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1. RESUMO 

Em um espaço urbano marcado pela segregação sócio espacial a busca por uma moradia 

digna tem levado milhares de brasileiros a invadirem propriedades de terceiros. Quando áreas 

são invadidas a legislação pátria oferece medidas para que o proprietário retome seu direito de 

posse: as ações de reintegração de posse. Analises diferentes ocorrem com a variação de quem 

são os invasores e a quem pertence a área invadida. Esse trabalho visa estudar a partir de caso 

concreto sobre invasões de áreas públicas, o “Loteamento Vista do Atlântico”, a conduta 

seletiva que o poder público tem em suas ações. Para isso foi feito uma leitura de textos 

jurídicos, urbanísticos, jornalísticos e sociológicos completada com saída de campo. 

Configurando o método dedutivo/indutivo, próprio da metodologia bourdieuseana. Observou-

se que o poder público não “entrou” com a medida legislativa que é obrigado a impetrar 

quando seus terrenos são invadidos, mostrando não só um descaso com os interesses públicos 

como também uma tendência estatal a proteger os interesses de uma certo grupo dominante. 

Conclui-se nesse trabalho que o Estado é influenciado pelos agentes sociais pertencentes aos 

grupos dominantes. Sendo assim as decisões do Estado serão sempre as que melhores 

atenderemos interesses desse grupo dominante. 

 

Palavras-chaves: Invasões a terrenos públicos; bens públicos; grupos dominantes. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Em 1960 de um total de 31 milhões de brasileiros, 44,7% viviam em áreas 

urbanas. Quarenta anos depois, em 2000 a população brasileira era de 170 milhões 

de habitantes dos quais 81,2% viviam em áreas urbanas. No último censo, realizado 

em 2012, foi constatado que a população brasileira tinha aumentado para cerca de 

190 milhões de pessoas e a porcentagem dos residentes em áreas urbanas tinha 

crescido dos 81,2% para 84,35%. Com um a operação matemática simples chega-

se ao dado de que em 50 anos a áreas urbanas brasileira receberam pouco mais de 

146 milhões de habitantes.  

O crescimento vertiginoso da população nos últimos anos leva, entre vários 

outros efeitos, à segregação espacial e social entre ricos e pobres. Enquanto os 

primeiros vivem em melhores áreas, os segundos, a grande maioria da população, 

se aglomeram em regiões periféricas na maior parte das vezes de forma irregular.  

À procura de “moradia digna”, vários brasileiros burlam normas civis e 

administrativas invadindo áreas sem dono, ou de propriedade privada ou pública. 
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Quando a invasão ocorre em áreas privadas, a legislação pátria possibilita ao 

proprietário a reintegração do imóvel. É uma possibilidade porque os proprietários 

privados não são obrigados a ingressar com essa ação. No entanto, se a área 

invadida for pública, o Poder Público tem, em regra, a obrigação de agir porque o 

bem é indisponível. 

Tendo como exemplo o caso concreto do “Loteamento Vista do Atlântico”. 

Uma ocupação irregular composta por diversas “mansões”, situada em área pública 

a mais de 13 anos. A conduta inerte do Estado será explicada pelo ponto de vista da 

função do Estado e do direito para o sociólogo francês Pierre Bourdieu. Essa 

explicação para ser possível depende da compreensão de alguns conceitos como: o 

que é Estado? Quais as disputas ocorrem entre os grupos socais? Porque os grupos 

sociais se disputam? Qual a função do direito? 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desse trabalho é observar a seletividade das ações do poder 

público. Os objetivos específicos são uma compreensão sobre as medidas jurídicas 

acerca de proteção de propriedade; a conduta do Estado para com seus bens e uma 

análise dos conceitos de Estado, Direito e relações de dominação sob a ótica de 

Pierre Bourdieu. 

 

4. METODOLOGIA 

Para tanto, esse trabalho contará com uma metodologia bourdieuseana 

representada tanto pelo método de estudo dedutivo (estudo teórico sobre institutos 

jurídicos normativos, bem como textos jornalísticos e sociológicos em português e 

em francês) indutivo (estudo prático, saída a campo na área da ocupação irregular e 

visitas nos órgãos públicos). 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

Em Maceió, precisamente no bairro de Jacarecica, em frete para o mar está 

situado o Campo das Palmáceas “Apolones Salles", uma área de terreno público1 

constituída por cerca de 50.000 m2. 

