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Resumo  

A pesquisa objetivou estudar os mecanismos jurídicos abarcados pelo Estatuto 

da Cidade - Lei nº 10.257/01 e legislação correlata, no que tange à regularização 

fundiária das áreas faveladas presentes em cidades com altos índices de urbanização. 

Dentre os diversos instrumentos que podem ser utilizados como forma de se 

solucionar, ou pelo menos, atenuar a crise habitacional instalada no país desde a 

década de 80, enfocou-se a usucapião coletiva, a concessão especial para fins de 

moradia e a concessão de direito real de uso. Cabe ressaltar que a primeira é utilizada 

para os casos em que tais assentamentos estejam localizados em terrenos de 

particulares.  

Também se estudou as figuras da legitimação de posse e usucapião 

administrativa, criadas pela Lei que instituiu o Programa Minha Casa, Minha Vida. No 

caso de áreas do poder público, procedeu-se à análise dos dois últimos instrumentos 

acima apontados. Assim, se fez necessário a qualificação desses institutos, apontando 

as finalidades dessa conceituação sob o prisma prático, e quais suas implicações 

dentro do universo jurídico. As análises tiveram como premissa a função social da 

posse e da propriedade, as quais se correlacionam com a Lei de Habitação Nacional – 

Lei no. 11.888/08 e com o Estatuto da Cidade. Sempre se teve por pano de fundo o 

CC, especialmente o art. 1.228 § 1º do CC e a CF 5º XXIII, afora os demais 

dispositivos pertinentes. 

 

Introdução  
 

O tema em questão é assunto de grande repercussão tanto no cenário 

internacional quanto no panorama econômico-social brasileiro. A ONU vem realizando 

conferências para se debater os problemas que surgem em virtude da ilegalidade 

urbana, levantando quais os mecanismos que podem e já estão sendo aplicados para 

atenuar essa crise no contexto internacional.Conforme um dos seus estudos, o 

número de moradores desses assentamentos irregulares cresce, a cada ano, em 70 

milhões.  

Conforme estudo do IPEA, a discussão urbanística condizente as áreas faveladas 

é tema controverso, principalmente em virtude do Fórum Urbano Mundial realizado em 

2010, que deu ênfase a questão do processo de expansão das favelas nas grandes 

cidades e as consequências que advém desse crescimento urbano desplanejado. 

Cabe ressaltar que os eventos em escala mundial se refletem no sistema nacional, 



visto que nossa sociedade também está em um intenso processo de urbanização, o 

qual se verifica, em maior grau, nas grandes metrópoles, a citar São Paulo e Rio de 

Janeiro. Este processo, ligado a ausência de infra-estrutura em setores básicos 

desses grandes centros urbanos, desloca esse contingente populacional para áreas 

periféricas, de modo a agravar a crise habitacional nacional. Há ainda que se apontar 

a edição da nova lei de habitação nacional – Lei nº 11.888/08 - a qual veio para 

ampliar os mecanismos pelos quais essa população presente em favelas poderá 

conseguir pleitear a proteção legal da sua “propriedade”. 

 

Objetivos 
 

A pesquisa objetivou, entre outros pontos: a) Estabelecer as correlações entre os 

mecanismos de regularização fundiária já apontados com o plano teórico em que se 

insere a função social da propriedade e da posse, tendo como fundo de análise o 

Estatuto da Cidade e a nova Lei de Habitação Nacional; b) Analisar a aplicabilidade 

dos institutos da usucapião urbana individual e a coletiva, da concessão de uso 

especial para fins de moradia e da concessão do direito real de uso; c) Relacionar o 

Estatuto da Cidade com a função social da posse e da propriedade, no contexto das 

áreas faveladas de acordo com as decisões jurisprudenciais que se firmaram nos 

últimos 10 anos e d) Proceder ao estudo teórico a respeito do instituto da propriedade 

e da posse, mostrando a sua aplicabilidade no cenário social brasileiro e qual a 

importância de tal delimitação período temporal a ser considerado.  

