradores do 
Pinheirinho, advogados e representantes do governo responsáveis pela elaboração do projeto para 
chegar nessa versão. Em seu trabalho, Barreti registra a tensão e as dificuldades enfrentadas nesse 
processo: “[...] as construções das casas eram feitas de maneira livre, mas respeitando a 
demarcação dos lotes vizinhos. A maioria das casas tinha espaço suficiente para uma plantação 
e/ou criação de pequenos animais – como galinhas, por exemplo – nos fundos, sendo estas fontes 
de renda para diversas famílias. [...] com a demolição das casas e um período de incertezas sobre o 
que viria a acontecer, os ex-moradores se encontraram à espera das casas do Projeto Minha Casa 
Minha Vida. Mas como seriam as casas? Quem decidiria a forma na qual elas seriam construídas?” 
(BARRETI, 2015, p. 28). 
158 Disponível em: <http://www.sjc.sp.gov.br/noticias/noticia.aspx?noticia_id=21425/>. Acesso 
em: 3 set. 2015. 
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3. REORGANIZANDO O ESPAÇO DA DISPUTA JURÍDICA 
 

A decisão judicial e a postura institucional do Judiciário paulista que 

autorizou a remoção forçada dos moradores do Pinheirinho pela polícia já 

produziram efeitos irreversíveis, tanto para os indivíduos afetados como 

para a credibilidade das instituições do Estado brasileiro. A persistência do 

debate contribui, no entanto, para mostrar que as decisões tomadas 

poderiam ter sido diferentes e, consequentemente, que os padrões 

decisórios vigentes poderão ser alterados no futuro (RODRIGUEZ, 2012).  

Pensando a dogmática jurídica como um “campo de luta 

procedimentalizada pelo sentido da norma, e não apenas como um 

instrumento de sujeição e normalização social” (RODRIGUEZ; PÜSCHEL; 

MACHADO, 2012, p. 13), construímos as reflexões deste capítulo. 

De acordo com os autores, 

A dogmática jurídica vista desse modo precisa desenvolver 
trabalhos voltados para a identificação das disputas de sentido 
em jogo em cada sociedade, em cada momento histórico, pela 
justificação das várias posições dogmáticas em disputa e pela 
ligação de tais posições com a esfera pública, local em que se 
veiculam as demandas sociais. Além disso, é sua tarefa refletir 
sobre os efeitos da dogmática e das decisões jurisdicionais 
sobre a repartição de poder e de recursos sociais 
(RODRIGUEZ; PÜSCHEL; MACHADO, 2012, p. 12). 

 

Por esse motivo, a pesquisa sobre a dogmática jurídica pode funcionar 

como mecanismo para investigar e controlar o padrão da argumentação 

dos organismos jurisdicionais e evitar a naturalização dos conceitos 

jurídicos (RODRIGUEZ; PÜSCHEL; MACHADO, 2012, p. 13-15).  

 Não se trata de um objetivo em si mesmo, e sim de uma maneira de 

garantir que casos semelhantes sejam tratados de forma semelhante, sem 

que sejam criadas exceções ou situações de privilégio (RODRIGUEZ; 

PÜSCHEL; MACHADO, 2012, p. 22).  

 Não pode haver conflito sem resposta, e as respostas devem 
ser bem justificadas e aceitas pela sociedade do ponto de vista 
de sua justificação, ou seja, elas devem explicitar por que 
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consideram ter adotado a melhor solução para o caso concreto. 
Em outras palavras, os organismos jurisdicionais não podem se 
recusar a responder a um problema que lhes seja apresentado 
e têm o dever de justificar suas decisões (RODRIGUEZ; 
PÜSCHEL; MACHADO, 2012, p. 24).  

 

A repercussão que a remoção do Pinheirinho provocou na gramática da 

luta pelo direito à moradia e as narrativas da sociedade civil que 

demonstram um descontentamento e uma não aderência ao modo como a 

remoção foi empreendida colocam à prova a legitimidade da decisão 

judicial que motivou essa ação. No entanto, em que pese haver 

procedimentos instaurados para imputar responsabilidade jurídica às 

autoridades envolvidas, o dia 22 de janeiro de 2012 ainda carece de uma 

narrativa institucional. Sobre isso: 

Entre a narrativa voltada à imputação de responsabilidade pelo 
direito e as narrativas produzidas por diferentes atores sociais 
há diferenças importantes. Apenas as primeiras são capazes de 
impor consequências jurídicas. As demais podem ter efeitos 
reputacionais, podem provocar reflexões profundas sobre o 
justo e o injusto, podem até articular afirmações de que aquelas 
pessoas são responsáveis pela morte de outras, mas não são 
declarações oficiais do Estado, construídas pelo sistema formal 
de justiça. Isso implica também que a imputação de 
responsabilidade pelo direito confia-se, em tese, no 
procedimento – de que não houve abusos, de que as pessoas 
tiveram direito de defesa, de que um conjunto de atores se 
dedicou a reconstruir os fatos. A declaração de 
responsabilidade pelo direito traz o reconhecimento formal pelo 
sistema de justiça de que um ato inadmissível para o nosso 
ordenamento jurídico aconteceu; de que essas não são as 
bases de atuação do Estado brasileiro e de seus agentes. 
Enfim: de que não se trata de uma ação legítima da polícia. De 
certa forma, a comunicação do sistema de justiça estabelece 
um marco na discussão sobre a legitimidade desse tipo de 
conduta violenta. Além disso, como dissemos, é a única que 
pode impor consequências jurídicas aos indivíduos, obrigando-
os a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Por mais que uma 
intervenção social também possa causar impactos 
contundentes e em vários níveis a um conjunto amplo de 
pessoas, diante de alguns contextos e circunstâncias pode não 
ter a mesma força de uma decisão proferida por autoridade sob 
a forma direito (MACHADO et al., 2015, p. 92). 
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3.1 Articulando o Pinheirinho com os estudos de mobilização jurídica 
Em texto recente sobre a atuação dos movimentos de moradia no 

Brasil,159 Mariana Prandini organiza algumas chaves para pensar as 

interações entre movimento e Judiciário. 

Para a autora, a partir do momento em que os movimentos afirmam como 

mote político a ideia de que, enquanto morar for privilégio, ocupar é um 

direito, mais do que abandonar a gramática dos direitos, estão 

demandando que estes sejam levados a sério e fazendo-os ser realidade. 

Estão indo além das reivindicações, e tornando os direitos realidade por 

meio de ação política. Ao ocuparem terras e prédios vazios, milhares de 

famílias sem-teto estão rompendo a bolha especulativa imobiliária e 

construindo suas próprias casas sem esperar que o Estado faça isso por 

elas.  

E é nesse processo que não apenas o discurso jurídico torna-se central 

para o ativismo político, mas também o Judiciário se transformou em 

espaço central onde os destinos dos militantes são decididos. 

De acordo com Prandini, o uso do discurso jurídico pelos movimentos 

sociais para avançar em seus objetivos sempre foi uma preocupação 

importante tanto para acadêmicos como para ativistas. A confiança nas 

instituições jurídicas, cortes nacionais e internacionais, continua a 

fomentar questões críticas que incluem, mas não são limitadas, ao papel e 

à função de especialistas jurídicos nos processos dos movimentos, a 

linguagem apropriada para a mobilização política, a tensão entre 

estratégias institucionais e construções maiores do movimento e o trade-

off entre vitórias de curto prazo e transformações estruturais profundas. 

Independentemente das limitações do Judiciário como espaço de 

transformação social, o que se nota é que o sistema jurídico tem fissuras 
                                                
159 Disponível em: <http://liveencounters.net/2015-2/12-december-2015/1-volume-civil-and-
human-rights/mariana-prandini-assis-brazilian-urban-landscape/>. 
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pelas quais um discurso insurgente e transformativo pode emergir e se 

desenvolver. A autora argumenta que, sem a mobilização jurídica dos 

movimentos, nem o direito social à moradia tampouco a função social da 

propriedade teriam sido levados a sério pelos governos e Judiciário.  

 Por fim, Prandini conclui reafirmando o lugar ambíguo do direito, que 

pode ser tanto uma espada na mão dos poderosos, como um escudo para 

proteger os despossuídos. 

No texto da Barkan (2007, p. 181), o autor ressalta a importância de se 

estudarem os procedimentos judiciais instaurados a partir de um conflito 

político.160 Ele está preocupado em ampliar a compreensão sobre o 

controle do sistema de justiça criminal sobre os manifestantes, para além 

do momento conflitivo com a polícia. Ele quer saber o que acontece 

depois que os manifestantes são detidos (post-arrest experience) e se 

essa experiência consiste num meio de controle social do protesto ou, 

alternativamente, como um meio de mobilização.161 

A literatura de mobilização tende a focar na dinâmica do processo via 

direito penal na interação entre manifestantes e Estado nos eventos de 

protesto. A dinâmica de um conflito social como o do Pinheirinho demanda 

outro tipo de análise, por razões que pretendemos explorar neste capítulo. 

A face da repressão do Estado mais evidente é, sem dúvida, a ação da 

polícia na condução à reintegração de posse do Pinheirinho com a 

conivência dos atores do Judiciário paulista. No entanto, a observação do 

sistema de justiça por meio do processo judicial coloca-nos diante de 

outras faces da repressão ao movimento social. É “descendo à minúcia”162 

da operacionalização do conflito que conseguimos acessar aspectos que 

                                                
160 “[...] the study of the social control of social movements will benefit from addressing the 
criminal proceedings arising from political dissent.” 
161 “[...] greater understanding is needed of the dynamics and impact of the post-arrest experience 
of movement activists and more generally of the circumstances under which this experience serves 
as a means of social control of protest or, alternately, as a means of mobilization (p. 184).” 
162 Referência à ideia trabalhada por Marta Machado e José Rodriguez (2009, p. 8), na 
apresentação dos textos de Jakobs e Gunther em Dossiê sobre o Estado de Direito e Segurança. 
“Como mostram Jakobs e Gunther, uma análise institucional que desça à minúcia do 
funcionamento das instituições acrescenta muito à compreensão do funcionamento do aparelho do 
Estado e sua relação com a sociedade.” 
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poderiam ficar invisibilizados de outro modo, por exemplo, pelo estudo das 

decisões isoladamente. Dessa forma, buscamos compreender mais 

profundamente “em que espaço os excessos ocorrem”163 no interior do 

sistema de justiça. 

Ainda, para pensar o Pinheirinho em referência aos estudos de 

mobilização jurídica, partimos das conclusões de Nassar: 

Sobre a produção acadêmico-jurídica a respeito da 
judicialização de direitos sociais, percebeu-se que o 
crescimento recente dos estudos sobre direito à saúde e à 
educação não foi acompanhada pelos estudiosos do direito à 
moradia. Os achados desta dissertação indicam que não faz 
muito sentido falar em “direitos sociais” como algo homogêneo. 
É necessário investigar a especificidade de cada um desses 
direitos sociais, na medida em que o tratamento doutrinário e 
jurisprudencial sobre eles é bastante distinto (NASSAR, 2011, 
p. 123). 

 

3.2 Disputas no enquadramento do conflito 
Uma das características mais marcantes do processo judicial é a disputa 

entre as distintas versões dos fatos: 

[...] o processo não pode se prolongar indefinidamente. Isso 
porque, além da busca pela versão que mais se aproxima da 
“verdade”, valoriza-se aqui a necessidade de colocar um ponto 
final ao conflito; de encerrar a disputa entre versões. É 
desejável que o Estado se pronuncie finalmente sobre um fato e 
que o processo chegue a um fim. Ainda que as limitações 
sejam intrínsecas à versão judicial, ela é aceita em prol da 
decidibilidade. A legitimidade da decisão é um equilíbrio entre o 
respeito ao procedimento, a plausibilidade da narrativa a que se 
chegou e o poder estabilizador da decisão” (MACHADO et al., 
2015, p. 48-49). 

Em virtude disso, ainda que em muitos casos questões jurídicas sejam 

também fundamentais para a solução do caso, é inegável que na maioria 

das vezes o debate entre acusação e defesa se dá a partir da disputa 

sobre formas de narrar o ocorrido. É a disputa sobre os fatos que 

determinará qual a norma ou conceito jurídico a ser mobilizado para tratar 

do caso, gerando distintos resultados (MACHADO et al., 2015, p. 48-49). 

                                                
163 Também em referência à ideia de Marta Machado e José Rodriguez (2009, p. 9). 
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Podemos entender o conceito de frame como regras implícitas que 

moldam os sentidos e significados gerados por essa situação.164 No artigo 

em que Snow explica o processo que o levou a ideia do conceito de 

“framing”, ele relata a experiência do movimento contra os albergues, que 

“enquadrava” os sem-teto como criminalmente inclinados. Em 

contrapartida, o Exército da Salvação respondeu com um 

“counterframing”, ao reenquadrar os homens sem-teto como vítimas, em 

vez de vitimizadores em potencial.165 

No survey realizado por Holly Mccammon, a autora conclui que em todos 

os artigos analisados em sua pesquisa o modo como os movimentos 

utilizam o enquadramento produz um resultado importante.166 

O estudo do caso Pinheirinho permite-nos observar uma forma de 

juridificação de demandas sociais, na qual o conflito apresenta outra 

configuração. É o particular, o agente privado (polo ativo)167, que provoca 

a jurisdição para demandar contra a sociedade civil organizada (polo 

passivo). Nesse momento, não há demanda social, não se fala em direito 

                                                
164 De acordo com Ellen Andersen “A frame is composed of the implicit rules that, by defining the 
situation, shape the meanings generated by the situation. In other words, is a sort of interpretive 
schematic that allows us ‘to locate, perceive, identify and label’ aspects of an event in ways that 
make them meaningful” (2004, p. 7). 
165 “[...] the Salvation Army and its proponents were not sitting by idly. Rather, they proffered their 
own counter framings that attempted, in some instances, to deflect attention from homeless men to 
the many poor and homeless women and children the Salvation Army served and, in other 
instances, to reframe homeless men as victims rather than potential victimizers” (SNOW et al., 
2014, p. 27). 
166 “[...] in all of the studies presented [...], scholars find an important effect of movement framing. 
Clearly we now know that Snow et al. (1986) were correct in their assertion that framing plays a 
pivotal and influential role in social movement activism and that the meanings articulated by 
activists and the framing of their core claims have decisive impact on building movements, 
winning positive outcomes, and shaping the overall trajectories of movement efforts” (SNOW et 
al., 2014, p. 35). 
167 Essa descrição não é totalmente precisa, como alertado pelo Professor Luís Fernando 
Massonetto na banca de defesa. Na tentativa ainda insuficiente de redefinir esse ponto, deixo o 
indicativo de que, a princípio, a massa falida não pode ser confundida com um agente privado. 
Entre outros fatores, porque o administrador judicial da massa falida atua com a finalidade de 
auxiliar o juiz na administração da falência, representando a comunhão de interesses dos credores. 
De acordo com Ulhoa (2013, p. 101) “como representante legal da comunhão de interesses dos 
credores, deve administrar os bens da massa visando obter a otimização dos recursos disponíveis. 
Sua missão consiste em procurar maximizar o resultado da realização do ativo. Quando mais 
dinheiro ingressar na conta da massa falida em função da cobrança dos devedores e venda dos bens 
do falido, maiores serão os recursos disponíveis para o pagamento dos credores”. De modo que “ 
na administração dos interesses comuns dos credores, o administrador judicial não goza de 
absoluta autonomia”. 
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à moradia. Isso ocorre num segundo momento, quando o movimento 

social “fala” no processo. Os advogados apresentam o direito à moradia 

como tese de defesa, como tentativa de requalificação do conflito: “Não se 

trata de conflito Caio x Tício”.  

O caso Pinheirinho começa processualmente por meio da ação de 

reintegração de posse proposta pela Massa Falida da Selecta nos autos 

do processo de falência da empresa. Na petição apresentada, surgem os 

primeiros elementos que chamam atenção em relação ao enquadramento 

do conflito. 

A petição inicial em si já é um enquadramento. Não importa o que levou 

aquelas pessoas a levantar barracas no terreno. Não importa se é uma 

pessoa ou se são centenas. Não importa se o imóvel cumpre ou não 

função social. Não importa se está em dia com os impostos. Para se 

propor uma ação de reintegração de posse, com rito especial de posse 

nova, com pedido de liminar inaudita altera pars, basta alegar o esbulho e 

comprovar a posse por meio do registro em cartório. 

Diferente de qualquer outro procedimento judicial, em que a qualificação 

das partes é requisito obrigatório para a admissibilidade da ação pelo juiz, 

nas possessórias em que figuram como réus um grande número de 

pessoas, tem-se aceitado a qualificação genérica “esbulhadores”. Delega-

se a função de qualificar as partes ao oficial de justiça:  

Massa Falida [...] vem à presença de Vossa Excelência para o 
fim de propor a presente ação de reintegração de posse [...] 
cujos termos deverão ser respondidos por esbulhadores de 
qualificação ignorada ligados ao movimento dos sem-teto, 
que se encontram no imóvel objeto do pedido (que deverão ser 
qualificados pelos oficiais de justiça que vierem a ser 
designados para o cumprimento da liminar de reintegração de 
posse que será concedida) (fls. 119). 

 

O deferimento da ação pelo juiz, com a concessão da liminar, simboliza 

não apenas a adesão ao enquadramento dos sujeitos como 

“esbulhadores”, como comunica a falta de importância de serem ouvidos 

para que tomasse a decisão de retirá-los do imóvel, fazendo uso de força 
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policial se necessário. Não só a qualificação é ignorada, mas também a 

voz dos sujeitos. Ignorado é também o contexto concreto do conflito. Só 

importa o que está na petição inicial. Tanto é que o juiz nem sequer era de 

São José dos Campos. De seu gabinete de São Paulo decidiu sobre um 

conflito que se passava a 100 quilômetros dali. 

[...] ocorre manifesto esbulho possessório, comprovado por 
documentos, e por diversos rebatimentos fotográficos juntados; 
existe também noticiário de imprensa, tudo a corroborar que na 
invasão ao terreno da Massa é fato público notório, tudo 
corroborado pelo Boletim da Polícia a fls. 17 dos autos. 

Assim, em garantindo a Constituição Federal o Direito de 
Propriedade, ante a invasão perpetrada nos bens que 
pertencem à Massa Falida, estão presentes todos os requisitos 
do art. 927 do CPC [...] pelo que nem há como fugir-se da 
concessão da Liminar, sem controvérsia a invasão e 
manifesto o esbulho em bens da Massa, que este Juízo tem 
o dever de garantir' (fls. 157 – grifo nosso). 