Figura 1. Imagem espacial do Campo das Palmáceas “Apolones Salles” em Maceió-AL 

 

Fonte: Cedida pela SEGESP - 2013 

Essa área é palco de uma singular questão urbana que será introduzida por a 

fala do então diretor-presidente da CARPH (Companhia Alagoana de Recursos 

Humanos e Patrimoniais) em entrevista para um jornal local. 

[...]antigamente a área invadida era constituída por lotes ocupados por 
catadores de lixo, mas, com o passar do tempo, pessoas de vários níveis 
sociais se apossaram dos terrenos. O quadro hoje é formado por uma 
composição mista de residências, que vão desde casa simples a verdadeiras 
mansões (GAZTA DE ALAGOAS, Política, 2005 apud LINS, 2008,p. 226) 

Os “lotes ocupados por catadores de lixo” se devem a hoje chamada favela 

Vila Emater II2. Já as “verdadeiras mansões” se devem ao “Loteamento Vista do 

Atlântico”.  

                                                           
1
 Área arrematada pelo Estado de Alagoas no Leilão nº 03/2009 – 46. Auto de arrematação nº 41 – 9/2009 

referente a execução fiscal nº 2007.80.00.005548-7 que a Fazenda Nacional executou contra a CARHP 

(Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimoniais) 
2 A Favela Villa Emater começou no antigo Lixão de Maceió. Lá famílias de catadores de lixo que não tinha 

para onde ir, começaram a construir barracos e logo centenas de famílias começaram a habitar a área. Quando o 

lixão foi desativado a antiga favela do lixão (como era chamada) passou a ser conhecida como Vila Emater II. 
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Não se sabe ao certo como surgiu o “Vista do Atlântico”, já que a maior parte 

dos seus moradores jamais foi entrevistado. A maioria das informações sobre esse 

empreendimento é contada por reportagens jornalísticas locais: “Acredita-se que os 

primeiros moradores do loteamento chegaram por volta de 1999 quando as duas 

primeiras mansões começaram a ser construídas” (LINS, 2008, p.234). Anos depois, 

várias outras casas foram erguidas formando um loteamento com pelo menos 12 

casas. 

“Mansões cercadas por muros - construídas de forma irregular, em terreno da 
extinta Companhia de Habitação de Alagoas (Cohab) - invadiram a área onde 
vivem 251 famílias da Vila Emater II, em Jacarecica, a maioria delas 
sobrevivendo da catação de materiais recicláveis do lixão, localizado no 
bairro”. (GAZETA DE ALAGOAS, 29.abr. 2005) 

O Gazeta de Alagoas também esclarece que 

[...]mesmo em choque com ordens judiciais expressas, e sem temer qualquer 
tipo de punição, os investidores vão além da construção de casas. Uma faixa 
avisa: ‘iniciamos a obra do nosso condomínio’, e alerta: ‘rua sem saída’. Ao 
lado, uma guarita está quase erguida. (GAZETA DE ALAGOAS, 29. abr. 
2005) 

Em uma das poucas entrevistas dadas por moradores do loteamento o 

funcionário da Petrobrás Paulo Roberto Nolasco disse ao mesmo jornal que: 

“Eu paguei pelo terreno, tenho escritura e registro em cartório. Coloquei meu 
apartamento no negócio. Sempre gostei de tudo certinho. Mas o que 
consegui foi esse transtorno, que gerou uma situação de desconforto para 
todos nós. Meu pai morreu sem que essa situação fosse resolvida” (GAZETA 
DE ALAGOAS, 17. Jun. 2005) 

 
Quando perguntado sobre o “habita-se”3 ele se defende dizendo que “Todos 

nós demos entrada no pedido de alvará e fomos construindo. A prefeitura 

demorando e a construção avançando. Terminamos e o alvará não saiu. Mas o 

processo ainda está lá”.  