  

Metodologia 
 

A pesquisa em tela iniciou-se com o estudo bibliográfico dos principais institutos 

envolvidos, a citar: a propriedade privada, a função social desta e da posse, os 

mecanismos de regularização fundiária trazidos pela Lei nº 10.257/01 – concessão de 

uso especial para fins de moradia, concessão do direito real de uso e a usucapião 

especial urbana individual e coletiva.  De forma abrangente também fez-se uma 

abordagem histórica e jurídica destes institutos chegando à análise de casos 

concretos e jurisprudenciais sobre o tema. Para tanto, selecionou-se alguns julgados e 

outros documentos de grande relevância, a citar Decretos Municipais, Leis 

Complementares e Provimentos. As jurisprudências selecionadas tiveram por base o 

critério regional, privilegiando a Região Sudeste, em especial, o Estado de São Paulo. 

Assim, a pesquisa foi qualitativa, do tipo documental.  

 
Desenvolvimento 
 



Na observação da conjuntura histórica em que se desenvolveram os grandes 

centros urbanos, fez-se notória a falta de planejamento quanto à estruturação dos 

sítios urbanos e quanto à distribuição de sua população. Neste contexto é notório o 

impacto da legislação da Era Vargas que urbanizou o Brasil rural por decreto. 

A formação de favelas na sociedade brasileira esteve vinculada diretamente ao 

processo excludente da urbanização. No entanto, este não se a figura como o único 

responsável por essa “desestrutura urbana”, tendo ainda como co-responsáveis o 

mercado imobiliário, que aloca o preço dos imóveis em valores desproporcionais ao 

que as famílias, num contexto geral, conseguem gerar de renda e financiamento 

habitacional; a desigualdade social presente desde a formação da sociedade 

brasileira; as crises econômicas durante o século XX, que afetaram sobretudo a classe 

trabalhadora, já bastante explorada e a qual figurava-se como desconhecida quanto 

aos direitos sociais apregoados pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 6º; 

as altas taxas de desemprego e os baixos salários, entre outros fatores. Cabe 

ressaltar também que essa “favelização”, se assim se pode afirmar, é a incentivadora 

de consequências drásticas para os locais na qual estão instaladas. Dentre os 

principais produtos gerados por esse processo têm-se a periferização, a segregação, a 

degradação ambiental, a piora da qualidade de vida e o aumento desmedido da 

violência. 

Na verificação desses indicadores nota-se que foi durante o século XX que se 

assistiu ao aumento desenfreado e sem qualquer planejamento das cidades. Graças 

ao crescimento da produção industrial ocasionado pelo aumento das exportações, as 

grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, começaram a receber uma 

grande massa populacional, sem, contudo, contar com uma estruturação para a 

correta distribuição desse contingente adicional. O resultado foi o inchaço dessas 

localidades, com a posterior instalação dessas pessoas nas periferias, áreas que se 

marcam pela insalubridade, pela ausência de infraestrutura habitacional e de 

saneamento, pelas altas taxas de criminalidade e de trafico de drogas, entre outros. 

Segundo EDÉSIO FERNANDES,  

a proliferação de favelas nas cidades brasileiras expressa de maneira 
inequívoca a natureza excludente do processo de desenvolvimento 
urbano e o padrão segregador das relações históricas que têm-se 
dado entre legislador, planejamento urbano, mercado imobiliário e 
sociedade, sobretudo na criação da dinâmica de possibilidades do 
mercado e na determinação do lugar dos pobres na cidade.
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O descrito dialoga com o entender de SILVIA FUNES a qual afirma que a 

produção de favelas nas cidades brasileiras se figura de modo crescente, tendo como 

cerne deste processo o acesso informal ao solo e a moradia.2 Dessa forma, o estudo 

do instituto da propriedade e de suas ramificações dentro do ordenamento jurídico 

nacional se afigura de vital importância para a compreensão desse mecanismo que só 

tende a se intensificar, podendo ressaltar, sobretudo a função social da propriedade e 

da posse, bem como os mecanismos possíveis para que estes moradores de baixa 

renda possam ter acesso ao direito de propriedade, não sendo mais excluídos do 

direito a cidadania, o qual também é defendido pela Carta Constitucional nacional 

como princípio fundamental.  