 

Também reiteram essa chave de enquadramento os sentidos mobilizados 

pela juíza Márcia na decisão da oposição de pré-executividade proposta 

pelos advogados do Pinheirinho, ao descrever o conflito: 

 

 

De um lado, figura a Massa Falida como proprietária, 
socorrendo-se do Judiciário por ver violado um direito 
constitucional seu, qual seja, o direito de propriedade e os 
aspectos dele decorrentes como a posse, esbulhada pelos 
requeridos. De outro, os esbulhadores, ligados aos Movimentos 
dos Sem-Teto, que imploram pelo direito constitucional de 
moradia, porém querem ver declaradas as custas da 
propriedade particular da autora. 

  

“Vamos tratar uma questão social como uma questão individual?” Esse 

questionamento, colocado pela Professora Ermínia Maricato168 durante o 

seminário “A cidade do capital e o direito à cidade”,169 busca 

                                                
168 Professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
(FAU-USP). 
169 Realizado entre os dias 24 e 28 de agosto de 2015, promovido pelo Instituto Polis e o Centro 
Ecumênico de Serviços, Evangelização e Educação Popular (Ceseep).  
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problematizar, no contexto da sua fala, a forma como o Judiciário tende a 

lidar com os conflitos fundiários urbanos.  

O que significa dizer que os conflitos possessórios são considerados uma 

questão social? 

[...] a questão social não se reduz ao reconhecimento da 
realidade bruta da pobreza e da miséria. Para colocar nos 
termos de Castel (1995), a questão social é a aporia das 
sociedades modernas que põem em foco a disjunção, sempre 
renovada, entre a lógica do mercado e a dinâmica societária, 
entre a exigência ética dos direitos e os imperativos de eficácia 
da economia, entre a ordem legal que promete igualdade e a 
realidade das desigualdades e exclusões tramada na dinâmica 
das relações de poder e dominação. Aporia que, nos tempos 
que correm, diz respeito também à disjunção entre as 
esperanças de um mundo que valha a pena ser vivido inscritas 
nas reivindicações por direitos e o bloqueio de perspectivas de 
futuro para maiorias atingidas por uma modernização selvagem 
que desestrutura formas de vida e faz da vulnerabilidade e da 
precariedade formas de existência que tendem a se cristalizar 
como único destino possível.  

Vista dessa perspectiva, a questão social é o ângulo pelo qual 
as sociedades podem ser descritas, lidas, problematizadas em 
sua história, seus dilemas e suas perspectivas de futuro. 
Discutir a questão social significa um modo de se problematizar 
alguns dos dilemas cruciais do cenário contemporâneo 
(TELLES, 1996, p. 85). 

 

Compreender o conflito por essa perspectiva, como conflito social, torna 

mais complexa a atividade de resolução de conflito na esfera jurisdicional.  

É o que os advogados do Pinheirinho argumentaram já nas primeiras 

intervenções no processo: 

E, assim, aos operadores do direito, deve-se dar a efetiva 
dimensão da lide objeto desta demanda que tem por objeto a 
gleba de terras Parreiras de São José. No que concerne a 
matéria referente aos direitos reais, não temos lide possessória, 
nos moldes de “Caio e Tício”, e, sim, temos uma massa de 
cidadãos brasileiros premidos pela necessidade básica de 
moradia, de um teto para viver, em gleba de terra que não 
cumpre a sua função social (fls. 173). 

 

Portanto, o que observamos é que há durante todo o processo a tensão 

entre essas duas visões sobre o conflito: de um lado, o enquadramento 

proposto pela autora da ação, que enxerga a ocupação como esbulho 
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possessório e leva sua demanda por proteção jurídica do direito à 

propriedade para o Judiciário. 

Para resistir a esse enquadramento, os advogados propõem entender o 

conflito para além dos limites do direito privado, tentando fazer com que o 

juiz enxergue que se trata de uma questão social envolvendo o direito à 

moradia de centenas de pessoas. Nessa visão, questiona-se a 

consideração do direito de propriedade da autora, tendo em vista que o 

terreno não cumpria a função social, requisito constitucionalmente 

colocado pelo ordenamento jurídico. 

Em nenhum momento do processo enfrentou-se seriamente a ponderação 

sobre a função social da propriedade. Poderíamos dizer  que a falta de 

ponderação sobre a função social se deve ao caráter abstrato da norma, 

ou à sua abertura. Essa é uma discussão importante no direito 

urbanístico. Após a CF/1988, que aprovou os dispositivos sobre a política 

urbana, esses não eram autoaplicáveis, sendo ainda necessária uma lei 

federal que regulasse o previsto da CF/1988. A lei, Estatuto da Cidade, só 

foi promulgada 13 anos depois, consequência de intensa mobilização de 

setores da sociedade.  

Mesmo assim, a função social da propriedade mantem-se como um 

conceito aberto, exigindo que cada município defina seu conteúdo por 

meio do plano diretor. 

A disputa em torno do enquadramento de conflitos como o do Pinheirinho 

teve ressonância no plano do Executivo Federal, nas estruturas do 

Ministério das Cidades. As tentativas de oferecer conceitos mais precisos 

para lidar com esse tipo de conflito resultaram no conceito de conflito 

fundiário urbano: 

[...] disputa pela posse ou propriedade de imóvel urbano, bem 
como impacto de empreendimentos públicos e privados, 
envolvendo famílias de baixa renda ou grupos sociais 
vulneráveis que necessitem ou demandem a proteção do 
Estado na garantia do direito humano à moradia e à cidade 
(artigo 3.º da Política Nacional de Prevenção e Mediação de 
Conflitos Fundiários Urbanos). 
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Essa definição tem a pretensão de dar uma dimensão social e coletiva 

para conflitos tratados pelas legislações nacionais – Código Civil e Código 

de Processo Civil – como individuais. Parte-se de uma percepção de que 

o Judiciário, na maioria dos casos, privilegia a aplicação da legislação 

processual civil para justificar desocupações de áreas conflitivas com o 

uso de força policial (SAULE JR.; SARNO, 2013). Portanto, busca-se 

suprir a “falta de um marco legal regulador com ações e diretrizes que 

façam a mediação e previnam os conflitos urbanos sobre a terra” (RUBIO, 

2014, p.45). 

Na pesquisa coordenada por Saule Jr. e Sarno sobre soluções 

alternativas para conflitos fundiários urbanos, parte-se da definição supra 

e constrói-se a categoria de conflito fundiário em sentido estrito, que diz 

respeito às  

[...] situações de conflito com partes nomináveis, proprietários 
versus ocupantes, ou Poder Público versus particulares, com 
instauração de ações judiciais e iminência de remoção. São 
situações causadas por reintegração de posse ou por 
realização de grandes obras, empreendimentos ou por mero 
interesse econômico (SAULE JR.; SARNO, 2013, p. 30).  

 

Diferentemente de conflitos fundiários amplos, fruto do planejamento 

excludente das cidades, o conflito estrito diz respeito a um caso específico 

no qual se identificam as partes claramente. 

Enquadrar o conflito do Pinheirinho como conflito fundiário urbano em 

sentido estrito consiste, portanto, numa tentativa de afirmar sua dimensão 

coletiva e reconhecê-lo para além da dimensão individual conferida pelas 

legislações que regulam o processo. 

No entanto, a decisão da juíza Márcia, que provocou a remoção, parece 

corroborar um cenário há muito tempo observado. Vinte anos após os 

primeiros diagnósticos de crise do “modelo liberal de exercício da 

judicatura” no Brasil, a técnica jurídica parece ainda estar majoritariamente 

voltada para uma representação simplificada das relações sociais 

(CAMPILONGO, 1994, p. 7). 
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O caso nos mostra que, apesar das tensões e das disputas travadas a 

partir da mobilização de certas normas jurídicas, o processamento do 

conflito acaba ocorrendo nos termos do que Godinho (2012) reconstrói, 

como o modo em que tradicionalmente se dá a tutela da posse e da 

propriedade no sistema processual brasileiro.  

Ele nos conta que tutela possessória encontra abrigo no Capítulo V do 

Título Dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa contido no 

Livro IV do Código de Processo Civil (Lei 5.869/1973, CPC), que 

regulamenta os procedimentos especiais. Entre os artigos 920 e 933 do 

diploma processual, estabeleceu-se o regime das denominadas ações 

possessórias, que contemplam três espécies: a reintegração de posse, a 

manutenção da posse e o interdito proibitório – disposições seguidas pelo 

artigo 1.210 do Código Civil, que manteve a tutela possessória nos 

mesmos termos consagrados pela legislação processual.  

Exige-se do possuidor que, ao mover a ação, seja capaz de demonstrar a 

conjunção dos pressupostos enumerados nos artigos 927 e 933 do 

CPC/73: a sua posse, a prática de turbação, esbulho ou ameaça pelo réu, 

a data de afronta à posse, e, por fim, a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração.  

Também se permite ao possuidor fazer uso do provimento de urgência, 

desde que a ação seja proposta no prazo de ano e dia da turbação ou do 

esbulho (artigo 924 do CPC/73). Essa medida de caráter liminar serve 

principalmente aos casos de esbulho possessório, pois possibilita ao 

possuidor reaver a posse de plano, sem que haja oitiva prévia do réu, nos 

termos do artigo 928 do CPC/73. 

Portanto, não consta entre os requisitos elencados no artigo 927 do 

CPC/73 a exigência de demonstração por parte do autor da ação da 

função social da sua posse. Essa omissão tem sido suficiente para que 
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alguns doutrinadores e determinados tribunais e magistrados170 entendam 

desnecessário a prova do modo de exercício da posse, bastando ao 

interessado, para reverter o esbulho, demonstrar ter consigo a posse do 

bem, o que demandaria, em tese, a mera comprovação do exercício de 

poderes inerentes à propriedade, conforme o artigo 1.196 do CC. 

Para o autor, além dos requisitos elencados no artigo 927 do CPC/73, o 

pretenso possuidor deve demonstrar nos autos da ação possessória a 

concessão de função social à posse do imóvel. Dessa forma: 

[...] no confronto processual entre o proprietário que deixa de 
observar a função social exigida pela Constituição da República 
e o possuidor que, embora não seja proprietário, ocupa o 
imóvel rural e o torna produtivo, há de prevalecer a pretensão 
deste, sob pena de tornar ineficaz o princípio da função social 
(GODINHO, 2012, p. 304-305). 

O autor ainda propõe outro conceito para interagir na dinâmica dos 

conflitos possessórios, a ideia do abuso de direito:  

Para além da interpretação constitucionalizada que impende 
realizar sobre a posse e a propriedade, há, na sistemática do 
Código Civil, outro importante alicerce para reforçar a 
funcionalização daqueles institutos: a figura do abuso de direito, 
inaugurada pelo diploma no art. 187: “Também comete ato 
ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (GODINHO, 2012, 
p. 306). 

Isso significa que será considerado ilícito qualquer ato que extrapole os 

limites impostos, entre outros parâmetros, pelo fim econômico ou social do 

direito em questão. Portanto, ao titular de um direito impõe-se que o faça 

valer de modo a respeitar as finalidades que lhe são imanentes. De 

acordo com o autor,  

[...] posse e propriedade, em especial, são institutos jurídicos 
que têm por fim social promover o direito social à moradia e 
tornar produtivos os terrenos rurais. O exercício legítimo da 
posse e da propriedade destes imóveis pressupõe, assim, que 
o seu uso e gozo se preste não apenas a saciar os interesses 
meramente egoístas de seu titular, mas também que outros 
valores sejam levados a efeito. Será abusivo e 
consequentemente ilícito, portanto, o exercício dos direitos à 
posse e à propriedade que não sejam consoantes com a função 

                                                
170 Sobre isso, Godinho menciona artigo de Antônio Augusto de Souza Coelho e acórdão do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (GODINHO, 2012, p. 303). 
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social que lhes conferiu a Constituição da República 
(GODINHO, 2012, p. 306-307). 

 

3.2.1 Uso ambivalente das liminares 
A decisão liminar é um instrumento manejado ao longo de todo o 

processo, e é evocada tanto contra como a favor do Pinheirinho. Os 

sentidos desse instrumento se transfiguram, mas é inegável que atuam 

muito mais como ferramenta repressiva, tendo em vista que foi em uma 

decisão liminar que a remoção do Pinheirinho se amparou. 

Vemos que, nesse sentido, a liminar atua como instrumento de força e cria 

um paradoxo entre sua “provisoriedade jurídica” e sua definitividade no 

mundo real, uma vez que, depois que a remoção acontece, a disputa se 

transforma, não se trata mais de argumentar para permanecer no imóvel.  

Essas impressões do caso reiteram o que Jaques Alfonsin declarou certa 

vez em entrevista, ao falar sobre os conflitos fundiários urbanos e rurais: 

“o efeito dessas liminares para o pobre é de coisa julgada. Ele nunca mais 

vai poder entrar ali”. 

3.3 Papéis do Estado 
A figura do Estado aparece sob múltiplas formas ao longo do processo 

judiciário, estadual, federal, Defensoria Pública, Ministério Público, 

Ministério das Cidades, Polícia Militar, STJ.  

Estudar o processo judicial de um conflito do qual já conhecíamos o 

“desfecho” permitiu nos surpreendermos com decisões que contrariaram o 

discurso pela remoção do Pinherinho. 

A primeira delas, do juiz Marcius Geraldo Porto de Oliveira, da 6.ª Vara 

Cível de São José dos Campos, que suspendeu a carta precatória que 

autorizava a reintegração de posse, demonstrou que também seria 

preciso desconstruir a ideia do Judiciário como um todo homogêneo.  

Ao reconhecer a necessidade de envolvimento dos entes do Executivo 

para resolução do conflito e estipular requisitos para o cumprimento da 
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reintegração de posse, o juiz Marcius percebeu tal conflito como uma 

questão coletiva que envolvia o direito à moradia de um grupo vulnerável. 

Mesmo que a ação não tenha sido proposta inicialmente como uma ação 

coletiva reivindicando esse direito social, o juiz optou por levar em 

consideração o pedido de sobrestamento da decisão de reintegração de 

posse para verificar se o terreno urbano cumpria sua função social. 

Transcrevemos a seguir os requisitos estipulados pelo juiz:  

1. Deverão as Unidades Federativas, União, Estado e Município 
promover o levantamento completo do número de famílias 
ocupantes da área;  

2. Deverá a União cumprir o disposto no art. 5.º, XXIII, arts. 
170, III, 184 e 186 da Constituição Federal, procedendo ao 
levantamento da área para verificar se se trata de área 
improdutiva para possível cumprimento do art. 184 da 
Constituição Federal e consequente desapropriação;  

3. Após o cadastramento das famílias, deverão providenciar 
abrigo para todos os ocupantes;  

4. Deverão ainda providenciar transporte digno para as famílias 
ocupantes da área;  

5. O trabalho poderá ser acompanhado pelos Movimentos Sem-
Terra e Sem-Teto, que ficam autorizados a registrar todas as 
ocorrências na tramitação das providências e exigir que os 
ocupantes sejam tratados com dignidade;  

6. Em nenhuma hipótese será permitida a prática de qualquer 
tipo de violência física ou moral, desrespeito, ofensas ou 
humilhações contra os ocupantes. O Estado sujeita-se à 
indenização por danos morais em favor dos ocupantes, caso 
sejam eles submetidos a qualquer tipo de humilhação, ofensa 
ou sofrimento;  

7. Para o cumprimento desses requisitos, oficie-se ao 
Município, Estado e União para as providências necessárias, 
juntando-se cópia desta decisão;  

8. Somente após a execução dessas providências será 
promovida a desocupação em cumprimento à Carta Precatória, 
se for o caso. 

 

Para além das leituras que colocam o Estado sempre como agente de 

repressão dos movimentos, o caso nos mostra que é necessário 

aprofundar essa análise. No Pinheirinho, o Estado age ora como 

repressor, ora como apoiador.  
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3.3.1 Tensionamento das fronteiras entre o jurídico e o político 
Outro conjunto de observações diz respeito aos sentidos do que é jurídico 

e do que é político nas argumentações, sentidos esses que reverberam 

nas visões dos agentes sobre a separação de poderes dentro da estrutura 

do Estado de Direito.  

Isso fica evidente na decisão do juiz federal Carlos Alberto Junior, que 

indeferiu a liminar concedida pela juíza de plantão Roberta Chiari em favor 

do Pinheirinho em janeiro de 2012. Ele argumenta dizendo que não há 

interesse jurídico da União no conflito que justifique o processamento da 

ação na esfera federal. O fato de haver um protocolo de intenções firmado 

com o Ministério das Cidades evidencia um interesse “eminentemente 

político”. Haveria interesse da União somente se existisse decreto 

expropriatório federal para a área, uma vez que o imóvel é particular. 

Logo, o interesse político não seria suficiente para afastar a competência 

do Juízo Estadual que determinou a desocupação da área. Não poderia, 

portanto, a Justiça Federal sobrepor-se a essa ordem sem a prova do 

interesse jurídico federal na área. 

Essa decisão foi revertida em segunda instância. O desembargador do 

TRF3, Antonio Cedenho, considerou haver, sim, interesse jurídico da 

União no conflito de interesses.  

Ao justificar sua decisão, evoca a Constituição Federal: 

A Constituição Federal, devido à expansão desordenada das 
cidades [...] previu a participação da União na condução da 
política urbana e lhe outorgou competência legislativa e 
administrativa (artigos 21, XX, 23, IX e 24, I): além de fixar por 
lei diretrizes de planejamento urbano e de editar normas gerais 
de direito urbanístico, ela deve promover a provisão de moradia 
e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 
básico. 

Menciona ainda o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), que, na  
qualidade de norma geral de direito urbanístico, prevê como instrumentos 
fundamentais a regularização fundiária de interesse social, a demarcação 
urbanística e a legitimidade de posse, institutos destinados a garantir o 
cumprimento da função social da propriedade urbana, bem como a 
legalização de assentamentos irregulares de população de baixa renda. 
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Ainda fundamenta o interesse jurídico da União com base na Lei 
11.977/2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida e a 
regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas. 
Entende que essa lei estabeleceu que compete a Estados, Distrito Federal 
e Municípios promover a regularização fundiária (artigo 50, caput). A 
competência foi outorgada conjuntamente, “o que revela a transcendência 
da questão – moradia, saneamento básica – e a necessidade de 
coordenação das entidades políticas. Assim, elas podem vir a ser 
responsabilizadas”. 