Ao que tudo indica e segundo matérias jornalísticas, os habitantes do 

“Loteamento Vista do Atlântico” possuem um elevado padrão de vida econômica e 

                                                                                                                                                                                     
Após vários anos em um “briga” judicial em que o Estado pede a reintegração de posse da referida área e os 

moradores pedem para serem mantidos em suas casas e passarem por uma urbanização. O Estado parece ter 

cedido e está nos últimos passos de doar a área para os moradores e implantar uma política de urbanização na 

área. Para mais informações sobre a Vila Emater II consultar “ A regularização fundiária como reconhecimento 

de direitos: os empreendimentos residenciais Vila Emater II e Vista Atlântico” de Regina Dulce Barbosa Lins e o 

texto “Lógica da Exclusão Social Global e seus efeitos no modelo urbano local: o caso da Favela Vila Emater II” 

de Higo Viana. 
3 É um documento, emitido pela prefeitura local, atestando que o imóvel foi construído seguindo as exigências 

da legislação municipal onde o empreendimento está localizado. Enfim, é uma certidão que aprova o imóvel 

como “pronto para ser habitado”. Para retirar o Habite-se, o proprietário do imóvel, faz a requisição junto ao 

órgão competente da prefeitura, que providencia uma vistoria no local para constatar se o que foi construído 

realmente condiz com o projeto inicial aprovado na prefeitura. 

http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/acervo.php?c=66697
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social. Visitas a área, são ilustradas no sentido de demonstrar que se trata de um 

loteamento de alto padrão (Figuras 4), que tem a sua disposição uma série de 

serviços públicos como água, luz e coleta de lixo, entre outros. 

Figura 2: “Mansões do Loteamento Vista do Atlântico”  

 

Fonte: Acervo do autor – Julho de 2013 

Para a correta análise desse caso concreto algumas questões devem ser 

resolvidas. Primeiramente deve haver uma distinção entre posse e propriedade. 

Propriedade é um direito que permite ao proprietário “usar, gozar e dispor da coisa, 

e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 

detenha” (art.1228 do Código Civil). Já a posse é “uma situação de fato, em que 

uma pessoa, independente de ser ou não ser proprietária, exerce sobre uma coisa 

poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a. É assim que procede o dono 

em relação ao que é seu. (PEREIRA apud GONÇALVES, 2012, p.59) 

 Do aqui disposto conclui-se: 1) a posse é uma mera situação de fato, ou seja, 

uma relação entre pessoa e coisa, já a propriedade é uma relação entre pessoa e 

coisa, mas que se baseia na vontade da lei, criando uma relação de direito. 2) o 

proprietário de alguma coisa tem como consequência de seu direito de propriedade 

a posse dessa coisa. Desses dois institutos decorrem os meios de intervenção e 

proteção à posse e à propriedade. 
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O art. 1210 do Código Civil prevê que todas as vezes que houver perda da 

posse, caberá ao possuidor, público ou privado, impetrar ação de reintegração de 

posse4, visando recuperá-la. 

Se a área invadida é bem privado impetrar essas ações é uma 

possibilidade/faculdade já que tudo que é privado é em regra renunciável. O 

proprietário decide se ingressa ou não com a ação e se não o fizer não estará 

violando nenhum tipo de norma (legal ou principiológica). No entanto, se a área 

invadida for pública, como no caso concreto, essa opção torna-se obrigação. Isso se 

dá pelo fato de bens públicos terem imprescritividade – quer dizer que os bens 

públicos não são suscetíveis de usucapião. 

Não fosse isso suficiente, conforme Celso Antônio Bandeira de Mello (2008) 

uma das bases da Administração Pública é a irrununciabilidade do interesse público. 

Assim, ao Poder Público é negada a faculdade de renunciar aos seus poderes e 

interesses. Não podendo então, escolher se ingressa ou não com a ação referida. 

[...]A indisponibilidade dos interesses públicos significa que, sendo interesses 
qualificados como próprios da coletividade – internos ao setor público -, não 
se encontram á livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. O 
próprio órgão administrativo que o representa não tem disponibilidade sobre 
eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los – o que é também um 
dever – na estrita conformidade do que predispuser a intertio legis” (MELLO, 
2008, p.73-4) 
 

A Lei Estadual nº 4.233/1980 definiu logo em seu art. 1º que é de 

competência da Procuradoria Geral do Estado de Alagoas I - representar o Poder 

Executivo e a Fazenda Estadual em processos judiciais em que figure como autor, 

réu, assistente ou opoente; no inciso IV. Por o texto legal observa-se que como a 

área pertence ao Estado, caberia a esse, por meio de sua Procuradoria Geral, 

ingressar com a ação de reintegração de posse.  

Em pesquisa realizada junto a PGE, no entanto, não se encontrou resquício 

ou pista de qualquer demanda nesse sentido, o mesmo descaso foi observado junto 

a SEGESP (Secretária de Gestão Pública de Alagoas). Ora, tanto a legislação como 

os princípios básicos da Administração Pública deixam claras as obrigações do 

poder público em ingressar com tal demanda. 