É de inegável importância que o instituto da propriedade ainda se mostra como 

um elemento essencial no que tange a estrutura econômica e social do Estado, o que 

traduz a forte proteção dada pelo ordenamento jurídico. Abrandou-se a visão romana, 

segundo a qual a propriedade era entendida como direito ilimitado, exclusivo e 

perpétuo, por um entendimento mais flexível, em que se busca atender aos interesses 

socialmente relevantes, estando inclusos nestes os direitos coletivos e difusos. Assim, 

o tema das limitações, restrições e limites à propriedade ganha contornos impensáveis 

para os jurisconsultos romanos. Conforme aponta ROBERTO SENISE LISBOA, Leon 

Duguit é considerado um dos idealizadores da função social da propriedade, 

explicitando que “todo proprietário individual deve destinar os bens de sua propriedade 

à consecução dos fins objetivados pela coletividade, já que ele é o detentor social das 

riquezas”.3 

De modo a completar a visão acima descrita, JOSÉ AFONSO DA SILVA afirma que 

“a função social da propriedade não se confunde com os sistemas de limitação à 

propriedade. Estes dizem respeito ao exercício do direito, ao proprietário; aquela, à 

estrutura do direito mesmo, à propriedade”.4 Cabe-nos aqui evidenciar que o 

movimento construtor da função social da propriedade se deu, inicialmente, com as 

Constituições Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimarde 1919, sendo 

consideradas marcos do Constitucionalismo Social. Tendo em vista o caráter 

eminentemente social, esses ordenamentos visaram trazer complementações aos 
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direitos de primeira geração, os quais já se mostravam insuficientes para garantir a 

defesa plena do indivíduo frente ao Estado. Por assim afirmar, a função social da 

propriedade aparece como mecanismo de se assegurar proteção ao direito à 

propriedade privada, apregoado como direito de primeira geração nos ordenamentos 

jurídicos ocidentais. 

 Cabe ressaltar que essas mudanças decorrentes do contexto histórico-social 

da época, suscitaram adequações por parte do ordenamento jurídico nacional, que 

também promoveu alterações quanto à concepção de propriedade privada, prevista no 

artigo 5º, XXII, da Constituição Federal de 1988. 

No Estado liberal, marcado pelo individualismo e pelo predomínio do princípio 

da legalidade, o Poder Público funcionava apenas como um simples fiscal da ordem 

jurídica e a propriedade era apenas um instrumento de poder social da classe 

abastada contra os menos favorecidos social e economicamente. Com a passagem 

para o Estado Social, houve uma nítida diferença quanto à atuação estatal. Este 

passou a dirigir certas relações pessoais, no intuito de assegurar o bem-estar social e 

a amplidão dos direitos sociais e coletivos. 

Nesse sentido, a propriedade passa a evidenciar sua função social. 

Considerada primeiramente no plano constitucional, a função social da propriedade foi 

elencada como um princípio fundamental prevista no artigo 5º, XXIII e como uma 

máxima que rege a ordem econômica nacional – art. 170, III da Constituição Federal 

de 19885. Nosso Código Civil também abarcou tal disposição em seu artigo 1228º,§1º 

e seguintes.  