Por fim, assevera: 

Em razão das proporções do conflito fundiário instaurado em 
São José dos Campos, era natural que a União interviesse e se 
coordenasse com o Estado de São Paulo e a Prefeitura local na 
regularização da ocupação e na promoção do direito 
fundamental de moradia. A assinatura do protocolo de 
intenções e o apelo federal pela suspensão da reintegração de 
posse da massa falida (fls. 53/54 e 65/68) refletem apenas o 
exercício de atribuições próprias da União. 

Como vimos, essa decisão foi importante para suspender a reintegração 

de posse marcada para 17 de janeiro, e fez com que o comandante da 

Polícia Militar recuasse e cancelasse a operação. 

Por outro lado, observamos os discursos que reiteram a visão de que não 

cabe ao Judiciário lidar com o problema de moradia, e que estão 

associadas ao que analisamos anteriormente no tocante ao 

enquadramento do conflito na chave “Caio x Tício”: 

Não há que se argumentar que a responsabilidade pelo 
desabrigo dos ocupantes da área pertencente à Massa Falida e 
objeto desta ação seja do Judiciário e especialmente desse 
juízo, como quer fazer crer o requerido. 

Ao magistrado cumpre analisar a questão posta em juízo e o 
pedido de restabelecimento de direitos violados à luz da lei e 
dos princípios constitucionais processuais. 

É certo que o problema social que enfrentam os réus é motivo 
de preocupação nacional e merece ser visto com atenção; no 
entanto, não cabe ao Judiciário, ao arrepio da Lei e suprindo a 
obrigação e/ou omissão dos Poderes Executivos Federal, 
Estadual e Municipal, negar à Massa o direito de dispor de sua 
propriedade entregando-a aos sem-teto, somente porque afirma 
o réu que a área vem sendo estudada por vários entes e 
integraria o Programa Social “Minha Casa Minha Vida” ou outro 
semelhante. 
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Igualmente não cabe ao Judiciário, nesta esfera de atuação e 
competência, analisar se haveria ou não a possibilidade da 
Municipalidade “receber em dação em pagamento” a área em 
questão, em razão da dívida de IPTU da Massa Falida. 

Vivemos em uma República Democrática de Direito, onde 
vigoram a tripartição dos Poderes e a independência e 
harmonia entre eles, não podendo o Judiciário, como querem 
os requeridos, interferir na esfera do Executivo e Legislativo, 
negar o direito da autora de usufruir da posse de seu imóvel, 
sob o fundamento de que “a área será objeto de 
desapropriação”. 

Ora, se até hoje essa atitude não foi tomada por quem de 
direito, certamente o foi porque não houve interesse. 

Possivelmente foram analisadas a conveniência e a 
oportunidade e entenderam que não era apropriado destinar 
esta área invadida, objeto desta ação, para tal fim. Quem sabe 
não se chegou à conclusão de que seria mais eficiente destinar 
outro local com custos menores e melhor planejamento? 

 

Essa decisão da juíza Márcia é um claro exemplo da disputa entre os 

papéis das instituições do Estado. Trata-se de um gancho para 

pensarmos o papel do Judiciário e do juiz na criação do direito: 

A caracterização do juiz como mero técnico que aplica a norma 
e não contribui para criar seu sentido está intimamente ligada a 
uma concepção de norma jurídica e de criação de normas 
jurídicas que coloca todo o peso no Parlamento e retira dos 
atos de aplicação o papel de criar direito. Esse modo de ver 
expressa uma utopia dezenovista de segurança jurídica e 
afirma, indiretamente, a validade da separação de Poderes em 
sua forma clássica (RODRIGUEZ; PÜSCHEL; MACHADO, 
2012, p. 43).  

Ainda, reflete a visão que descreve o juiz como mero técnico, o que 

muitas vezes  

[...] serve a fins ideológicos no embate de alguns estratos do 
Poder Judiciário com outros Poderes na arena da esfera 
pública. Nesses casos, trata-se de negar, contra todas as 
evidências, o espaço de indeterminação das normas jurídicas 
para defender a independência do Poder Judiciário 
(RODRIGUEZ; PÜSCHEL; MACHADO, 2012, p. 43). 

No debate que se faz sobre ativismo judicial e judicialização da política, 

uma crítica recorrente daqueles que enxergam como distorcida a ação do 

Judiciário que invade as competências do Executivo é a de que as 

decisões geram ônus excessivo ao poder público, gastos não previstos 

nas leis orçamentárias que provocam desequilíbrios indesejáveis na 
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máquina pública e que acabam muitas vezes privilegiando alguns em 

detrimento da maioria.  

Esses argumentos são evocados em decisões no decorrer do processo 

para desobrigar o Judiciário de se posicionar sobre o direito dos 

moradores do Pinheirinho de permanecer no terreno. Em algumas, diz-se 

que eles têm sim o direito de moradia, mas isso não significa que este 

deve prevalecer sobre o direito de propriedade da Massa Falida.  

Num primeiro momento, poderíamos entender que o Judiciário estaria 

sendo ativista, estaria invadindo os limites da política se alegasse que a 

propriedade da massa falida não cumpria sua função social porque estava 

abandonado há 20 anos e que, portanto, nesse caso o direito à moradia 

deveria ser protegido. Somado ao fato de a massa falida ser devedora de 

vultosa quantia de impostos à União e ao Município, portanto, a área 

deveria ser desapropriada, sem que a Massa Falida fosse prejudicada, 

devendo os entes do Executivo se organizar para indenizar o particular 

caso, descontados os impostos devidos, ainda restasse algum valor a ser 

pago, levando em consideração para a precificação do imóvel critérios 

razoáveis de acordo com a prática real do mercado, e não projeções 

especulativas com base no que o terreno poderia valer se fosse 

transformado em um condomínio de luxo, e dado início ao processo de 

regularização fundiária para transformar o Pinheirinho num assentamento 

devidamente regularizado. 

Se pensarmos em ativismo judicial da perspectiva que mencionamos, 

simplificadamente resumido ao fato de haver ativismo/judicialização 

quando uma decisão gera ônus para o Executivo, no caso Pinheirinho, 

temos um ativismo judicial? Faltam os números exatos da conta para 

comparar o cenário atual com a projeção fictícia de outro desfecho. No 

entanto, se para haver ativismo/judicialização também deve somar-se ao 

ônus orçamentário o fato de a decisão garantir um direito social, temos no 

Pinheirinho um ativismo às avessas, em que o Judiciário se mobiliza para 

garantir o direito do ente privado a qualquer custo, inclusive recorrendo ao 

que podem ser considerados dispositivos de exceção.  
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Quando se ingressa na esfera judicial, em qualquer lide, o 
ensinamento de Maquiavel deve ser deixado de lado. Os fins 
não podem justificar os meios. Não é para satisfazer o interesse 
político que somente surgiu agora que se deve rasgar a 
Constituição Federal e aniquilar o direito de propriedade, passar 
por cima das competências constitucionais e deixar a 
população atônita, com uma discussão judicial sobre 
competências jurisdicionais estadual e federal. O devido 
processo legal ainda vige como norma constitucional a ser 
respeitado. 

[...] 

Acredito que, após todas estas perguntas e respostas, a 
principal pergunta é por que o Estado, Município, Associação e 
Massa Falida estão sendo demandadas pela União? 
Novamente respondo: tentativa de judicialização de política 
pública. Pretende-se federalizar neste processo uma discussão 
que já se arrasta a anos na Justiça Estadual, e que, agora, 
encontra-se próxima de uma solução; se a melhor, ou não, não 
se sabe, mas é uma solução. Pretende-se atrasar com este 
feito o cumprimento da ordem estadual, para que se possa 
buscar uma solução política com os demais entes federativos (e 
o direito de propriedade privada?). Pretende-se inverter a 
competência jurisdicional e colocar esta Justiça Federal como 
órgão revisor das decisões judiciais estaduais, alegando-se um 
interesse jurídico federal que é ao todo inexistente, como já se 
viu. 

O que se pode observar é um discurso fortemente abstencionista, nos 

termos propostos  por Kircheimer.171 

3.7 Colonização do conflito fundiário pela gramática do crime 
Sabemos que a visibilidade que o Pinheirinho recebeu foi em grande parte 

por conta da atuação violenta da polícia durante a remoção. Ali, o Estado, 

como agente repressor, manifestou-se inequivocamente em sua 

truculência. No entanto, como vimos, para certos atores, integrantes da 

estrutura do Estado, não há naquele dia elementos que denotam qualquer 

tipo de erro, falha, exagero, por parte da ação do Estado. “A PM se 

planejou por mais de quatro meses e desempenhou um trabalho que é 

motivo de orgulho para todos nós.”172  

                                                
171 “Además, cuando existe la posibilidad de tener que enfrentarse a dificultades para hacer 
obedecer sus probables fallos, los tribunales podrían, para preservar el propio prestigio de la 
institución, abrazar doctrinas de abstencionismo respecto a lo que entonces catalogan como 
“cuestiones políticas” (KIRCHHEIMER, 1968, p. 3). 
172 A juíza da 6.ª Vara Cível de São José dos Campos, Márcia Loureiro, responsável pela ordem de 
reintegração de posse da área do acampamento sem-teto do Pinheirinho, conversou com a 
reportagem da TV O Vale e disse que foi difícil tomar a decisão. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=NtupI-OpCGY>.  
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Ou seja, a repressão policial é naturalizada por esses atores. Nada há de 

equivocado ou fora do lugar no modo como se conduziu o cumprimento da 

ordem judicial de reintegração de posse no Pinheirinho. “A polícia militar 

agiu com honra, e com êxito, para eles, e sem nenhuma baixa, e para nós 

também, e foi o que aconteceu”, declarou a juíza Márcia Loureiro.173 O 

único caso que chegou ao conhecimento da juíza sobre algum possível 

excesso foi o de uma pessoa gravemente ferida, que, de acordo com ela, 

“nada teve a ver com a polícia militar, foi fora do Pinheirinho, próximo 

àquele alojamento para triagem”.  

Há situações observadas no processo que carecem de explicações, por 

não encontrarem amparo normativo no ordenamento jurídico. A mais 

gritante diz respeito à intervenção do juiz Capez durante a remoção no dia 

22 de janeiro. Trata-se de uma atuação extrajurídica, pois não há 

nenhuma previsão legal que sustente sua conduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
173 Mesma entrevista citada supra.  
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4. CONSTRUÇÃO DE PERSPECTIVA A PARTIR DO PINHEIRINHO 
 

“Está faltando cidade. A gente quer cidade. Mas só tem essa história hoje, 

porque teve uma luta anterior.” É dessa forma que Raquel Rolnik sintetiza 

o atual momento da luta pela reforma urbana no Brasil.174 

Capitaneada num primeiro momento com forte apelo ao direito à moradia 

adequada, hoje a luta pela reforma urbana inclui diversos temas: da 

agricultura urbana ao uso da bicicleta, passando pela apropriação de 

espaços públicos e o “direito à cidade” em uma perspectiva mais ampla 

(PAIVA et al., 2015). Na avaliação de Raquel Rolnik, a pauta de moradia 

permanece de modo ainda forte nos dias atuais, mas com novos 

elementos. Segunda ela, a atual geração se organiza de outro modo, 

questionando, inclusive, formas tradicionais de representação democrática 

e o chamado “estado democrático de direito”. Ao situar esse fenômeno 

numa perspectiva histórica, ela ressalva que só estamos vivendo toda 

essa situação agora em razão de tudo o que os movimentos fizeram no 

Brasil nos anos 1980, 1990 e 2000 (PAIVA et al., 2015). 

Buscamos construir neste capítulo uma perspectiva mais ampla para 

situar as interações observadas no caso Pinheirinho no cenário da luta 

pela reforma urbana no País. O que se percebe é um gargalo, ou um 

descolamento, entre as respostas institucionais às pressões dos 

movimentos sociais em torno dessas temáticas e o que se percebe no 

cotidiano das cidades.175 

                                                
174 Em entrevista concedida ao Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico para o livro 
comemorativo dos dez anos do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico organizado por Grazielle 
Paiva e outros (2015, p. 110). 
175 Essa percepção foi de certo modo confirmada na fala do Professor João Whitaker na V Jornada 
de Moradia Digna realizada em São Paulo em julho de 2015. Em sua avaliação, a luta em torno da 
pauta da reforma urbana a partir da Constituição de 1988 envolveu uma crença de que a existência 
de um marco jurídico legal seria suficiente para promover as transformações almejadas. Nesse 
sentido, muito se avançou, mas é necessário fazer um balanço: se por um lado avançou-se na ideia 
de justiça na cidade, por outro, a reforma urbana não aconteceu. “A gente talvez tenha acreditado 
que a justiça seria justa”, afirmou Whitaker. Apresentou ainda o diagnóstico de que o estatuto da 
cidade não foi aplicado em nenhuma cidade, mesmo com um governo federal aliado às demandas. 
Por fim, identifica que um dos gargalos é o fato de que “a disputa não desceu do nível federal para 
o municipal, há uma dificuldade de construir a luta que construiu no nível federal no âmbito 
municipal. Os prefeitos não estão interessados em fazer reforma urbana e a força do capital tem 



108 
 
 

4.1 Respostas institucionais à luta pela Reforma Urbana no Brasil 
O Fórum Nacional de Reforma Urbana (FRNU),176 enquanto “um dos 

principais movimentos sociais vinculados à questão urbana no Brasil”, 

constitui-se como “interlocutor da sociedade civil frente ao Estado, 

sobretudo no que diz respeito ao Congresso Nacional e ao Executivo 

Federal” (GUSSO, 2013, p. 2).177 De acordo com a urbanista Hermínia 

Maricato: 

[...] os movimentos urbano e operário inauguraram uma nova 
forma de fazer política no Brasil a partir da segunda metade dos 
anos 1970 reivindicando espaço na cena política. De modo 
inédito e após muito acúmulo, os movimentos urbanos 
construíram uma entidade nacional em 1987 – o Fórum 
Nacional de Reforma Urbana – que buscou superar as 
reivindicações pontuais e específicas e propor uma agenda 
unificada para as cidades (MARICATO, 2015 p. 106).  

O FRNU se constituiu a partir do Movimento Nacional de Reforma Urbana 

(NMRU), articulação que se formou no processo de redemocratização e 

elaboração da Constituição Federal de 1988 para a coleta de assinaturas 

para a Emenda Popular de Reforma Urbana. A socióloga Ana Paula 

Carvalho, retomando a ideia de Maricato, identifica que a criação do 

MRNU representou uma importante mudança no discurso dos movimentos 

sociais urbanos que implicou a ampliação da agenda de luta: “Passa-se a 

se falar não mais apenas em direito à moradia ou à infraestrutura urbana, 

mas em direito à cidade” (CARVALHO, 2012, p. 107).  

 De acordo com Saule Jr., Uzzo e Santana (2006, p. 17), mesmo sem a 

aprovação integral da emenda popular, o texto aprovado significou que:  

[...] o direito público brasileiro passou a garantir não somente a 
propriedade privada e o interesse individual, mas a assegurar o 
interesse coletivo quanto aos usos individuais da propriedade. 
Assim, a propriedade deixou de ser somente vinculada ao 

                                                                                                                                 
grande influência sobre isso”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=aN4uAL84mak>. 
176 O FRNU é um grupo de organizações brasileiras que inclui movimentos populares, associações 
de classe, ONGs e instituições de pesquisa que querem promover a Reforma Urbana. Fundamenta-
se a partir de três princípios fundamentais: direito à cidade, gestão democrática das cidades e 
função social da cidade e da propriedade. Disponível em: 
<http://www.forumreformaurbana.org.br>. Acesso em: 14 set. 2015.  
177 No trabalho citado, o sociólogo Ramon Gusso faz um estudo de mobilização sobre o Fórum 
Nacional de Reforma Urbana, identificando seus atores, relações com organizações políticas, 
estruturas de oportunidades que definem os repertórios de ação do movimento e principais quadros 
interpretativos mobilizados. 
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direito civil, matéria de caráter privado, e passou a ser 
disciplinada pelo direito público.  

Em resumo, na visão dos autores, a CF/1988 representou para o MNRU 

“um avanço significativo ao estabelecer pela primeira vez uma política 

pública que tratasse a questão urbana voltada a atender os objetivos da 

reforma urbana” (2006, p. 18). 

Com a aprovação da Constituição sem a incorporação integral da Emenda 

Popular, o MRNU, transformado em FNRU na década de 1990, passou a 

atuar com o objetivo de regulamentar os artigos constitucionais que tratam 

da política urbana,178 como forma de retomar parte do conteúdo não 

contemplado pelo texto constitucional (GUSSO, 2013).  

Nesse sentido, a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001 (Lei 

10.257/2001)179 é entendida como consequência de um processo de 11 

anos de atuação do FNRU próximo ao Congresso Nacional (GUSSO, 

2013). De acordo com Ana Paula Carvalho (2012, p. 116), o processo de 
                                                
178 CF/1988, artigo 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 
§ 1.º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte 
mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2.º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
§ 3.º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em 
dinheiro. 
§ 4.º 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. 
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, 
por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
§ 1.º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a 
ambos, independentemente do estado civil. 
§ 2.º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 
§ 3.º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
179 De acordo com Ana Paula Carvalho (2012, p. 115), o projeto de lei que acabou transformado no 
Estatuto da Cidade é de autoria do Senador Pompeu de Sousa, jornalista e professor, que, falecido 
em 1991, não presenciou a aprovação de seu projeto, já bastante modificado, ocorrida em 2001. O 
projeto foi apresentado em 28.06.1989 e recebeu a identificação oficial de Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 181, de 1989 (Estatuto da Cidade). Com parecer favorável do relator, o Senador 
Dirceu Carneiro (PSDB-SC), foi aprovado no Senado exatamente um ano depois e enviado à 
Câmara dos Deputados, onde foi reformulado. 
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discussão que ocorreu nesses anos em torno do projeto de lei consistiu 

num campo de disputas entre as entidades e os movimentos que haviam 

construído o ideário da reforma urbana, de um lado, e de outro, as 

entidades representativas do empresariado urbano que  tinham o apoio de 

instituições de defesa da propriedade privada como causa política.  