Nesse contexto, no caso do “Loteamento Vista do Atlântico”, observa-se a 

presença do Estado por meio de uma seletividade de seus atos. Isto fica 

                                                           
4
 Essa ação é cabível quando a posse é esbulhada. “O esbulho consiste no ato pelo qual o possuidor se vê privado 

da posse mediante violência, clandestinidade (grifo do autor) ou abuso de confiança. Acarreta, pois, a perda da 

posse contra a vontade do possuidor. (GONÇALVES, 2012,p.153) 
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evidenciado quando seus representantes atuam ou deixam de atuar em seu nome, 

ou em nome da coletividade. 

 Para Pierre Bourdieu5 o Estado é “um x (a ser determinado) que reivindica 

com sucesso o monopólio do uso legitimo da violência física e simbólica em um 

território determinado e sobre o conjunto da população correspondente” 

(BOURDIER, 2008, p.99).  A construção desse Estado está  

O direito, nessa mesma concepção deve ser visto como um reflexo direto de 

relações de força existentes onde se expressam as determinações econômicas e em 

particular os interesses dominantes6. Para esse autor, o campo jurídico sofre 

constante influência de outros campos, como o político e o econômico, por exemplo. 

Aliás, não se deve esquecer que o direito é a forma por excelência de discurso 

atuante, que por si próprio, é capaz de condicionar-se à sociedade, ao mesmo 

tempo em que determina os seus efeitos sociais7. 

 Conforme o autor, as disputas sociais ocorrem entorno das relações de poder 

e disputa por conquista e/ou conservação de capitais diferenciados, como o político, 

o econômico, social e cultural. Os “vencedores” dessas disputas tornam-se os 

agentes dominantes. No caso concreto, é possível identificar na figura dos 

moradores do “Loteamento Vista do Atlântico” esses agentes privados que disputam 

a garantia do direito à propriedade e para isso influenciam os agentes estatais, 

aqueles que foram incumbidos da competência e responsabilidade de representar o 

Poder Público. 

 Os agentes estatais, representantes do Estado como a Procuradoria Geral do 

Estado e a SEGESP representam na maior parte das vezes interesses dominantes e 

os transformam em decisões ou indecisões. Isso quer dizer que no campo do 

Estado, visto como um campo social, agentes públicos se relacionam entre si e 

disputam o monopólio “da prática e do discurso” de “construir” uma estrutura social 

                                                           
5
 Amplamente reconhecido no cenário internacional, Pierre Bourdieu (1930-20020 foi uma das maiores figuras 

da Sociologia do século XX. Embora a sua formação inicial tenha sido realizada na Filosofia, durante os anos 

1950, na Escola Normal Superior de Paris e na Sorbonne, ele se direcionou para as ciências sociais, em particular 

para a Antropologia e para a Sociologia, a partir de sua experiência na Argélia (1955-1960). Sua obra se 

caracterizou por burlar fronteiras disciplinares e empreender estudos em diferentes campos das Ciências Sociais, 

incluindo o Direito (NOGUEIRA E NOGUEIRA apud MARCHIONI , 2011, P.85) 
6
 “un reflet direct des rapports de force existants, où s'expriment les déterminations économiques, et en 

particulier les intérêst des dominants”. (BOURDIEU, 1986, p.3) 
7
 “le droit est la forme par excellence du discours agissant, capable, par sa vertu propre, de produire des effets. 

Il n'est pas trop de dire qu'il fait le monde social, mais à condition de ne pás oublier qu'il est fait par lui” 

(BOURDIEU, 1986, p.13) 
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objetiva, “(re) produzindo” efeitos de adesão e de submissão e uma sociedade 

unificada de concepções.(BOURDIEU apud MARCHIONI, 2011, p96-7) 

 Essa adesão estatal pelos interesses dominantes é observada quando os 

agentes do Estado optam pela inação administrativa ou inaplicabilidade legal, o que 

se reflete na ausência da demanda jurídica em relação à reintegração de posse de 

seu próprio domínio público. 