Feitas essas considerações, cabe estabelecer uma diferença conceitual que 

também foi foco de pesquisa e de debate. A função social da propriedade, a qual fora 

até agora alvo de análise, se diferencia da função social da posse, que também se 

mostra de grande valia quanto à regularização fundiária de áreas ocupadas de modo 

ilegal por famílias de baixo poder aquisitivo. No que tange ao instituto da posse, LUIZ 

EDSON FACHIN ensina que a noção de posse não pode ficar adstrita a uma visão que a 

considera como mera exteriorização da propriedade.6 Instrumento considerado 

recente, a função social da posse tem por objetivo satisfazer uma necessidade social e 
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XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
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III - função social da propriedade; 
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Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988.  



econômica7. Conforme aponta ANA RITA VIEIRA ALBUQUERQUE, a função social da 

posse veio por atender ao princípio da dignidade da pessoa humana, o qual se perfaz 

pelo acesso à moradia digna. Nos seus dizeres, 

[...]este gérmen da funcionalização social do instituto da posse é 
ditado pela necessidade social, pela necessidade da terra para o 
trabalho, para a moradia, enfim, necessidades básicas que 
pressupõem o valor da dignidade do ser humano, o conceito de 
cidadania, o direito de proteção à personalidade e à própria vida.

8
 

 

Esse entendimento encontra respaldo na Lei 11.888/08, lei de habitação 

nacional, na qual se busca assegurar, conforme seu artigo 1º,“o direito das famílias de 

baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de 

habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia 

previsto no art. 6o da Constituição Federal, e consoante o especificado na alínea “r” do 

inciso V do caput do art. 4oda Lei no10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta 

os arts. 182 e 183 da Constituição Federal”.9 

Quanto ao Estatuto da Cidade, Lei no. 10.257/01, também se encontra similar 

argumento, pois em seu artigo 1º, parágrafo único, anuncia ter a lei o objetivo de 

estabelecer “normas de ordem pública e de interesse social que regulem o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 

cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”. Conforme salienta BETÂNIA ALFONSIN, 

com essa afirmação, busca-se “dar efetividade a política urbana preconizada pela 

Constituição Federal”,10isto é, garantir o direito dos menos favorecidos à moradia.   

É importante salientar também que a Lei 11.977/09, a qual discorre sobre a 

regularização fundiária de assentamentos urbanos, em seu artigo 46, estabelece que: 

A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de 
assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo 
a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.  
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Por assim afirmar, a instituto da função social da posse se encontra vinculado 

ao processo de regularização fundiária de áreas faveladas, uma vez que busca 

garantir, através de mecanismos jurídicos, o direito social à moradia. 

Entre esses mecanismos jurídicos, abarcou-se a concessão do direito real de 

uso, a concessão de uso especial para fins de moradia e a usucapião coletiva, todos 

com previsão no artigo 4º, V, alíneas “g”, ”h” e ”j” da Lei 10.257/01.  

Em relação à concessão do direito real de uso, sua previsão está no art. 4º, V, 

“g” do Estatuto, no entanto, sua regulamentação foi dada pelo Decreto-Lei 271 de 28 

de fevereiro de 1967. Segundo aponta HELY LOPES MEIRELLES, essa concessão 

é o contrato pelo qual a Administração transfere o uso remunerado ou 
gratuito de terreno  publico a particular, com direito real resolúvel, 
para que dele se utilize em fins específicos de urbanização, 
industrialização, edificação, cultivo ou qualquer outra exploração de 
interesse social.
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Assim, no direito real de uso, a concessão fica a cargo da Administração 

Pública, que deve contar com autorização legislativa, no intuito de atender fins de 

interesse social. Não há modificação ou extinção do domínio do bem, que continua a 

pertencer ao Estado, apenas permite-se uma fruição do bem público. Esse 

instrumento de regularização se dá nos casos de ocupação de terras públicas, uma 

vez que a Constituição Federal de 1988 veda a usucapião sobre bens públicos12. 