A criação do Ministério das Cidades, em 2003,180 quando teve início o 

governo Lula, também pode ser observada na perspectiva de respostas 

institucionais às demandas dos movimentos sociais. O Partido dos 

Trabalhadores (PT), no âmbito político, foi um importante aliado da pauta 

da reforma urbana no processo da constituinte na década de 1980 

(CARVALHO, 2012). Dessa relação, técnicos, intelectuais e lideranças 

dos movimentos sociais de habitação, saneamento e transporte urbano se 

reuniram para elaborar uma política urbana nacional. Essa política foi 

incorporada ao programa de governo da campanha de 1994 de Luiz Inácio 

Lula da Silva, com a proposta de criação do Ministério da Reforma 

Urbana, com competência para atuar nas áreas de habitação, 

saneamento, infraestrutura e transporte urbano.  

É na campanha de 1998 que a proposta se altera para o nome de 

Ministério da Cidade, ratificando os conteúdos de 1994 e com ainda mais 

ênfase à articulação das temáticas urbanas em uma única estrutura 

institucional (CARVALHO, 2012, p. 115). Portanto, com a vitória em 2002, 

Lula e o PT tinham o compromisso de concretizar no campo institucional 

as demandas construídas ao lado dos movimentos sociais urbanos até 

aquele momento. 

São inúmeras as iniciativas e políticas colocadas em prática com a criação 

do Ministério das Cidades.181 Focalizando novamente a atenção para os 

conflitos judiciais que podem surgir a partir das ocupações urbanas, cabe 

                                                
180 Medida Provisória 103 de 2003 e depois pela Lei Federal 10.683 do mesmo ano. 
181 “Além da criação do Ministério das Cidades, o governo Lula trouxe outras importantes 
inovações institucionais na área, concretizadas na Lei 11.124 de 2005, que cria o Conselho 
Nacional das Cidades, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), incluindo o 
fundo de financiamento, e estabelece as bases para a formulação do Plano Nacional de Habitação 
(PlanHab) que [...] teve grande impacto na formatação do Programa Minha Casa, Minha Vida” 
(LOUREIRO et al., 2014, p. 118). 
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colocar que, dentro das iniciativas do Ministério, o Conselho Nacional das 

Cidades (ConCidades)182 propôs em 2009 a Política Nacional de 

Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos (Resolução 

Recomendada 87, de 08.12.2009).183 Esse documento traz a definição de 

conflito fundiário urbano: 

[...] disputa pela posse ou propriedade de imóvel urbano, bem 
como impacto de empreendimentos públicos e privados, 
envolvendo famílias de baixa renda ou grupos sociais 
vulneráveis que necessitem ou demandem a proteção do 
Estado na garantia do direito humano à moradia e à cidade 
(artigo 3.º). 

Essa política foi resultado de debates que já aconteciam, 

institucionalmente, desde 2005 no ConCidades.184 Viana (2014) alerta 

para o fato de que tal conceito não pretende contemplar toda e qualquer 

forma de conflito fundiário. Indica, ao contrário, que a disputa em torno da 

posse ou da propriedade que será objeto de proteção estatal, por meio 

dessa política, é aquele que envolve grupos sociais vulneráveis que 

dependem da atuação do Estado para garantir o exercício dos direitos à 

moradia e à cidade. 

Entre outros aspectos interessantes dessa política está o reconhecimento 

da necessidade de uma ampla interlocução entre o Poder Executivo 

Federal e os demais entes federados para que seu conteúdo seja 

implementado (artigo 2.º). Também traz como uma de suas diretrizes a 

articulação entre os entes federados e os Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, com a participação da sociedade civil na implementação da 

política urbana (artigo 5.º, § 1.º, I). Na avaliação de Viana (2014), a 

Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários 
                                                
182 O Conselho Nacional de Cidades (Concidades) é um órgão colegiado de caráter consultivo e 
deliberativo, integrante da estrutura básica do Ministério das Cidades. O Conselho foi instituído em 
2004, em convergência com a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. O conselho tem por 
finalidade formular e propor diretrizes para o desenvolvimento urbano e metropolitano, de forma 
integrada ao desenvolvimento regional, com participação social e integração das políticas 
fundiária, de habitação, saneamento ambiental, trânsito, transporte e mobilidade urbana. Disponível  
em: <http://www.ipea.gov.br/participacao/conselhos/conselho-nacional-de-combate-a-
discriminacao-lgbt/134-conselho-nacional-das-cidades/270-conselho-nacional-das-cidades>. 
Acesso em: 15 set. 2015. O Decreto 5.790, de 25.05.2006, dispõe sobre a composição, 
estruturação, competências e funcionamento do Conselho das Cidades. 
 
184 A socióloga e urbanista Cíntia Viana descreve o histórico de ações que levaram à Política 
Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos em publicação de 2014. 
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Urbanos permite identificar que o que está em discussão é a própria 

atuação do Estado, seja por meio dos empreendimentos que demandam a 

remoção de populações, seja mediante a atuação do Poder Judiciário e da 

força policial utilizada para o cumprimento de mandados de reintegração 

de posse. 

Em artigo publicado em janeiro de 2015, Luciana Bedeschi, Benedito 

Barbosa e Matheus Falcão, advogados populares e militantes da reforma 

urbana, mapearam iniciativas institucionais que passariam a influenciar a 

gestão dos conflitos fundiários em São Paulo a partir de 2014.185 

4.1.1 Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse  
Em 11 de novembro de 2014, foi criado um grupo de trabalho no âmbito 

do TJSP para tratar dos conflitos fundiários, o Grupo de Apoio às Ordens 

Judiciais de Reintegração de Posse (Gaorp),186 vinculado ao Gabinete de 

Planejamento de Gerenciamento de Riscos e Crises (CPGRC).187 

Na portaria que comunica a criação do grupo, constam como justificativas 

para sua criação: 

A multiplicação de conflitos fundiários urbanos na região 
metropolitana de São Paulo, refletidos nas inúmeras ações de 
reintegrações de posse ajuizadas; O impacto social derivado de 
cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse com 
potencial violação de direitos humanos; A necessidade de 
procedimentos específicos, construídos de maneira consensual 
pelos atores institucionais envolvidos, para o tratamento 
uniforme de tais controvérsias, com vistas à obtenção de 
resultados eficazes e da maneira que se mostrar menos 
onerosa às partes. 

 

                                                
185 Disponível em: <https://observasp.wordpress.com/2015/01/07/novas-siglas-mediarao-conflitos-
fundiarios-em-sao-paulo/>. Acesso em: 17 dez. 2015. 
186 Portaria 9.102/2014, publicada no DJE 11.11.2014. 
187 De acordo com o Comunicado 199/2014, do DJE 11.11.2014, “A Presidência do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo COMUNICA, no intuito de propiciar cumprimento harmônico de 
ordens judiciais de reintegração de posse ou análogas, em hipóteses nas quais o magistrado, a seu 
critério e avaliação, perceba a dificuldade exacerbada no cumprimento da ordem, em razão da 
grande quantidade de pessoas envolvidas e outras circunstâncias caracterizadas como de alta 
complexidade, a execução do respectivo mandado deverá ser previamente comunicada ao 
GABINETE DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCOS E CRISES – GPGRC, 
para as providências cabíveis”. 
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 O grupo, além dos três magistrados designados no GPGRC, é 

formado por integrantes do Executivo Federal, Estadual e Municipal, 

conforme a tabela a seguir: 

 

Nível Federal Nível Estadual Nível Municipal da Capital 

(i) representante do 
Ministério da Justiça: Dra. 

Márcia Kumer, 
Coordenadora-Geral de 
Movimentos Urbanos do 

Departamento de Diálogos 
Sociais 

(i) representante da 
Secretaria da Casa Civil do 
Governo do Estado de São 

Paulo 

(ii) representante da 
Secretaria de Segurança 

Pública 

(iii) representante do 
Comando-Geral da Polícia 
Militar do Estado de São 

Paulo 

(iv) representante da 
Delegacia-Geral de Polícia 

(v) representante da 
Secretaria da Habitação 

(vi) representante da 
Secretaria de 

Desenvolvimento Social 

(vii) representante da 
Secretaria de Justiça e 
Defesa da Cidadania 

(viii) representante da 
Defesa Civil do Estado de 

São Paulo 

(i) representante da 
Secretaria Municipal de 

Governo 

(ii) representante da 
Secretaria Municipal de 

Negócios Jurídicos 

(iii) representante da 
Procuradoria-Geral do 

Município 

(iv) representante da 
Procuradoria Geral do 

Município 

(v) representante da 
Secretaria Municipal da 

Habitação 

(vi) representante da 
Secretaria Municipal de 

Coordenação das 
Subprefeituras 

 

 

Além destes membros, há a indicação de que o Gaorp poderá convidar 

representantes de outras esferas de governo e especialistas para discutir 

temas específicos, “afetos às suas finalidades precípuas”. 

No documento, define-se como atribuição do Gaorp:188 

                                                
188 Artigo 3.º da Portaria 9.102/2014, publicada no DJE 11.11.2014. 
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[...] acompanhar as ordens judiciais de reintegração de posse 
caracterizadas como de alta complexidade, seja em relação ao 
número de pessoas envolvidas, local ocupado e outras 
circunstâncias a serem ponderadas, servindo como espaço 
interinstitucional de produção de soluções consensuais e/ou 
menos onerosa possível às partes envolvidas, com efetivo 
apoio a estas oferecido, bem como ao magistrado responsável 
pelo respectivo processo, em tudo o que for necessário. 

Não foi objeto da pesquisa avaliar o potencial de atuação do Gaorp, mas 

somente pela leitura do documento que oficializa a criação do grupo 

alguns pontos chamam atenção. Dos oito representantes da esfera 

estadual três são autoridades policiais (um representante do Comando-

Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um da Delegacia-Geral 

de Polícia e um da Defesa Civil do Estado de São Paulo). Somados ao 

representante da Secretaria de Segurança Pública, temos quatro figuras 

ligadas à segurança pública, o que representa praticamente um terço do 

Gaorp.  

Em que pese a iniciativa apontar para um reconhecimento da 

complexidade de se lidar com os conflitos fundiários, essa composição 

pode ser entendida como evidência da institucionalização da gestão 

militarizada do conflito fundiário urbano. Por que é tão importante um terço 

do grupo ser composto por agentes ligados à segurança pública? As 

justificativas para o desenho institucional, com os porquês das escolhas 

de cada representante do grupo, não estão inseridas no escopo da 

pesquisa, mas deixamos a sugestão para futuras incursões no campo dos 

conflitos fundiários urbanos. 

Ainda consta como uma das justificativas para criação do Gaorp: “O 

impacto social derivado de cumprimento de ordem judicial de reintegração 

de posse com potencial violação de direitos humanos”. No entanto, não há 

nenhuma representação designada que indique essa preocupação. 

Evidente que a proteção aos direitos humanos deveria ser uma 

preocupação de qualquer atividade pública, a ponto de ser desnecessário 

grande alarde em torno disso. No entanto, a essa altura do texto, não 

resta muito mais o que dizer sobre o descolamento entre o campo do ser 
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e do dever ser no que diz respeito aos direitos humanos na dinâmica dos 

conflitos fundiários urbanos. Sobre esse aspecto, fica mais uma indicação 

de pesquisa: entender o que cabe a cada ator na dinâmica do conflito, 

principalmente no tocante à proteção dos direitos humanos dos 

diretamente envolvidos no conflito. 

Isso conduz a outro ponto que chama atenção: a ausência de 

representações dos movimentos sociais de moradia, organizações e 

entidades de direitos humanos ligadas à temática dos conflitos fundiários 

urbanos, tampouco da Defensoria Pública. A atribuição do grupo de 

produzir “soluções consensuais e/ou menos onerosa possível às partes 

envolvidas”, sem, no entanto, haver um espaço previsto para as partes na 

construção de tais soluções, indica uma limitação no desenho institucional 

do grupo.189  

Como os movimentos sociais interpretam a criação do Gaorp? Em que 

medida a sociedade civil organizada reconhece o espaço como 

possibilidade de diálogo e construção de soluções? Soluções para 

quem?190 Afinal, como projetar a ideia de solução em relação a conflitos 

tão dinâmicos e que envolvem interesses tão díspares e, aparentemente, 

inconciliáveis? São perguntas que ficam também para futuras tentativas 

de entender como tem ocorrido a dinâmica do grupo e os efeitos nas 

dinâmicas dos conflitos. 

4.1.2 Varas especializadas em conflitos fundiários no TJSP 
O CNJ191 adotou a partir de 2009 algumas medidas que sinalizam uma 

preocupação com a questão fundiária. Dado o elevado número de 

                                                
189 O que pudemos notar de conversas informais com alguns atores que tiveram experiências com o 
GAORP é que as partes são chamadas em cada caso. A impressão que tivemos é que depende 
muito do grau de mobilização das comunidades afetadas, se possuem advogados engajados e 
mobilizados para pressionar o GAORP e reivindicar espaço dentro das reuniões.  
190 Há uma avaliação que flui entre alguns ativistas de que o grupo serve, no fim das contas, para 
dar mais celeridade aos procedimentos de reintegração de posse, e não para proteger os interesses 
das comunidades afetadas. 
191 “O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é uma instituição pública que visa aperfeiçoar o 
trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à 
transparência administrativa e processual.” Informações retiradas do site da instituição: 
<http://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/quem-somos-visitas-e-contatos>. Acesso em: 16 set. 2015. 
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processos judiciais que envolvem questões fundiárias (tanto no contexto 

urbano como no rural), o órgão recomendou aos tribunais que esses 

conflitos fossem priorizados e monitorados,192 com o alerta para a 

necessidade de se buscarem meios de solução eficazes para conflitos 

fundiários e de haver interlocução com outros segmentos do poder 

público.  

Ainda em 2009, instituiu-se o Fórum Nacional para o Monitoramento e 

Resolução dos Conflitos Fundiários Rurais e Urbanos,193 institucionalizado 

em 2010 como Fórum de Assuntos Fundiários.194 O artigo primeiro da 

resolução que formaliza o Fórum determina que este consiste num espaço 

[...] destinado ao monitoramento das ações e à resolução de 
questões que tenham por objeto assuntos de natureza 
fundiária, conflituosas ou não, que possam colocar em risco a 
segurança no campo e nas cidades ou exijam ações concretas 
para assegurar o acesso à moradia digna e à distribuição da 
propriedade rural. 

O Ministro do STF Gilmar Mendes, presidente do CNJ à época, em seu 

pronunciamento na abertura do Fórum Nacional, em maio de 2009, 

enfatizou “a necessidade de se criar um espaço institucional e permanente 

para a discussão e debate de soluções que permitam equacionar, de 

forma mais racional possível, problemas tão graves quanto complexos, 

cada vez mais judicializados”. Asseverou ainda que, “no que tange ao 

Poder Judiciário, cumpre repensar todo o sistema processual direcionado 

à resolução dos conflitos fundiários rurais e urbanos, de modo a fazê-lo 

mais célere, eficaz e consentâneo com a realidade dos conflitos no campo 

e nas cidades”. Por fim, falou do papel do CNJ que, como mentor da 

política estratégica do Poder Judiciário, tem o papel de “favorecer a 

segurança jurídica tão necessária ao desenvolvimento socioeconômico e 

político”.195 

                                                
192 Recomendação CNJ 22, de 04.03.2009. 
193 Por meio da Portaria CNJ 491, de 11.03.2009. 
194 Resolução CNJ 110, de 06.04.2010. 
195 O documento com a íntegra do pronunciamento pode ser acessado em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ForumFundiario.pdf>. 
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Entre as medidas recomendadas pelo CNJ196 está a criação de varas 

especializadas e câmaras reservadas para o julgamento de conflitos 

fundiários urbanos e agrários.197 Em alguns Estados, as varas 

especializadas já estão em funcionamento.198  

O TJSP instituiu em março de 2014199 um grupo de trabalho 

interinstitucional para propor o formato e a metodologia de novas varas e 

câmaras especializadas no julgamento de ações referentes a conflitos 

fundiários urbanos objetivando o controle de andamentos processuais. 

A criação das varas especializadas estava entre as prioridades da gestão 

do ex-presidente do TJSP (2014-2015), José Renato Nalini. Na mídia, a 

notícia foi veiculada fazendo referência ao Pinheirinho: 

Três anos depois da violenta reintegração de posse do bairro 
de Pinheirinho, em São José dos Campos, o presidente do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, José Roberto Nalini, colocou 
como prioridade de sua gestão criar varas especializadas em 
conflitos fundiários. A ideia, diz Nalini, é corrigir distorções 
geradas por problemas na formação de juízes e evitar decisões 
baseadas apenas no direito de propriedade.200 

Bedeschi, Barbosa e Falcão consideram que um dos avanços na 

constituição desse grupo está na sua exposição de motivos, na qual Nalini 

reconhece o “modelo caótico de urbanização” e a “multiplicação de 

conflitos urbanos e agrários no estado, a envolver controvérsias acerca da 

                                                
196 O documento com a íntegra das medidas pode ser acessado em: <http://tj-
pa.jusbrasil.com.br/noticias/1058402/forum-nacional-de-monitoramento-e-resolucao-de-conflitos-
fundiarios-rurais-e-urbanos-propoe-50-acoes>. 
197 Sobre as práticas e discursos dos atores sociais envolvidos nos processos judiciais relativos aos 
conflitos coletivos pela posse da terra julgados pela vara agrária de Marabá/Pará, ver o trabalho de 
doutorado de Mariana Quintans (2011). A vara especializada de Marabá foi criada em 2002, 
portanto muito antes da resolução do CNJ. Entretanto, a autora contextualiza a criação das varas 
agrárias como parte de uma política pública de “Paz no campo” proposta pelo Governo Federal na 
gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).  
198 De acordo com o CNJ, na Justiça estadual, já possuem varas agrárias os Tribunais de Justiça de 
Alagoas (TJAL), Amazonas (TJAM), Bahia (TJBA), Distrito Federal (TJDFT), Minas Gerais 
(TJMG), Mato Grosso (TJMT), Pará (TJPA), Piauí (TJPI), Paraíba (TJPB), Rondônia (TJRO) e 
Santa Catarina (TJSC). Na Justiça federal, instalaram varas agrárias as seções judiciárias do 
Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará e Rondônia, todas do Tribunal 
Regional Federal da 1.ª Região (TRF1), e a seção judiciária do Rio Grande do Sul, que integra o 
Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4). Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/27179-onze-tjs-e-dois-trfs-possuem-varas-especializadas-em-
questoes-agrarias>. Acesso em: 20 fev. 2015. 
199 Portaria 8.971/2014.  
200 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/02/1590794-contra-decisoes-
arcaicas-tj-sp-quer-varas-de-conflitos-fundiarios.shtml>. Acesso em: 15 dez. 2015. 
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função social da propriedade e o direito à moradia constitucionalmente 

tutelados”.  