Como as decisões tomadas pelo Estado são resultantes da influência dos 

agentes sociais, essas decisões vão ser aquelas que mais favoreçam o grupo 

dominante e que o mantenham na posição de dominação. Confirmando a sentença 

de Bourdieu  

[...]quanto mais as pessoas ocupam uma posição favorecida na 
estrutura, mais elas tendem a conservar ao mesmo tempo a estrutura 
e sua posição [...] (BOURDIEU, 2003, p.29) (grifo nosso) 

 

No caso do loteamento vista do Atlântico, a omissão por parte do Poder 

Público funciona para a manutenção dos grupos dominantes na posição de 

dominação. Assim sendo, a omissão de não ingressar com a demanda de 

reintegração de posse, traz seus efeitos, dos quais a manutenção da posse (e assim 

da estrutura de dominação) é o mais gritante. 

 O domínio do Estado perde a eficácia, na medida em que o próprio Estado 

não goza do uso do terreno para a finalidade pública, ao mesmo tempo, o direito de 

posse e de propriedade, mesmo que ilícita se consagra na prática da ocupação dos 

moradores. Por tudo o que foi dito, conclui-se que não se trata de uma questão de 

direito ineficaz, mas sim uma questão de eficácia sem direito8.  

 

6. RESULTADOS 

 

Os resultados observados nesse trabalho são 1) o descaso do Poder Público 

para com o interesse público, representado pela área do Campo das Palmáceas. 2) 

                                                           
8 Ou nas melhores palavras de Bourdieu é “ (...) le contenu pratique de la loi qui se révèle dans le 

verdict est l'aboutissement d'une lutte symbolique entre des professionnels dotés de compétences 

techniques et sociales inégales, donc inégalement capables de mobiliser les ressources juridiques 

disponibles, par l'exploration et l'exploitation des «règles possibles», et de les utiliser efficacement, 

c'est-à-dire comme des armes symboliques, pour faire triompher leur cause” (1986, p.8) 
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a lesão à normas (legais e principiológicas) quando o Estado se isenta de ingressar 

com a ação de reintegração de posse. 3) a seletividade do Poder Público em suas 

ações, tendendo sempre a favorecer os interesses dos grupos dominantes. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A busca pela moradia, não raro, leva a invasões de propriedades alheias como 

nos casos de ocupações irregulares. Quando isso ocorre a legislação brasileira usa 

de certos meios para devolver ao proprietário seu direito ao bem, são as ações de 

reintegração de posse. Se esse proprietário for um sujeito de personalidade privada 

terá a faculdade de ingressar com tal medida legislativa, no entanto se a 

propriedade/área invadida for pública essa faculdade torna-se obrigação. Isso ocorre 

pelo fato de que os bens públicos, por pertencerem a toda coletividade, são 

marcados por proteção legislativa administrativa mais severa, como a 

imprescritibilidade. 

 No entanto não é isso que se observa no certo caso concreto do Loteamento 

Vista do Atlântico. Esse empreendimento irregular construído em área estatal é 

constituído de casas que se assemelham a verdadeiras “mansões”. 

O dever do Estado de ingressar com a ação, no entanto, está sendo 

diariamente ignorado, pois a ação de reintegração obrigatória não foi impetrada. 

Esse é o retrato de um Estado (Poder Público) que se constitui a partir de conflitos 

entre grupos que “lutam” pelo monopólio da produção de efeitos sociais e do 

discurso, qual seja, o poder de dizer como as coisas são, ou não devem ser. Os 

“vencedores” desse confronto social são os detentores dos capitais econômico, 

social, cultural e político. Esse grupo dominante influencia os agentes estatais que 

representam o Estado em suas decisões. Os agentes estatais quando aderem aos 

interesses dos grupos dominantes decidem na forma do Estado, medidas que 

mantenham o grupo dominante em sua posição de dominação. 

É uma relação cíclica que começa com a interferência dos agentes 

sociais/grupo dominante junto a estrutura do Estado, a partir de seus agentes 

estatais, e termina com a prática do Estado, que decide de acordo com esses 

interesses dominantes, agindo ou   deixando de agir, de forma a manter o grupo 

dominante em sua posição de dominação. 
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 Os invasores constroem suas “mansões”, o Estado que deveria agir nada faz, 

e os ocupantes continuam habitando uma área que deveria está exercendo a função 

social a toda a coletividade. Assim é que a inação do Estado contribui a um 

beneficiamento e à manutenção de privilégios a certos moradores em detrimento da 

maioria, excluída das entre câmaras das disputas políticas do poder.   
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