Quanto à concessão de uso especial para fins de moradia, esta também é 

prevista no Estatuto da Cidade, mas sua regulamentação se dá pela Medida Provisória 

nº 2220/01. Essa modalidade em muito se assemelha as disposições da usucapião 

especial urbana, no entanto se diferencia quanto ao objeto da posse que, neste caso, 

envolve bens públicos. É importante frisar, nos termos do art. 1º da MP 2220/0113, que 

não há transferência do domínio do bem, mas simplesmente a outorga do direito de 

uso do bem, dado a cada beneficiário uma única vez. Esta concessão se dá a título 

gratuito, podendo a Administração, caso seja oferecida obras de urbanização, cobrar 

por essas melhorias.  

E, por fim, com relação à usucapião especial urbana coletiva, sua previsão está 

no art. 10 do Estatuto da Cidade, com a seguinte redação 
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p. 526. 
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Art. 1
o
  Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinqüenta metros quadrados de imóvel 
público situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, tem o direito 
à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde 
que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 



Art. 10. As áreas urbanas commais de duzentos e cinqüenta metros 
quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, 
por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for 
possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são 
susceptíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os 
possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. 
 

Antes de enunciar os requisitos pertinentes a sua formação, cabe ressaltar que 

a usucapião coletiva nasceu, conforme aponta Rosangela Maria de Azevedo Gomes, 

“para corrigir uma distorção social, incluindo no âmbito proprietário e fundiário uma 

categoria totalmente apartada no mercado formal imobiliário”.14Nos dizeres de Sergio 

Ferraz é notória a realidade a qual se remete essa previsão: a das favelas 

urbanas.15Assim, esta surgiu como forma de atender a função social da propriedade, 

na tentativa de dar aos menos favorecidos à possibilidade de acesso à propriedade.  

Assim, em linhas gerais, Lacerda Leitão, esclarece que “a regularização da 

posse da terra tem implicações importantes na construção da cidadania, 

especialmente em um país onde ser proprietário confere status e distinção”.16 Se 

implementadas essas políticas de regularização fundiária que asseguram, de modo 

legal, o acesso a propriedade àqueles destituídos de poder aquisitivo, muitos outros 

problemas podem ser conjuntamente atenuados, conforme aponta o estudo do 

Ministério do Planejamento 

a experiência demonstrou que superadas a ameaça e a iminência de 
despejo, os moradores das favelas rapidamente promovem melhorias 
em suas habitações e no ambiente urbano, transformando 
radicalmente a favela em uma situação urbana muito melhor

17
 

 
Resultados 

 
Algumas conclusões:  

i. Sobre a formação histórica das cidades, notou-se que seu delineamento foi 

maleável, a depender do contexto histórico em que o homem vivenciou. Demonstrou-

se que há vários fatores responsáveis pelo defícit habitacional urbano, entre os quais 
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Acesso em 26 jul. 2011.  
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merece relevante destaque a urbanização. Também delineou-se a consolidação do 

direito à moradia no âmbito internacional e nacional, com destaque para a proteção 

dada pela Constituição Federal de 1988. Além disso, evidenciou-se que o quadro 

habitacional está em crise, em virtude da difusão, cada vez maior, do número de áreas 

favelizadas. No Brasil, apesar de decréscimos quanto a proporção de favelas, notou-

se um significativo crescimento em termos absolutos de comparação;  

ii. De forma a estruturar a preemente necessidade de políticas de regularização 

fundiária, principalmente nas áreas urbanas, retomou-se o histórico brasileiro de 

formação dos grandes centros urbanos, de modo a enfatizar quão irregular foi o 

processo de estruturação da população que ali se concentrava de maneira convulsa. 