O GT, coordenado por um desembargador e integrado por um magistrado 

e por um servidor do TJSP, indicados pela Presidência, era composto por 

12 atores institucionais: Defensoria Pública Estadual; Ministério Público 

Estadual; Procuradoria-Geral do Estado; Procuradoria-Geral do Município 

de São Paulo; Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo; 

Secretaria de Estado da Habitação; Secretaria da Habitação do Município 

de São Paulo; Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Município de 

São Paulo; Instituto de Terras do Estado de São Paulo; Instituto Brasileiro 

de Direito Urbanístico (IBDU); representante dos oficiais do registro de 

imóveis; Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo. 

De acordo com Bedeschi, Barbosa e Falcão, até janeiro de 2015, o grupo 

havia se reunido apenas duas vezes, e teria um prazo de 90 dias para 

apresentar seus resultados finais. Até a redação final desta pesquisa, não 

foi possível ter acesso a mais informações sobre o andamento dos 

trabalhos do grupo. No relatório da gestão 2014-2015 da Presidência do 

TJSP consta apenas que o GT foi criado e que o próximo passo será a 

elaboração de relatório a ser submetido à Presidência. Adicionalmente, o 

grupo de trabalho proporá a normatização preliminar das varas 

especializadas e câmaras reservadas. Para o biênio 2016-2017, o 

Presidente do TJSP será Paulo Dimas Mascaretti. 

4.1.3 Comissão Intersetorial de Mediação de Conflitos Fundiários 
Urbanos  
No artigo de Bedeschi, Barbosa e Falcão supramencionado, também há 

referência a uma iniciativa do governo federal, a instituição da Comissão 

Intersetorial de Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos (CIMFUrb), em 

julho de 2014.201 De acordo com os autores, a comissão foi criada como 

resposta a reivindicação dos movimentos sociais. 

                                                
201 Portaria Interministerial 17, de 27 de junho de 2014. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/internet_docs/biblioteca/clippinglegislacao/Prt_interministerial_17_2014_.p
df>. Acesso em: 20 abr. 2016.  
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Conforme a portaria que oficializa a comissão, seu objetivo é  

[...] construir soluções pacíficas para conflitos urbanos que 
envolvam famílias de baixa renda ou grupos sociais vulneráveis 
ou que envolvam a garantia da gestão democrática da cidade, 
com o objetivo de assegurar o direito à moradia digna e 
adequada, o acesso à terra urbanizada regularizada e a 
promoção dos direitos humanos. 

Composta por integrante do Ministério das Cidades e da Justiça, da 

Secretaria-Geral da Presidência da República e da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, a comissão tem previsão de atuar 

quando o conflito envolver competências do governo federal e, por 

decorrência de disposição legal, for possível a mediação. O artigo 4.º da 

portaria determina que a comissão funcionará pelo prazo de dois anos, 

sendo possível sua renovação. Portanto, no momento em que este texto é 

finalizado, o prazo para encerramento das atividades da comissão está 

em vias de encerrar. A busca por notícias atualizadas sobre as atividades 

da comissão nesses dois anos no mecanismo de pesquisa do Google 

retornou somente notícias de 2014 sobre sua instituição.  

 

4.1.4 Comitê Gestor para Imissões e Reintegrações de Posse  
Por fim, no artigo de Bedeschi, Barbosa e Falcão também há menção à 

criação, no âmbito do município de São Paulo, do Comitê Gestor para 

Imissões e Reintegrações de Posse (CGIRP). O decreto de criação foi 

assinado em outubro de 2014 pelo prefeito Fernando Haddad,202 e 

estabelece como atribuição do comitê coordenar as ações dos órgãos 

municipais para o cumprimento de mandados de notificação de eventuais 

ocupantes da área, de imissão na posse e de reintegração de posse 

                                                
202 Decreto 55.658, de 7 de novembro de 2014, que revogou o Decreto 55.594, de 13 de outubro de 
2014. Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-
paulo/decreto/2014/5565/55658/decreto-n-55658-2014-institui-o-comite-gestor-para-imissoes-e-
reintegracoes-de-posse>. Acesso em: 4 maio 2016. 



120 
 
 

referentes a imóveis municipais ou ações judiciais ajuizadas pela 

Prefeitura do Município de São Paulo203. 

O comitê é composto pelos chefes de gabinete das Secretarias do 

Governo Municipal, de Assistência e Desenvolvimento, de Habitação, 

Segurança Urbana, de Coordenação das Subprefeituras e de Negócios 

Jurídicos. O decreto estabelece ainda que participarão das reuniões os 

diretores dos Departamentos de Desapropriações (Desap) e de Proteção 

do Meio Ambiente e Patrimônio (Demap) da Procuradoria-Geral do 

Município. 

Parte da imprensa noticiou a constituição do Comitê como forma de o 

município “evitar que pequenas invasões em terrenos e prédios municipais 

se tornem favelas ou ocupações”.204 Na página da Prefeitura, consta que 

o comitê foi criado para “organizar e garantir o cumprimento dos direitos 

das famílias que venham a ser desalojadas nas reintegrações de posse de 

prédios e terrenos que pertencem ao município”.205 

Como nas outras iniciativas mencionadas, não foi escopo desta pesquisa 

se aprofundar na dinâmica de funcionamento do comitê, tampouco traçar 

avaliações sobre a atuação do grupo, ficando apenas o registro da 

iniciativa como ponto de partida para futuras investigações. 

Retomando o artigo de Bedeschi, Barbosa e Falcão, cabe pontuar a 

avaliação que os autores fazem sobre as iniciativas mencionadas. Para 

eles, os órgãos criados para tratar de conflitos fundiários urbanos têm o 

mérito de reconhecer tais conflitos para além das disputas entre 

proprietários e “invasores”. Além disso, abrem uma oportunidade para que 

sejam aplicados princípios dos direitos humanos no procedimento e no 
                                                

203 Outra iniciativa do Município de São Paulo foi a criação de um Departamento de Controle da 
Função Social da Propriedade (DCFSP) dentro da estrutura da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, por meio da Lei 15.764/2013, que revogou a Lei 14.879/2009. 

204 Disponível em: <http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,haddad-cria-comite-para-cuidar-
de-reintegracoes-de-posse,1576613>. Acesso em: 4 maio 2016. 
205 Disponível em: <http://www.capital.sp.gov.br/portal/noticia/4842>. Acesso em: 4 maio 2016. 
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cumprimento de mandados, o que consiste num passo importante na 

afirmação do direito à moradia e do direito à cidade.  

No entanto, ponderam que pouco se pode dizer sobre o funcionamento 

prático dessas instâncias e se realmente trarão melhoras para a 

democratização da questão urbana. Apontam como um desafio para 

essas entidades a articulação dos diversos atores públicos responsáveis 

pelas políticas de moradia, chamando-os para a discussão em cada 

conflito, mobilizando-os e construindo campos de mediação para sanar os 

problemas dentro da sua esfera de atuação.  

Além disso, chamam atenção para os desafios em relação à sua estrutura 

institucional:  

Se, por um lado, é muito positivo que sejam criados espaços 
oficiais para abordar os conflitos fundiários, que permitam 
avançar na sua mediação, por outro, é ruim que esses órgãos 
não tenham previsto nos atos normativos que os criaram 
nenhum mecanismo para que se comuniquem entre si e tentem 
agir de maneira coordenada. 

Assim, colocam a necessidade de haver “um intenso e permanente 

acompanhamento dos movimentos populares de moradia e do conjunto 

dos atores da reforma urbana”, uma vez que essas iniciativas poderão 

sofrer influências conservadoras e patrimonialistas em suas decisões e 

encaminhamentos, considerando que alguns segmentos conservadores, 

que já impediram a inclusão da função social da propriedade no 

procedimento das ações possessórias durante a revisão do Código de 

Processo Civil no Congresso Nacional, não admitem a pauta dos 

movimentos de moradia e reforma urbana, muito menos toleram as 

ocupações organizadas como instrumento de luta pelo direito à cidade. 
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4.2 Apontamentos sobre outros conflitos fundiários urbanos no 
Brasil 
“Enquanto morar for privilégio, ocupar é um direito.”206 Embora a 

ocupação não seja a única estratégia de ação dos movimentos sociais, é 

com base nela que muitos movimentos de moradia207 constroem suas 

lutas no Brasil.  

A frase problematiza, entre outras coisas, o gargalo, ou o descolamento, 

entre a teoria e a realidade no processo de efetivação do direito à moradia 

no País. Apesar de presente na Constituição Federal de 1988208 e nos 

pactos e resoluções internacionais assinados pelo Brasil,209 a realidade 

nos mostra uma imensa parte da população que, ou não tem sequer um 

teto para se abrigar, ou vive em habitações precárias em contexto de 

informalidade e privação de serviços públicos. 

Afinal, mais do que quatro paredes e um teto, a ideia do que é o direito à 

moradia consiste em uma construção conceitual que tem por base alguns 

alicerces que tentam definir seu conteúdo. Apesar das dificuldades de se 
                                                
206 Essa frase pode ser encontrada em diversas páginas de movimentos de moradia de diferentes 
regiões do Brasil. A título de exemplo, em Belo Horizonte: 
<http://www.ihu.unisinos.br/noticias/509718-despejo-em-belo-\horizonte-viola-direitos-humanos-
enquanto-morar-for-um-privilegio-ocupar-sera-um-direito>. No Rio de Janeiro: 
<http://simsaogoncalo.com.br/sao-goncalo/num-pais-no-qual-morar-e-um-privilegio-ocupar-e-um-
dever-ocupacao-zumbi-palmares/>. Em Porto Alegre: 
<http://saudosamalocamalocaquerida.blogspot.com.br>. Acesso em: 28 fev. 2015. Há também um 
documentário cujo título é essa frase, registrando a experiência da ocupação Dandara, em Belo 
Horizonte: “Dandara: enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito”. Disponível 
em:  < https://www.youtube.com/watch?v=FQ4zbXaZHGY> . Acesso em: 11 set. 2015.        
207 É importante deixar claro que o movimento social de moradia no Brasil não é um todo único e 
homogêneo. Ele é formado por diversos grupos e organizações que têm diferenças entre si, como o 
tipo de organização (se centralizado ou horizontal, por exemplo), de repertório de ação (se fazem 
ocupações em prédios em zonas centrais ou na periferia), entre outras. Não é objetivo do trabalho 
se aprofundar nos detalhes dessas diferenças. De acordo com Tatagiba (2012), o movimento de 
moradia se estrutura, se define e se apresenta à sociedade como um ator coletivo, que, apesar de 
sua heterogeneidade interna, caracteriza-se pelo compartilhamento de um determinado projeto 
político. 
208 CF/1988, artigo 6.º: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 
209 A moradia adequada foi reconhecida como direito humano em 1948, com a Declaração dos 
Direitos Humanos, tornando-se um direito humano universal, aceito e aplicável em todas as partes 
do mundo como um dos direitos fundamentais para a vida das pessoas. Atualmente, há mais de 12 
textos diferentes da ONU que reconhecem o direito à moradia. Disponível em: 
<http://direitoamoradia.org/?page_id=46&lang=pt>. Acesso em: 28 fev. 2015. 
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estabelecer um “sentido-base” (ACCA, 2013, p. 193) para o direito à 

moradia no contexto brasileiro,210 no âmbito internacional, o direito à 

moradia compõe o direito a um padrão de vida adequado. A noção de 

adequação, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU),211 

corresponde à ideia de que a moradia adequada deve incluir segurança 

da posse, disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos 

públicos, custo acessível, habitualidade, não discriminação e priorização 

de grupos vulneráveis, localização adequada e adequação cultural.212  

Uma possibilidade de pensar sobre moradia adequada no contexto 

brasileiro213 é olhar para as situações em que ela não se realiza. Para 

essa tarefa, o cálculo do déficit habitacional contribui na identificação do 

total de famílias em condições de moradia inadequada. De acordo com 

relatório da Fundação João Pinheiro (2013), que dimensiona e qualifica o 

déficit habitacional municipal no Brasil, o índice é calculado pela soma de 

quatro componentes, que correspondem às situações de moradia 

inadequada: domicílios precários (domicílios improvisados e rústicos), 

coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel urbano e adensamento 

excessivo de domicílios alugados.214 

                                                
210 “O discurso da doutrina brasileira dos direitos sociais é, em geral, óbvio, repetitivo, formado por 
frases de efeito e pouco aprofundado nos tópicos que se propõe a desenvolver. Busca-se a 
dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial, afirma-se que o Brasil é desigual, que se deve 
cumprir com a Constituição, mas tudo termina sem qualquer avanço teórico e sem qualquer 
compreensão mais aguçada da realidade” (ACCA, 2013, p. 201). 
211 A ONU criou em 2000 uma Relatoria Especial para o Direito à Moradia Adequada. Sua função 
é examinar, monitorar, aconselhar e relatar a situação do direito à moradia no mundo, promover 
assistência a governos e a cooperação para garantir melhores condições de moradia e estimular o 
diálogo com os outros órgãos da ONU e organizações internacionais com o mesmo fim. Disponível 
em: <http://direitoamoradia.org/?lang=pt>. Acesso em: 14 set. 2015. 
212 Esses aspectos do direito à moradia adequada estão detalhados no site da Relatoria Especial da 
ONU para o Direito à Moradia Adequada: <http://direitoamoradia.org/>. Acesso em: 14 set. 2015. 
213 Para um panorama sobre o debate a respeito do direito à moradia no contexto dos Estados 
Unidos, ver Bell e Desmond, 2015. 
214 De acordo com o relatório da Fundação João Pinheiro:  
a) domicílios precários, compostos por: 
i. domicílios improvisados: englobam todos os locais e imóveis sem fins residenciais e lugares que 
servem como moradia alternativa (imóveis comerciais, embaixo de pontes e viadutos, barracas, 
carcaças de carros abandonados e cavernas, entre outros), o que indica a carência de novas 
unidades domiciliares; 
ii. rústicos: são aqueles sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada; 
b) coabitação familiar: soma dos cômodos e das famílias conviventes secundárias com intenção 
de constituir um domicílio exclusivo;  
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Para compreender melhor o procedimento de classificação, o relatório 

apresenta o seguinte fluxograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos dados disponíveis no relatório cabe destacar que mais de 70% do 

déficit habitacional no Brasil é composto pela coabitação familiar (43,1%) 

e pelo ônus excessivo com aluguel (30,6%). Esses dois componentes 

representam 5,1 milhões de unidades de déficit. Domicílios precários 

(19,4%) e adensamento excessivo de domicílios alugados (6,9%) são os 

componentes menos expressivos, mas que, mesmo assim, correspondem 

juntos a cerca de 1,8 milhão de unidades. Em 2010, portanto, o déficit 

habitacional brasileiro correspondia a 6.940.691,1 unidades, o que 

equivale a cerca de 22 milhões de pessoas (10% da população nacional) 

que não têm acesso à moradia adequada.215 O objetivo não é entrar nos 

pormenores do relatório, mas partir desses dados para dimensionar a 

                                                                                                                                 
c) ônus excessivo com aluguel urbano: corresponde ao número de famílias urbanas com renda de 
até três salários mínimos que moram em casa ou em apartamento (domicílios urbanos duráveis) e 
que despendem 30% ou mais de sua renda com aluguel; 
d) adensamento excessivo de domicílios alugados: essa condição é caracterizada pelo número 
médio de moradores por dormitório acima de três (3). 
215 Recentemente a Fundação João Pinheiro lançou novo relatório com os dados referentes a 2011 e 
2012, não houve tempo hábil para incorpora-los na versão final do texto. 
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distância entre a teoria e a realidade no que diz respeito à efetivação do 

direito à moradia no Brasil.  

Diante desse quadro de contradição, em que 10% da população está 

privada do morar adequado, é que se constrói a ideia do ocupar como um 

direito. Guilherme Boulos216 (2014, p. 48-49) afirma que “ocupar um 

terreno vazio não é uma escolha, é resultado da falta de oportunidades. 

[...] Os trabalhadores sem-teto que ocupam estão exigindo o cumprimento 

da função social da propriedade e reivindicando o direito à moradia 

digna”.217  

Cabe a ressalva, contudo, de que muitas ocupações urbanas que 

ocorreram no País entre as décadas de 1950 e 1990 não foram 

organizadas por movimentos sociais. Foram iniciativas espontâneas dos 

próprios trabalhadores, motivados pela necessidade de um teto. Hoje, 

várias dessas ocupações são bairros consolidados nas periferias urbanas 

(BOULOS, 2014). 

As ocupações urbanas organizadas por movimentos sociais ganharam 

força principalmente a partir da década de 1980, com o surgimento de 

diversos movimentos de luta por moradia nas cidades brasileiras. O 

grande marco desse período foi em 1987, com a ocupação simultânea de 

dezenas de terrenos, envolvendo cerca de 50 mil famílias, pela União dos 

Movimentos de Moradia de São Paulo (BOULOS, 2014).  

                                                
216 Professor e psicanalista, é membro da coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores 
Sem-Teto (MTST), além de atuar na construção da Frente Resistência Urbana, que é uma 
articulação nacional de movimentos populares urbanos, que tem como principal intenção unificar 
os movimentos para terem uma atuação conjunta nas lutas pelos direitos dos trabalhadores na 
cidade. Disponível em: <http://terralivre.org/2013/03/novo-site-da-resistencia-urbana/>. Acesso 
em: 16 set. 2015. 
217 Pretendemos inserir nessa discussão sobre o direito à moradia como direito social as reflexões 
de Telles (1998) sobre a necessidade de “reativar o sentido político inscrito nos direitos sociais” (p. 
38). É interessante pontuar aqui uma ideia da autora que agrega um novo elemento para pensar a 
pensar a fala de Boulos: “a reivindicação de direitos está longe de ser a tradução de um suposto 
mundo das necessidades, tampouco pode ser reduzida simplesmente ao jogo dos interesses, pois os 
direitos estruturam uma linguagem pela qual esses sujeitos elaboram politicamente suas diferenças 
e ampliam o ‘mundo comum’ (1) da política ao inscrever na cena pública suas formas de 
existência, com tudo o que elas carregam em termos de cultura e valores, esperanças e aspirações, 
como questões que interpelam o julgamento ético e a deliberação política” (TELLES, 1998, p. 40). 
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Em 1997, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) é criado 

como um instrumento político para atuar no contexto urbano, organizando 

ações nas periferias metropolitanas, a partir de um diagnóstico interno do 

Movimento dos Sem-Terra (MST) de que o problema habitacional era um 

dos que mais afetava a classe trabalhadora urbana (LORENA, 2012, p. 

13).218 De acordo com Boulos (2014, p. 50), “o MTST adotou a tática de 

construir grandes ocupações em terrenos vazios nas periferias urbanas, 

buscando com isso integrar a luta por moradia com a luta por serviços e 

infraestrutura nos bairros mais pobres”.  

Para Luciana Tatagiba219 (2012), o movimento de moradia desenvolveu ao 

longo da experiência de interação conflitiva com o Estado um conjunto de 

práticas e rotinas que conformaram um repertório de ação220 no qual a 

ocupação de prédios abandonados e de terrenos se destaca como uma 

de suas estratégias principais, embora não exclusiva. 

A obra coletiva organizada por Muller e Azevedo (2014), Conflitos 

fundiários urbanos no Brasil: estratégias de luta contra despejos e 

empoderamentos a partir da teoria crítica dos direitos humanos, traz 

importantes contribuições para pensar interfaces do que foi observado no 

caso Pinheirinho com outros casos. Para James Collony e Justin Steil, no 

livro Searching for the Just City: debate in urban theory and practice, a 

busca pela cidade justa está em alcançar algo mais do que as respostas 

individualizadas para injustiças específicas. [...] Segundo os autores, essa 

busca requer formulações conscientes para ação e deliberação, que 

sejam capazes de transformar as múltiplas forças daqueles que lutam por 

                                                
218 Trata-se da pesquisa de mestrado desenvolvida pelo sociólogo Elton Lorena (2012), que tem por 
objetivo “analisar a organização e a ação do MTST ante as contradições do urbano capitalista e sua 
inserção na luta de classes contemporânea” (p. 7). Sobre o mesmo movimento, também há a 
pesquisa de doutorado da socióloga Debora Goulart (2011), que buscou reconstruir a história do 
MTST e compreender como a reconfiguração da classe trabalhadora e a ação política no Brasil 
recente repercutem sobre os projetos e ações desse movimento.  
219 Atualmente é professora do Departamento de Ciência Política da Unicamp, onde desenvolve 
pesquisas sobre os temas da democracia participativa, movimentos sociais e ação coletiva, 
conforme indicado em <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4736830A4>. 
Acesso em: 14 set. 2015. 
220 O conceito de repertório de ação coletiva pode ser definido como “um campo de rotinas que são 
aprendidas, compartilhadas e executadas através de um processo relativamente deliberado de 
escolha” (TILLY, 1995, p. 26, apud TATAGIBA, 2012, p. 401). 
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justiça na cidade em melhorias, que componham uma demanda mais 

global de cidade justa. Como se a luta de cada um, de cada parte, para 

ser efetiva, precisasse estar associada à luta do outro. 

4.2.1 Ocupação Guarani Kaiowá, Contagem (MG) 
No relato sobre a Ocupação Emannuel Guarani Kaiowá em Contagem, 

região metropolitana de Belo Horizonte, os autores afirmam que do ponto 

de vista da legitimidade as ocupações surgem como uma tentativa de 

denunciar a situação de falta de moradia no País e a convivência do 

Estado com a especulação imobiliária, para exigir o cumprimento da 

função social da propriedade e da cidade, bem como estimular novas 

formas de democracia (MAYER; VIEIRA, 2014, p. 53) 

A ocupação teve início em março de 2014, num imóvel cuja propriedade 

era atribuída à Construtora Muschioni. Após um histórico de tentativas de 

ocupações do imóvel reprimidas pela polícia, em março de 2014, 140 

famílias conseguiram se consolidar na área com o apoio das Brigadas 

Populares. 

A construtora propôs ação de reintegração de posse, mas teve a liminar 

indeferida no 1.º grau. Desse indeferimento propôs recurso de agravo, 

cujo julgamento foi favorável pelo relator, que concedeu efeito ativo à 

liminar. Os advogados do moradores entraram com pedido de 

reconsideração e o relator voltou atrás em sua decisão e retirou efeito 

ativo. Um ano depois, no julgamento colegiado do recurso, foi dado 

provimento ao agravo. No entanto, a disputa jurídica segue até hoje, e a 

ocupação Emannuel Guarani Kaiowá segue resistindo no imóvel.  

Na visão dos autores, o princípio da função social integra a própria noção 

de propriedade, figurando-se como componente ontológico da 

propriedade, de modo que não há que falar em propriedade urbana 

abandonada para fins estritamente especulativos, sem nenhuma 

destinação econômica ou residencial. Isso viola o texto constitucional e 

perde o próprio status de propriedade, desmerecendo a proteção do 

Estado. No entanto, quando famílias sem casa ocupam organizadamente 
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um imóvel ocioso que descumpre sua função social, com objetivo de 

efetivar o direito de morar dignamente, “o poder instituído assume a 

proteção da propriedade a qualquer custo, como no episódio do violento 

desalojamento da ocupação Pinheirinho, em São José dos Campos (SP), 

em janeiro de 2012” (MAYER; VIEIRA, 2014, p. 57). 

Há a percepção de que o Poder Judiciário é extremamente conservador e 

fundado na noção de propriedade como bem absoluto, pois ainda não 

incorporou o marco constitucional que flexibilizou o instituto da 

propriedade em homenagem à sua função social, de modo que são 

recorrentes as decisões em caráter liminar para deferir ordem de 

reintegração de posse contra comunidades que surgiram de ocupações 

urbanas organizadas ou espontâneas (MAYER; VIEIRA, 2014). 

Os autores afirmam que não há democracia sem conflito. Portanto, a 

efetivação do direito à moradia também passa pela luta social organizada, 

benquista em qualquer regime que se reivindica democrático, o que 

também confere legitimidade às ocupações de imóveis ociosos que 

descumprem sua função social. A luta por moradia ganhou ainda mais 

força após as manifestações que pararam o país no ano de 2013 e que 

formou um campo ainda mais fértil à ampliação das ocupações como 

ferramenta legítima de defesa do direito à moradia e à cidade. Somente 

na cidade de São Paulo, como desdobramento das mobilizações de junho 

de 2013, já ocorreram desde então cerca de 90 ocupações por famílias 

sem-teto, com destaque para a ocupação Nova Palestina, organizada pelo 

MTST, a qual reúne atualmente sete mil famílias em situação de 

insegurança da posse (MAYER; VIEIRA, 2014, p. 58). 

4.2.2 Comunidade Indiana e Vila Autódromo, Rio de Janeiro (RJ) 
No Rio de Janeiro, os casos da Comunidade Indiana e Vila Autódromo 

ganharam visibilidade pelas lutas travadas a partir da implementação do 

Programa Minha Casa Minha Vida. Tais casos são apontados como 

tentativas do poder público de disfarçar o controle social por meio da 

implementação da política pública habitacional (PONTES, 2014).  
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Em 2012, com a promessa de construção do Bairro Carioca via PMCMV, 

iniciam-se na Comunidade Indiana as tentativas do poder público 

municipal de começar a demolição do bairro que existe desde 1957, sob o 

argumento de que a área onde se encontra é de risco. Desencadeou-se 

um processo de organização da Associação de Moradores com a Pastoral 

de Favelas e o Núcleo de Terras da Defensoria Pública do Estado do Rio 

de Janeiro para ajuizar uma ação civil pública com o intuito de interromper 

a demolição. A ação foi proposta em outubro de 2012 e obteve 

antecipação de tutela para interromper a demolição tendo em vista a 

“aparente ilegalidade da intervenção municipal”. 

Tanto no caso da Comunidade Indiana como na Vila Autódromo, a qual 

sofre ameaça de remoção desde 1990, o programa habitacional do 

governo federal tem sido utilizado pelo poder público municipal do Rio de 

Janeiro como incentivo à política de remoção de comunidades, 

desconsiderando a possibilidade de utilizar o programa para a 

requalificação de imóveis nas comunidades como forma de aplicar o 

princípio da moradia digna com respeito à manutenção da comunidade em 

seu espaço territorial” (PONTES, 2014, p. 83). 

4.2.3 Comunidade Nova Costeira e Sociedade Barracão, Curitiba (PR)
  
No texto de Luana Coelho (2014), também parte do livro mencionado 

supra, a autora relata os processos de resistência à remoção forçada na 

Comunidade Nova Costeira, em São José dos Pinhais, região 

metropolitana de Curitiba, e na Sociedade Barracão, em Curitiba. 

No primeiro caso, trata-se de uma ocupação consolidada há mais de 20 

anos em imóvel público do município, decorrente de processos de 

realocação das famílias pelos poderes públicos por conta de obras do 

Canal Extravasor do Rio Iguaçu. Em 2014, havia 342 famílias no local. Por 

conta das obras previstas no aeroporto para Copa, deu-se início ao 

processo de desapropriação por interesse público da área. Foi feita oferta 

de reassentamento dos moradores via PMCMV, no entanto não fora 

aceita. Os moradores entraram com pedido de Concessão de Uso 
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Especial para fins de Moradia (CUEM), o qual obteve parecer favorável da 

Procuradoria Municipal. Na época em que o texto foi publicado, em 2014, 

a situação da Comunidade Nova Costeira ainda estava pendente de 

definição (COELHO, 2014, p.91). 

De acordo com a autora, esse caso reforça a importância e a necessidade 

de instrumentos e mecanismos que garantam a posse de famílias de 

baixa renda que ocupam imóveis públicos, “uma vez que a definição 

daquilo que é interesse público, neste caso, para fins de destinação do 

imóvel, não pode ficar somente a cargo da discricionariedade do Poder 

Municipal” (COELHO, 2014, p. 91). 

No segundo caso, da Sociedade Barracão, trata-se de um galpão 

abandonado, cuja titular do registro do imóvel é a Massa Falida da 

empresa Tecnicom, que passou a ser ocupado em 1999 por 30 famílias 

de catadores de material reciclado. Durante cinco anos, a ocupação se 

manteve pacificamente, ou seja, sem oposição por parte da Massa Falida. 

No entanto, em 2004, ela reivindicou o imóvel via reintegração de posse. 

A autora nos conta que “o despejo dos moradores ficou pendente por 

meros conflitos institucionais de competência, pois a decisão para efetivar 

o despejo dos moradores era clara” (COELHO, 2014, p. 92). Para se ter 

uma ideia, a citação dos moradores foi formalizada somente em 2006. Em 

matéria de defesa, foi feito pedido de usucapião especial, de acordo com 

o artigo 13 da Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). 

Na percepção de Coelho,  

[...] a burocracia dos tribunais brasileiros podem se mostrar 
como impeditivo à realização de direitos constitucionais, 
reforçando o caráter político deste Poder no enfrentamento de 
ações desta natureza, onde está clara a disputa de sentido do 
direito de propriedade, tanto sacralizada pelas correntes 
tradicionais do direito (COELHO, 2014, p. 93). 

Apesar dos percalços formalistas que atrasaram o processo por anos, em 

2011 tem-se uma sentença inédita, julgando favoravelmente o pedido de 

usucapião para os catadores. Coelho afirma que  
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[...] a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná é 
paradigmática, no sentido de aceitar que abandono dos imóveis 
pelas massas falidas não poderá ser livre de consequências. A 
prescrição aquisitiva por possuidores, cuja posse apresenta os 
requisitos legais, é oponível aos imóveis de massas falidas” 
(COELHO, 2014, p. 94).  

No entanto, em 2014, ano que o texto foi escrito, o processo seguia 

pendente de recurso. 

Na avaliação da autora, o caso da Sociedade Barracão, apesar do 

sucesso em utilizar a usucapião coletiva urbana como matéria de defesa, 

ainda nos coloca inúmeros desafios, em especial no que concerne à 

gestão da propriedade no momento pós-sentença. Afirma que a área é 

carente de urbanização, a moradia é precária e há problema com a 

densidade sobre o lote. No entanto, a prefeitura municipal se exime da 

responsabilidade de fornecer as condições mínimas de infraestrutura para 

a comunidade, sob a alegação de que a área é privada e que os próprios 

moradores é que deveriam promover as melhorias necessárias para 

garantir meios de vida adequada.  

Evidentemente é uma errônea compreensão dos resultados de 
uma sentença de usucapião coletivo, que tem evidentemente 
objetivos de urbanizar e garantir segurança da posse de uma 
área ocupada por famílias de baixa renda (COELHO, 2014, p. 
96). 

4.2.4 Morro Santa Teresa, Porto Alegre (RS) 
Karla Azevedo narra brevemente o conflito do Morro Santa Teresa em 

Porto Alegre e propõe o seguinte questionamento: o Brasil logrou avanços 

normativos importantes na última década referentes ao direito à cidade. 

No entanto, com mais de uma década de Estatuto da Cidade, de Planos 

Diretores e com a regularização fundiária respaldada por um amplo leque 

de instrumentos e por um conjunto de financiamentos significativos que 

visam promover a garantia da posse e a urbanização de favelas, ainda 

são muitas as famílias à margem do direito à cidade. Uma realidade que 

torna questionável a efetividade das políticas públicas no tocante ao 

direito à cidade. Afinal, por que, diante de tantas normas e de tantos 

recursos, comunidades inteiras ainda precisam lutar pela exigibilidade de 

um direito consagrado? Por que os movimentos institucionais divergem 
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dos movimentos sociais, mesmo quando estes se movem, supostamente, 

sob a mesma perspectiva? Será que as políticas públicas desenhadas na 

perspectiva do direito à cidade estão caminhando na direção de uma 

cidade mais justa? (AZEVEDO, 2014, p. 119) 

Na perspectiva da autora, recorre-se ao Judiciário em virtude da inércia do 

Estado, e nesse campo outras lutas são travadas.  

Há desafios importantes no Poder Judiciário. Um deles é, 
certamente, a resistência em atuar na perspectiva progressista 
posta pelo Estatuto da Cidade, em especial aquelas 
relacionadas ao controle social e à função social da 
propriedade. [...] Por esse caminho, todos os aspectos sociais, 
urbanos, econômicos, ambientais, são reduzidos a um ponto de 
vista, o jurídico, cujo critério de análise é o legal, da lei, e a lei 
tem dificuldade de dialogar com as complexidades da vida 
urbana. Talvez, diante de tantas diversidades e de fenômenos 
tão complexos, como aqueles que emergem das nossas 
cidades, carecemos de uma definição do que é justiça para vida 
urbana” (AZEVEDO, 2014, p. 139). 

 

Se nos casos mencionados não é possível estabelecer inferências no 

tocante à possibilidade de pensar num legado de visibilidade deixado pelo 

Pinheirinho aos conflitos fundiários urbanos, houve duas decisões 

consideradas paradigmáticas nos Tribunais Superiores e que fazem 

referência direta a ele. 

4.2.5 Izidora, Belo Horizonte (MG) 
A primeira diz respeito a uma decisão do STJ em relação à ocupação 

Izidora,221 em Belo Horizonte. 

Em junho de 2015, Guilherme Boulos escreveu sobre a ocupação na 

região metropolitana de Belo Horizonte.222 Conta que em 2013, com o 

agravamento da especulação imobiliária na cidade, milhares de famílias 

organizaram três grandes ocupações na região de Izidora: Rosa Leão, 

                                                
221 Um belo registro audiovisual sobre a comunidade é o documentário Isidoro – quando o discurso 
dissimula o cotidiano. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hbwr0aSwhFk>.  
222 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/paywall/login-
colunista.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/06/1647410-a-
izidora-resiste.shtml>. Acesso em: 6 jul. 2015. 
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Esperança e Vitória, reunindo mais de 8.000 famílias de trabalhadores 

sem-teto.  

Hoje, depois de dois anos, há ali um bairro consolidado. Das 
8.000 casas erguidas com as próprias mãos, mais de 5.000 são 
de alvenaria. A comunidade se organizou e mesmo na total 
ausência do Estado criou suas condições de convivência, com 
a contribuição decisiva de movimentos como as Brigadas 
Populares, o MLB (Movimento de Luta nos Bairros e Favelas) e 
a Comissão Pastoral da Terra.  

No entanto, as ocupações sofrem com ameaças de remoção. Segundo 

Boulos, o prefeito Marcio Lacerda (PSB), juntamente com o governador 

Antonio Anastasia (PSDB) e a Caixa Econômica Federal, negociavam 

com a empreiteira Direcional – dona dos terrenos – a implementação de 

um megaprojeto na área. A proposta seria a construção de um 

empreendimento de 8.896 apartamentos pelo programa Minha Casa 

Minha Vida, “com moradias-caixotes de 43 metros quadrados e sem a 

garantia de que os atuais moradores seriam atendidos”.  

Aliás, mesmo que houvesse essa garantia, o que justificaria demolir mais 

de 8.000 casas já construídas para construir 8.000 apartamentos no 

lugar? Não seria muito mais lógico o poder público desapropriar o terreno 

e repassar os lotes já existentes para os seus moradores?  

Naquele junho de 2015, o caso das ocupações de Izidora estava em 

evidência em virtude da decisão do governador Fernando Pimentel (PT) 

de executar a ordem de despejo. Mesmo sem acordo nas negociações, o 

governo havia dado 15 dias de prazo e deixou claro que poderia colocar a 

PM para expulsar as famílias de Izidora.  

Em seu artigo, Boulos ponderava:  

[...] se o governo insistir na política do confronto, poderemos ter 
um massacre nas próximas semanas em Belo Horizonte. As 
cenas tão lamentáveis do despejo do Pinheirinho, em São José 
dos Campos (SP), poderão se repetir. [...] As famílias da 
Izidora, sem alternativa, certamente resistirão. Resta saber se a 
inconsequência do governo tucano de São Paulo em 2012 será 
repetida pelo governo petista de Minas Gerais em 2015. 
Esperamos todos que não.  

Em outro artigo, de julho de 2015, o Pinheirinho também é evocado ao se 

falar de Izidora: “A intransigência da Prefeitura e de uma construtora 
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podem causar uma megadesocupação e a destruição de centenas de 

casas, a área é 7 vezes maior que o Pinheirinho”.223 Nessa reportagem, 

alguns elementos vistos no Pinheirinho se repetem:  

As famílias prepararam-se para o conflito. Os moradores 
estabeleceram um esquema de vigília de 24 horas, para evitar 
serem pegos de surpresa pela polícia. As ameaças de despejo 
não são recentes. No ano passado, a PM chegou a montar uma 
operação. Um helicóptero despejou folhetos na ocupação com 
instruções para a saída dos moradores. 

Não foi sem muita mobilização que o despejo deixou de ser realizado.224 

Sem a intenção de aprofundar mais do que o pretendido nesta parte, 

nosso propósito é registrar o reconhecimento do conflito fundiário urbano 

pelo STJ.  