Diante da desestruturação do espaço urbano, apontaram-se possíveis instrumentos de 

correção dos vícios do uso e da ocupação do solo urbano, todos amparados na 

legislação nacional;  

iii. Sobre os dois âmbitos de análise, a citar São Paulo e Ribeirão Preto, algumas 

considerações são importantes. Notou-se pela exposição que a Região Metropolitana 

de São Paulo já tem alguns mecanismos que, ainda que de forma lenta, vem 

proporcionando melhores condições de moradia à população de baixa renda e 

também permitindo a regularização de áreas irregularmente ocupadas. Tratou-se do 

caso de Paraisópolis. Entretanto, com relação ao munícipio de Ribeirão Preto, também 

bastante afetado com relação a insuficiência de moradias à população desfavorecida, 

ainda não possui uma política urbana consolidada que traga resultados efetivos. Viu-

se isso com relação a duas decisões judiciais selecionadas, as quais retrataram um 

mesmo problema de duas maneiras distintas, preocupando-se, uma delas, com os 

valores da coletividade e, a outra, com o resguardo do interesse individual da 

propriedade;  

iv. A respeito do instituto da propriedade, foi por meio de uma análise histórica que 

constatou a inserção de valores sociais em sua estrutura, a saber, a função social da 

propriedade. A concepção de outrora (propriedade como absoluta, individualista, erga 

omnes) foi mitigada, tendo, na contemporaneidade, uma forte preocupação com o 

interesse social e os valores coletivos;  

v. Dispondo sobre a posse,  o entendimento que está em consolidação é de que o 

instituto possessório, por ser pressuposto da propriedade, também tem uma função 

social a ser resguardada, no que tange ao direito à moradia. Ainda que não 

evidenciada de forma expressa em diplomas legais, a função social da posse já está 

sendo utilizada pelos tribunais nacionais como  instrumento ideal para se assegurar a 

proteção dos moradores de baixa renda e que ocupam locais irregulares. Dessa 



forma, evidenciou-se sua importância com relação a regularização fundiária de áreas 

favelizadas. 

 

Referências Bibliográficas 
 

ALFONSIN, Betânia de Moraes. Direito à moradia. Instrumentos e experiências de 
regularização fundiária nas cidades brasileiras. Observatório de políticas urbanas. 
FASE/IPPUR. Rio de Janeiro,1997. 
 
DI SARNO, Daniela Campos Libório; DALLARI, Adilson Abreu  (coords.) Direito 
urbanístico e ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2007.  
 
FACHIN, Luiz Edson. Conceituação do direito de propriedade. Revista de Direito Civil, 
Imobiliário, Agrário e Empresarial. v.11. n.42. p.48-76. out./dez.1987. 
 
FERNANDES, Edésio. A regularização de favelas no Brasil: problemas e perspectivas. 
Direito à cidade: Trilhas Legais para o direito às cidades sustentáveis. São Paulo: Max 
Limonad, 1999.  
 
MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Limitações urbanas ao direito de 
propriedade. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas.2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012. 
 
SAULE JR, Nelson. A proteção jurídica da moradia nos assentamentos irregulares. 
Sergio Antonio Fabris: Porto Alegre, 2004. 
 
SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Habitação. HABISP: Mapeando a 
Habitação na Cidade de São Paulo. São Paulo, 2008. 
 
SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Habitação. Urbanização de Favelas – a 
Experiência de São Paulo. São Paulo, 2008. 
 
SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Habitação. Oficina de Idéias – Urbanização 
de Favelas (Informal Toolbox – Slum Lab Paraisópolis). São Paulo, 2008. 
 
UN-HABITAT .The Challenge of slums: Global Report on Human Settlements 2003. 
United Nations Human Settlements Programme. Earthscan Publications: Londres, 
2003. 
 
UN-HABITAT.  State of the World’s Cities 2010/2011 - Bridging The Urban Divide. 
Earthscan Publications: Londres, 2010. 
 
_______________. Direito à moradia  no Brasil. Relatório Nacional. Projeto Relatores 
Nacionais em DhESC. Voluntários das Nações Unidas – UNDP. Disponível em:< 
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/2649_61742_03.05.20.Analisis%20Brasil%2
02003.doc> Acesso em: 10 jun. 2012. 
 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. Ed.  Porto Alegre: 
Bookman, 2001. 