Os advogados do Coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular que 

atuam na defesa jurídica de Izidora impetraram mandado de segurança 

com o objetivo de prevenir ilegalidades, abusos e o uso da violência pelo 

Estado na execução da ordem judicial de reintegração de posse. O 

instrumento foi dirigido ao Governador e ao Comandante-Geral da Polícia 

Militar, e não contra o juízo prolator da decisão de despejo. No entanto, a 

decisão da 6.ª Câmara Cível do TJMG, por motivos processuais, extinguiu 

a ação sem análise do mérito. 

O TJMG indeferiu o MS, alegando incompetência, o que motivou o recurso 

ao STJ. Em decisão liminar, em 29 de junho de 2015, o Ministro Og 

considerou que  

[...] a urgência na suspensão da medida é inerente ao caso, 
pois não há, por ora, qualquer garantia de que a intervenção 
estatal ocorrerá dentro dos critérios estabelecidos. E, uma vez 
perpetradas as medidas sem a observância nas normas legais, 
o prejuízo causado será irreparável. 

Além disso, reconheceu que a matéria em discussão envolvia a proteção 

dos direitos à dignidade da pessoa humana, especialmente no tocante à 

                                                
223 Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/resiste-izidora-30-mil-ameacados-
de-despejo-em-bh-7713.html>. Acesso em: 4 maio 2016. 
224 A página no Facebook da mobilização que passou a se denominar “Resiste Izidora” fala por si 
só. Trata-se de “movimento de apoio, luta e resistência contra a intenção de despejo das ocupações 
Rosa Leão, Vitória e Esperança, na região Isidoro, em Belo Horizonte”. É um documento vivo da 
história e do presente de luta das ocupações: <https://www.facebook.com/resisteizidora/?fref=ts>. 
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integridade física, à segurança e à moradia. Contrariando qualquer 

expectativa sobre o Judiciário, ainda mencionou os artigos 17 do Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 16 da Convenção dos Direitos 

das Crianças e 6.º da Constituição Federal para fundamentar sua decisão 

de deferir o “pleito liminar a fim de suspender qualquer medida tendente 

ao despejo dos recorrentes da ‘Ocupação Izidora’ até o julgamento deste 

recurso”.225 

O julgamento pelo plenário do STJ foi realizado em 17 de setembro de 

2015. A decisão foi mantida por unanimidade pelos ministros da 2.ª 

Turma, sem, no entanto, haver decisão de mérito, o que ensejou o retorno 

do caso ao TJMG para ser analisado pela Corte Especial. Enquanto se 

tramita a ação, entretanto, não pode ser realizada a reintegração de 

posse. 

Durante sua sustentação oral, a advogada que defende as famílias no 

STJ, Camila Gomes de Lima, mencionou que existe uma mesa de 

negociação aberta entre os proprietários do terreno e os moradores, mas 

que já foi expedida a reintegração de posse. “[Os moradores] vivem em 

uma situação de medo”, diz. Camila afirmou que um dos objetivos da ação 

é “evitar um novo Pinheirinho”.  

4.2.6 Vila Soma, Sumaré (SP) 
Outra decisão judicial importante para o campo dos conflitos fundiários 

urbanos e da luta dos movimentos sociais de moradia ocorreu no caso da 

ocupação Vila Soma,226 localizada em Sumaré, na região metropolitana de 

Campinas. 

A ocupação começou em 2012, em terreno de quase 1 milhão de metros 

quadrados, onde até 2004 funcionou uma fábrica da empresa Soma 

Equipamentos Industriais Logo. Ainda em 2012, a massa falida da 

empresa, com a empresa Melhoramentos Agrícola Vifer Ltda., propôs 

ação de reintegração de posse do terreno. 

                                                
225 STJ, Ministro Relator Og Fernandes, Recurso em Mandado de Segurança 48.316. 
226 Documentário sobre a ocupação, “Soma: na luta por moradia”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=BqaNKjatBZ0>. 
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 Segundo os moradores, o terreno era um imenso descampado, sem 

infraestrutura, onde cada novo morador levantou o seu barraco.227 A Vila 

Soma, inicialmente com 260 famílias, hoje abriga cerca de dez mil 

moradores segundo os líderes do movimento. Os barracos foram dando 

lugar a casas de alvenaria e começaram a surgir pequenos comércios, 

igrejas, uma escola comunitária e bibliotecas.228  

A ação de reintegração de posse foi julgada procedente em janeiro de 

2013, e a sentença foi mantida pelo TJSP. Dessa decisão, a DPE-SP 

interpôs recurso extraordinário ao STF, cuja admissibilidade ainda 

depende de análise. A mobilização dos advogados fez com que o caso 

fosse levado ao Gaorp, que passou acompanhar a disputa em maio de 

2015.229  

Assim como o caso do Pinheirinho, há diversos procedimentos judiciais 

tramitando em relação à disputa do terreno, os quais não foram objeto 

desta pesquisa. No entanto, ao coletar informações sobre o caso, 

deparamo-nos com a notícia de que a comandante responsável pelo 

batalhão que daria cumprimento à ordem de reintegração de posse da Vila 

Soma impetrou um habeas corpus com a finalidade de não sofrer sanções 

pelo descumprimento da decisão de desocupação da área, dada a falta de 

garantia de a desocupação ocorrer de maneira segura. O mais curioso é 

que a tutela foi negada em primeira instância, e somente em grau de 

recurso, no TJSP, a comandante a obteve.230 

 Além da atuação dos advogados populares em defesa da ocupação, a 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo propôs ação civil pública com 

                                                
227 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/08/1670068-invasao-com-10-
mil-pessoas-no-interior-de-sp-aguarda-decisao-da-justica.shtml>. Acesso em: 18 ago. 2015. 
228 Tivemos a oportunidade de conhecer a ocupação em dezembro de 2015, com a equipe do 
Observatório de Remoções, da UFABC e FAU/USP. Agradecemos à Luciana Bedeschi e ao 
Professor Francisco de Assis Comarú pela possibilidade de acompanhá-los e ao pessoal da Vila 
Soma que gentilmente nos recebeu: Professor Ricardo, William e Edinho. 
229 Disponível em: 
<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=27315>. 
Acesso em: 28 jul. 2015. 
230 Disponível em: http://dp-sp.jusbrasil.com.br/noticias/265796603/defensoria-publica-de-sp-
obtem-decisao-do-tj-sp-que-suspende-desocupacao-da-vila-soma-ate-que-direitos-dos-moradores-
sejam-garantidos>. Acesso em: 5 maio 2016. 
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pedido para que fossem garantidos aos moradores os meios para o 

cumprimento da remoção adequada das famílias, com mandado de 

reintegração para ser cumprido no dia 14 de dezembro de 2015. Em 

primeiro grau, a ação foi julgada improcedente, o que gerou recurso da 

DPE à segunda instância. O desembargador Marcelo Semer, da 10.ª 

Câmara de Direito Público do TJSP, reverteu a decisão de primeira 

instância em decisão considerada histórica para o movimento de moradia. 

Diante da ameaça de reintegração, reagendada para 17 de janeiro de 

2016, a DPE-SP ajuizou ação cautelar (AC 4085) para suspender a 

ordem. O Ministro Ricardo Lewandowski, então presidente do STF, no 

exercício do plantão da Corte, deferiu liminar em favor da Vila Soma no 

dia 13 de janeiro. O ministro entendeu que, diante da ausência de 

informações sobre o reassentamento das famílias, o imediato 

cumprimento da operação de retirada dos ocupantes “poderá catalisar 

conflitos latentes, ensejando violações aos direitos fundamentais daqueles 

atingidos por ela”. 

Na cautelar, a DPE-SP pede a suspensão da decisão do TJSP até o 

exame do recurso extraordinário, apontando a “altíssima probabilidade” de 

que a operação cause lesão a diversos direitos humanos de cerca de dez 

mil pessoas que vivem no local, como o direito à vida, à integridade física, 

à propriedade e outros direitos sociais, entre eles o direito à moradia, pois 

não houve até o momento efetiva comprovação dos meios para o 

cumprimento da reintegração nem indicação de como será realizado o 

reassentamento das famílias, afirma. 

Ao deferir a liminar, o Ministro Lewandowski citou os exemplos dos 

episódios da desocupação da área do Pinheirinho, em São José dos 

Campos (SP), e de um antigo hotel na Avenida São João, na capital 

paulista, para destacar o risco considerável de conflito social em situações 

semelhantes. Ressalta-se que a manifestação do Judiciário tem como 

objetivo principal a pacificação de conflitos sociais, observou que a 

retomada de posse pode ser vista como exacerbação do litígio em 

questão, “em especial quando é levada a efeito por força policial 
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desacompanhada de maiores cuidados com o destino das pessoas 

retiradas”. 

Nesse contexto, considerando a iminência do cumprimento da 

reintegração sem qualquer indicação de como seria realizado o 

reassentamento das famílias, o Ministro entende presentes os requisitos 

para a concessão da liminar, que atribui efeito suspensivo ao recurso 

extraordinário pendente de julgamento, interrompendo os efeitos do 

acórdão do TJSP até o julgamento dessa ação cautelar 

Apesar da suspensão, os moradores mantiveram-se mobilizados. Em 

entrevista, William, um dos líderes da ocupação, alertou:  

[...] lembrando que no Pinheirinho aconteceu algo muito 
semelhante, então nós vamos nos manter mobilizados e 
preparados para o que der e vier. Tranquilidade só depois do 
domingo (dia 17) quando a gente ver que a Tropa de Choque 
não estará aqui para remover as famílias.231 

Na página da Vila Soma no Facebook,232 houve convocação para um ato 

no dia 16 de janeiro:  

Depois da histórica conquista com a suspensão da ordem de 
reintegração de posse vinda de Brasília, superando mais uma 
importante etapa da luta pela moradia, a Vila Soma dá outra 
demonstração de força e mobilização com o ato realizado na 
manhã deste sábado (16) na quadra da Ocupação. 

Entre outras lideranças e representantes de entidades, o ato contou com a 

participação de Guilherme Boulos, coordenador nacional do Movimento 

dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) e do advogado dos moradores do 

Pinheirinho, Toninho Ferreira. De acordo com o relato do ato disponível na 

página da Vila Soma:  

[...] a história de resistência da Ocupação do Pinheirinho inspira 
enormemente a luta da Ocupação Soma. [...] nesse país de 
tanta terra sem gente, e tanta gente sem terra, ocupar e resistir, 
bradam os guerreiros e guerreiras da Soma, e o grito alto que 
irrompeu sob o céu de Sumaré, reverbera onde quer que haja 
uma só família trabalhadora acampada. A Ocupação Soma fica! 

 

                                                
231 Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2016/01/apesar-da-liminar-do-
stf-vila-soma-mantem-mobilizacao-contra-retirada.html>. Acesso em: 5 maio 2016. 
232 Disponível em: <https://www.facebook.com/Ocupacao-Vila-Soma-
812508498866335/?fref=ts>. Acesso em: 5 maio 2016. 
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É difícil avaliar de que modo a remoção do Pinheirinho reverberou no 

sistema de justiça e na forma de gerir conflitos semelhantes. Também é 

difícil tentar graduar a remoção do Pinheirinho em uma escala de mais ou 

menos violência em relação a outros casos. No entanto, não podemos 

ignorar que, na escala do tempo, a remoção está situada num período 

conturbado de gestão do espaço urbano, pautado pela realização da Copa 

do Mundo da Fifa em 2014. Não são poucos os trabalhos dedicados a 

compreender e explicar as dinâmicas instauradas para a realização de 

megaprojetos de impacto urbano e ambiental no contexto de eventos 

como esse De modo geral, o consenso é de que, mais uma vez, a 

população marginalizada é a que mais sofre com a implementação desses 

projetos. Por mais que São José dos Campos não estivesse entre as 

cidades-sede do jogos, não é irrelevante o fato de estar localizada no eixo 

São Paulo-Rio de Janeiro.  

A visibilidade que o conflito ganhou às vésperas da remoção, 

principalmente depois da matéria na Folha de S. Paulo, para o bem e para 

o mal, deixou evidente que o tratamento dado ao Pinheirinho reverberaria 

em todo o País. Ou seja, caso a reintegração não fosse cumprida, se 

fosse permitido que as famílias permanecessem no terreno, a mensagem 

seria um incentivo a outras ocupações? Será que a intenção era dar o 

recado para as outras ocupações no País que estavam em processo de 

sofrer remoção em virtude das obras do Mundial? Por mais especulativas 

que sejam tais perguntas, uma vez que a pesquisa não procurou 

destrinchá-las para oferecer parâmetros explicativos, elas são relevantes 

para situar a gestão do conflito do Pinheirinho em referência ao “modo de 

governo específico das cidades” nesse momento de preparação para 

eventos como a Copa 2014.  

4.3 Novo Código de Processo Civil: disputas na regulação do conflito 
possessório 
 

Em junho de 2012, o FNRU lançou a “Campanha pela Função Social da 

Propriedade Urbana: a cidade não é um negócio, a cidade é de todos 
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nós”. Entre outros pontos, a campanha defendeu a aprovação pelo 

Congresso Nacional de emendas ao projeto de lei de reforma do Código 

de Processo Civil (PL 8.046/2010) que visavam a mudança do 

procedimento legal das reintegrações de posse e das ações possessórias 

no caso de litígios coletivos pela posse de imóveis urbanos e rurais.233  

Essa articulação teve início em 2007, quando o FNRU deu início a um 

processo fruto da mobilização de redes nacionais e movimentos populares 

urbanos e rurais, que culminou no envio à Secretaria de Reforma do 

Poder Judiciário de uma proposta de alteração do atual CPC no que diz 

respeito ao procedimento legal de despejos no caso de litígios coletivos 

pela posse de imóveis urbanos e rurais. Em 2010, a proposta ganhou 

fôlego político quando se iniciou a discussão de reformulação de um novo 

Código. 

O intuito seria proteger, por meio dessas alterações, os direitos humanos 

e coletivos de milhares de famílias ameaçadas por medidas liminares em 

todo o Brasil (VIANA, 2014). Entretanto, a votação do texto final em 

dezembro de 2014 não incluiu as propostas de mudanças. A sanção 

presidencial ocorreu em 16 de março de 2015 e manteve o texto aprovado 

no Legislativo. 

No dia seguinte, o FRNU publicou uma nota234 manifestando seu 

descontentamento com a regulação dos conflitos possessórios no novo 

Código de Processo Civil. No documento, há o reconhecimento de que se 

tratou de uma “derrota normativa”, simbolizando um retrocesso diante dos 

marcos regulatórios constitucionais e legais sobre a função social da 

propriedade e o direito humano e fundamental à moradia. O FNRU 

defende que os procedimentos normativos que direcionam a atuação do 

Poder Judiciário, em especial, tenham por objetivo também garantir a 

tutela dos direitos fundamentais. 
                                                
233 Disponível em: 
<http://www.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=285:camp
anha-pela-função-social-da-propriedade&Itemid=164&lang=pt>. Acesso em: 20 fev. 2015. 
234 O conteúdo está disponível em: <http://terradedireitos.org.br/2015/03/20/forum-nacional-de-
reforma-urbana-divulga-nota-de-descontentamento-com-codigo-de-processo-civil-sancionado/>. 
Acesso em: 19 out. 2015. 
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As emendas propostas ao Projeto de Lei do novo CPC atualizavam o 

debate realizado em 2007 e buscavam garantir: (i) a ampliação da 

atuação do Ministério Público para os conflitos coletivos urbanos; (ii) o 

cumprimento da função social da propriedade como requisito para as 

ações possessórias; e (iii) a audiência de justificação prévia antes das 

decisões liminares de despejo nas ações possessórias coletivas. 

Na avaliação do Fórum publicada na nota: 

A vitória no novo CPC foi conservadora. A nova lei permite a 
efetivação da reintegração de posse, sem a necessária 
averiguação do cumprimento da função social da propriedade e 
insiste numa visão ultrapassada de diferenciação de posse 
nova e posse velha, retirando a garantia de audiência prévia à 
decisão liminar das ocupações com menos de um ano e dia. 

Esse retrocesso é inaceitável. A função social da propriedade é 
princípio constitucional, não pode ser afastada da regulação 
infraconstitucional como é o Código de Processo Civil e, ainda, 
o direito à moradia das famílias residentes em ocupações de 
menos de um ano e um dia é tão justo, válido e legítimo quanto 
as residentes em ocupações com tempo superior. A 
diferenciação temporal adotada pelo CPC é inconstitucional, 
contrária às normativas internacionais e nacionais sobre o tema 
e permite que as novas ocupações continuem sendo alvo de 
despejos arbitrários, violentos, tratadas como “casos de polícia”, 
o que aprofunda a criminalização dos movimentos de luta pela 
terra no campo e na cidade. 

 
A organização da sociedade civil em torno da reforma do Código de 

Processo Civil no que tange à matéria dos conflitos possessórios 

evidencia o descontentamento com o modo como esses conflitos são 

regulados e a necessidade de se reformularem as regras que incidem 

sobre tais conflitos. Ainda, coloca em evidência o papel relevante do 

direito e das normas jurídicas para as lutas dos movimentos sociais.  

Na pesquisa coordenada por Nelson Saule Jr., Daniela Libório e Arlete 

Inês Aurelli, no âmbito do Projeto Pensando o Direito (2009) sobre 

conflitos coletivos sobre a posse e a propriedade de bens imóveis, 

discutem-se os Projetos de Lei que propunham alterações no Código de 

Processo Civil quanto às ações de manutenção e reintegração de posse. 

A análise centrou-se em temáticas consideradas relevantes: procedimento 

especial/ordinário; comprovação do cumprimento da função social; 
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audiência de justificação prévia; presença do juiz na área do conflito; 

presença, manifestação e legitimidade do Ministério Público; papel da 

Defensoria Pública. 

No tocante ao procedimento, menciona-se (2009, p. 123) que o PL 

490/1995 estabelecia a necessidade desde logo de se tratar o conflito 

fundiário coletivo por meio de processo ordinário de reintegração de 

posse, não sendo possível a utilização do procedimento de rito especial 

previsto nos artigos 928 e seguintes do CPC. Com isso, afastar-se-ia a 

possibilidade de concessão de liminar sem que o réu fosse ouvido, uma 

vez que equipara os conflitos coletivos pela posse da terra urbana ou rural 

à posse velha (mais de um ano e dia). 

Na avaliação dos pesquisadores (SAULE JR.; LIBÓRIO; AURELLI, 2009, 

p. 124), a natureza do conflito fundiário urbano exigiria que ele devesse ter 

procedimento especial que possibilitasse que fosse de fato tratado como 

lide coletiva. 

 A respeito da função social, de acordo com os pesquisadores (SAULE 

JR.; LIBÓRIO; AURELLI, 2009, p. 124), havia dois projetos de lei que 

tratavam da necessidade de comprovação da função social entre os 

requisitos para concessão de liminar sem a oitiva do réu (PL 1.958/1999 e 

o PL 7.115/2006). 

A pesquisa avaliou que a comprovação da função social deveria ser 

requisito tanto para a concessão da liminar como do julgamento de mérito 

da ação (SAULE JR.; LIBÓRIO; AURELLI, 2009, p. 124). 

Outro ponto dizia respeito à necessidade de realização de audiência de 

justificação prévia ou de tentativa de conciliação (PL 490/1995, 

1.958/1999 e Anteprojeto de Lei apresentado pela SAL/MJ). 

No que concerne às mudanças no tratamento dos conflitos possessório no 

Novo CPC, Susana Costa e João Francisco (2015) publicaram artigo 

recente sobre o papel do Ministério Público na efetivação do contraditório 

nas demandas possessórias em face de pessoas desconhecidas. Trata-se 
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das hipóteses de conflitos como o do Pinheirinho, em que os réus figuram 

como “esbulhadores de qualificação ignorada”. 

Na visão dos autores, as mudanças trazidas no CPC  

parecem visar o acesso à justiça de quem tem sua posse 
ameaçada ou tomada por pessoas que não sejam identificáveis 
e, em contrapartida, buscar garantir a representação dos 
interesses dessas pessoas ou grupo e, consequentemente, o 
exercício do direito de defesa e da incidência da garantia do 
contraditório (COSTA; FRANCISCO, 2015). 

Nesse sentido, o artigo 319, § 3.º, dispensa a apresentação dos dados que 

identifiquem os demandados quando sua obtenção se mostrar 

excessivamente difícil ou impossível, de modo a vedar o acesso à justiça ao 

autor da ação.  

Outra alteração está no § 1.º do artigo 554 do CPC, que determina a citação 

pessoal dos ocupantes – que se reputam invasores – que forem 

encontrados no local. O dispositivo autoriza a citação por edital dos demais. 

Será, ainda, determinada a “intimação do Ministério Público e, se envolver 

pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria 

Pública”.235 Portanto, repete-se a previsão contida no artigo 178, III, que 

estabelece a intervenção do MP como fiscal da ordem jurídica, “nas causas 

que envolvam litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana” (COSTA; 

FRANCISCO, 2015). 

Logo, na hipótese de suposta invasão de um bem imóvel, ajuizada a 

demanda possessória, o autor poderá se valer de ambos os dispositivos 
                                                
235 Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz 
conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam 
provados. 

§ 1.º 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 local e a citação por edital dos 
demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em 
situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. 

§ 2.º Para fim da citação pessoal prevista no § 1.º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no 
local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. 

§ 3.º O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no § 1.º e 
dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio 
locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios. 
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para deixar de indicar os demandados, apenas devendo sustentar a 

impossibilidade de fazê-lo, e requerer a citação pessoal daqueles que 

estiverem no local, com a citação por edital dos demais (COSTA; 

FRANCISCO, 2015). 

Os autores mencionam que esse tratamento já havia sido criado pela prática 

judiciária, assim como pudemos observar no caso Pinheirinho, e foi admitida 

pela doutrina, ainda que sem expressa previsão legal no CPC/1973 que lhe 

desse suporte. 

No entanto, com a positivação do entendimento jurisprudencial, passou-se a 

exigir a intimação do Ministério Público e, eventualmente, da Defensoria 

Pública. Para os autores, não se pode admitir, diante do modelo 

constitucional de processo adotado pelo Código, “que essa previsão 

signifique tão somente a cientificação do Parquet para que exerça formal e 

desinteressadamente sua função” (COSTA; FRANCISCO, 2015, p.). Para 

eles, a atuação da instituição deve ser dirigida à efetivação do contraditório, 

“para assim garantir o devido processo e produzir resultados por ele 

legitimados, pois incumbe ao Parquet a defesa da própria ordem jurídica, 

além, evidentemente, da defesa dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis (art. 127 da CF e art. 177 do CPC)” (COSTA; FRANCISCO, 

2015, p.). 

Das modificações mencionadas, pode-se entender que houve o 

reconhecimento de que as consequências da admissão da demanda em 

face de pessoas desconhecidas podem atingir o direito de defesa e a 

garantia do contraditório, na medida em que não se pode assegurar que 

efetivamente houve ciência da demanda àqueles a quem se imputa o 

esbulho. Consequentemente, não há garantias de que aquela coletividade 

ou grupo de indivíduos terá seus interesses devidamente representados no 

processo (COSTA; FRANCISCO, 2015). 

Por fim, Costa e Francisco (2015) afirmam que a citação por edital de 

pessoas desconhecidas afeta diversos aspectos processuais da 

controvérsia, como a possibilidade de intervenção de terceiro ou a 



145 
 
 

apresentação de embargos de terceiro, a configuração da litispendência e a 

extensão subjetiva da coisa julgada. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pinheirinho ainda existe; 
Resiste dentro de nós. 

Bravamente, Pinheirinho 
A ssimila dor atroz, 

Rasga o nosso coração, 
Justifica ocupação, 

Alimenta nossa voz. 
[Cordel do Pinheirinho] 

 

“Os documentos tão todos em dia, tá beleza. Falei pra ele [funcionário da 

Sabesp] que nós viemos aqui com uma amostra, uma amostra do que 

temos de melhor no acampamento, mas nós podemos trazer todo mundo 

pra conversar. Ele disse que não precisa, que ele gosta das nossas 

carinhas, mas quer ver a gente lá no Pinheirinho [palmas e gritos do 

grupo]. Nós temos outro probleminha, que se chama Bandeirantes e que 

fica a 200 metros... eu acho que já que estamos aqui... “Bora lá!” [grito do 

grupo].  

Seguimos em direção ao edifício da Bandeirantes, responsável pelo 

fornecimento de energia elétrica na cidade e que, assim como a Sabesp, 

estava atrasada em relação ao cronograma do Pinheirinho dos Palmares. 

O ato teve início cerca de duas horas antes, numa praça no centro da 

cidade. Depois seguiu em direção ao prédio da Sabesp, não mais do que 

um quilômetro de percurso. Havia cerca de cem pessoas reunidas. O dia 

marcava os quatro anos da remoção forçada do Pinheirinho. Alguns 

manifestantes seguravam cartazes com palavras de ordem. Pedi para um 

senhor se poderia tirar uma foto dele com o cartaz. “Queremos mais 

agilidade da Sabesp”, era o que estava escrito em tinta guache preta no 

tecido vermelho. Vermelho, como a cor da camisa do senhor que 

segurava o cartaz e da maioria das pessoas que estava ali. 

O Pinheirinho dos Palmares ainda não está finalizado, seus futuros 

moradores seguem mobilizados para pressionar o poder público para 

cumprir o cronograma de entrega.  
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Retomando mais uma vez o mote “enquanto morar for privilégio, ocupar 

será um direito”, vimos que o movimento social rompe com o ciclo do 

processo decisório236 formal sobre o ordenamento do espaço ao apostar 

nessa estratégia de ação política.  

Para o campo da litigância em direitos sociais/judicialização das políticas 

públicas, são grandes os desafios para conseguir oferecer descrições no 

sentido de como o Judiciário se comporta ao julgar sobre o direito à 

moradia. Isso porque os conflitos levados ao Judiciário e que suscitam 

discussões em torno desse direito apresentam configurações distintas 

entre si. Podemos comparar decisões judiciais proferidas num processo 

de reintegração de posse com decisões no âmbito de uma ação civil 

pública? No caso das ocupações consideradas irregulares, há diferença 

de tratamento se a ocupação é organizada por movimento social ou é 

“espontânea”? O tempo da ocupação antes de proposta a ação 

possessória? Se a área ocupada é pública ou privada? Edifício ou 

terreno? Está em área de preservação ambiental? É ZEIS? A área está 

em região de interesse econômico/especulação? O município tem uma 

política/gestão sensível a política habitacional? 

Qualquer afirmação que não leve em consideração esses 

questionamentos pode incorrer em generalizações pouco construtivas 

para o campo de conhecimento.  

A quantidade de materiais disponíveis sobre o Pinheirinho renderia mais 

um bom tempo de pesquisa. Pensar sobre as possibilidades consideradas 

no início da pesquisa e o resultado que apresentamos agora, com tudo o 

que não constou (entrevistas com atores, análise das produções 

artísticas), traz o desafio de entender esse sinal como algo positivo e que 

demonstra o potencial da metodologia adotada. Tomar a remoção do 

Pinheirinho como ponto de referência para transitar sobre a dinâmica do 

conflito permitiu acessar um conteúdo instransponível de informações, o 

                                                
236 “Most of us live in massive and complex societies in which the quality of life dependent on 
decision-making processes operating somewhere beyond the horizon. Amorphous markets 
determine what we get and what we pay. Decisions made by faceless bureaucracies, distant 
legislatures, and isolated courts mold our opportunities” (KOMESAR, p. 3, 1994). 
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que é ótimo, pois outro desafio desta pesquisa foi sentir na pele o grão de 

areia da pesquisa acadêmica. Restam ainda muitas coisas para serem 

compreendidas, descritas, explicadas e avaliadas sobre o Pinheirinho.  

Para o campo do Direito e Desenvolvimento especificamente, fica ainda a 

pergunta que nos motivou a realizar a pesquisa. Em que medida as 

políticas públicas no campo da habitação estão sujeitas aos interesses 

privados? Quais os entraves para pensar a política habitacional para além 

da construção de novas unidades? Qual a racionalidade de um Estado 

que remove oito mil pessoas de suas casas para garantir o patrimônio de 

uma Massa Falida devedora de impostos? Ainda, qual a racionalidade, no 

que diz respeito à gestão do gasto público, em demolir as casas dessas 

pessoas para depois pagar aluguel social, na medida em que novas casas 

são construídas em outro lugar?  

 O processo de luta e resistência pelo acesso à terra 
urbanizada, pela moradia e o próprio direito à cidade tem, no 
Poder Judiciário, mais um espaço de disputa, que pode ser 
tanto legitimador das dinâmicas de expropriação quanto foro de 
evidência das violações e, portanto, garantidor de direitos 
coletivos. A litigância estratégica, aliada à mobilização popular e 
à sensibilização da comunicação, tem o condão de fortalecer as 
disputas dentro do Poder Judiciário” (COELHO, 2014, p. 88). 

 

Não parece que estamos diante de um problema de falta de juridificação. 

O problema de acesso ao direito à moradia adequada e o modo como o 

Judiciário lida com os conflitos fundiários já foram “resolvidos” no plano 

normativo. O direito à moradia está na Constituição Federal, assim como a 

subordinação do direito de propriedade ao cumprimento da função social. 

O estatuto da cidade prevê os instrumentos para se fazer reforma urbana 

e promover um acesso menos desigual à terra urbanizada. 

Nessa ótica, podemos arriscar entender as ocupações como uma reação 

ao esgotamento da via institucional na luta pelo direito à moradia. Ainda 

há pelo que brigar no campo da juridificação das demandas dos 

movimentos sociais de moradia?  
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Do que pudemos observar, a resposta é positiva quando olhamos para as 

disputas travadas em torno dos dispositivos que regulam os conflitos 

possessórios no Código Civil de 2015. Não é trivial o fato de a sociedade 

civil organizada ter disputado os termos da regulação do conflito. O 

Código de Processo Civil não trata do que se costuma chamar de direito 

material, e, sim, de normas de procedimento. Qual a importância disso? 

Como pensar em parâmetros de comparação com outros conflitos? 

Parece haver uma pluralidade de elementos que podem influenciar no 

processamento do conflito e que interferem no modo com o Judiciário lida 

com os conflitos. Faz diferença se a área ocupada é pública ou privada? 

Se é privada, importa se aquele que reivindica como proprietário legítimo 

é pessoa física ou jurídica? Se a ocupação está numa área central da 

cidade ou na periferia? Faz diferença se o município tem um plano diretor 

que define o que se entende por função social da propriedade urbana? Se 

a ocupação é organizada por movimento social desde o princípio ou é 

“espontânea”? Se o processamento ocorre na esfera estadual ou federal? 

Enfim, definir o que é um conflito fundiário urbano e construir categorias 

de análise que permitam delimitar parâmetros comparativos entre 

diferentes conflitos parece ser uma tarefa importante para o campo. 

Organizar uma gramática que dê minimamente conta de oferecer uma 

clareza conceitual quando se fala em conflitos fundiários urbanos ainda é 

algo a ser feito para que alguma previsibilidade seja possível, bem como a 

comunicação entre a pluralidade de esferas institucionais que interferem 

nesses conflitos seja possível e efetiva. 

Em termos de legado, arriscamos dizer que o Pinheirinho deu visibilidade 

aos conflitos fundiários urbanos. É o esboço de uma conclusão que se 

lança para o debate público como hipótese. Esses conflitos estão mais 

evidentes na esfera pública? As instituições estão sendo mais cuidadosas 

ao mobilizar seus instrumentos repressivos? Se não temos a pretensão de 

contribuir com a luta dos movimentos com esta pesquisa, esperamos, no 

entanto, que sirva para tentar legitimar a luta dos movimentos sociais 

dentro dos círculos acadêmicos. Isso já seria uma enorme vitória.  
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APÊNDICE 

 
CORDEL DO PINHEIRINHO237 

 
Moro em São José dos Campos 

– Campos de Concentração. 
Para o rico, tem de tudo; 

para o pobre, humilhação: 
mesmo quem trabalha muito 

é chamado de ladrão. 
 

Muita gente lê notícia 
que já chega censurada; 

pela tela da TV 
acaba sendo enganada 

e a verdade, minha gente, 
precisa ser relatada. 

 
Vou falar do Pinheirinho 
e dos fatos que conheço: 
dessa gente tão sofrida 

que perdeu seu endereço. 
Para não ser leviano, 

vou contar desde o começo. 
 

A família de alemães 
que era dona do terreno 

e tinha um temperamento 
reservado, até sereno, 
foi todinha assassinada 

deixando um mistério pleno: 
 

Será mesmo que assassinos 
vieram só pra roubar 

o dinheiro que a família 
poderia ali guardar, 

ou visavam o terreno 
para dele se apossar? 

 
Como não havia herdeiros, 

ficou tudo pro Estado, 
mas, 12 anos depois, 
um fato mal explicado: 
Naji Nahas virou dono 

do terreno abandonado. 
 

                                                
237 Disponível em: <http://cordeisjoseenses.blogspot.com.br/2012/05/cordel-do-pinheirinho-texto-
integral.html>. 
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Mas, por mais de 20 anos, 
Nahas nada construiu 

no terreno que a “Selecta”, 
sua empresa, assumiu. 

Também não pagou impostos 
e sua empresa faliu! 

 
Faliu porque Naji Nahas 

emitiu cheques sem fundo 
e na Bolsa de Valores 

prejudicou meio mundo, 
deixando assim no mercado 
um rombo muito profundo. 

 
O terreno Pinheirinho 

seguia sem ter ninguém. 
Só mesmo em 2004 

chegou gente ali – mas quem? 
Trabalhadores sem-teto, 

gente assim, que pouco tem. 
 

Gente, porém, com vontade 
de viver e trabalhar; 

com desejo de uma casa 
muito simples pra morar. 
Só queriam ser felizes, 

sem ninguém atrapalhar. 
 

Temos que lembrar agora 
nossa Constituição, 

pois nenhuma propriedade 
pode ficar sem função 
social; caso contrário, 
vem desapropriação. 

 
Com o povo, enfim, a terra 

tinha função social, 
porém essa ocupação 

ainda era ilegal: 
o governo precisava 
manifestar-se, afinal. 

 
Passaram-se 8 anos 

e a ocupação cresceu. 
Prefeito? Governador? 
Nenhum deles resolveu 
e a “Justiça Estadual” 
nessa hora apareceu. 
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Mandou devolver as terras 
para o especulador 

preso por formar quadrilha 
e também sonegador; 

Nahas era assim, mas teve 
a juíza a seu favor! 

 
Essa decisão estranha 

aterrorizou o povo 
mas a juíza dizia 

que somente um “fato novo” 
mudaria a decisão, 

sendo de Colombo um ovo. 
 

O Governo Federal 
propôs então ao prefeito 

desapropriar a terra, 
pois seria esse o jeito 
de evitar a violência, 
fazendo tudo direito. 

 
Mas o que não se esperava 

aconteceu nessa hora, 
pois o prefeito sumiu 

– simplesmente foi-se embora – 
e o que se viu em seguida 
a gente lembra e já chora. 

 
Em 22 de janeiro 

de 2012, às 6, 
a polícia militar 

invadiu, vejam vocês, 
as terras do Pinheirinho 

e o massacre assim se fez. 
 

Foram bombas, muitas bombas 
e também gás de pimenta; 

centenas de tiros dados 
contra o povo – quem aguenta? 

Repressão ao cidadão: 
ação brutal e violenta. 

 
Mais de 5.000 pessoas: 
multidão desabrigada. 

Gente simples, cuja vida 
foi vilmente destroçada. 
Teve a casa destruída: 

tinha pouco; não tem nada. 
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Abrigados em ginásios, 
numa igreja, numa tenda, 
agredidos e humilhados 

numa ação cruel e horrenda. 
Por mais que eu tente entender, 

não conheço quem entenda. 
 

O governador do Estado, 
em meio à calamidade, 

declarou, muito tranquilo, 
pra toda sociedade: 
“Dou aluguel social, 

 mas preservo propriedade.” 
 

O tal “dono do terreno” 
e a juíza, sem demora, 

mostraram-se satisfeitos, 
estão rindo até agora 

– mas, enquanto um ladrão ri, 
 tem muita gente que chora. 

 
Meu povo: será que a vida 
vale menos que o dinheiro? 

Um bandido milionário 
vale mais que um povo inteiro? 
E a justiça, onde se esconde? 

Qual é o seu paradeiro? 
 
 

Pinheirinho ainda existe; 
Resiste dentro de nós. 

Bravamente, Pinheirinho 
A ssimila dor atroz, 

Rasga o nosso coração, 
Justifica ocupação, 
Alimenta nossa voz. 
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