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1. INTRODUÇÃO

O tema da regularização fundiária tem estado em especial destaque nos últimos meses.  E 
por quê, se não é nova a perplexidade social em face da insustentabilidade da situação de moradia 
das populações de baixa renda nos centros urbanos brasileiros?

Há fatos relevantes que sugerem uma resposta: a criação do Ministério  das Cidades,  e a 
edição  de  três  leis  relacionadas  ao  tema  –  o  Estatuto  da  Cidade  (Lei  10.257/2001),  a  Medida 
Provisória (MP) nº 2.220/2001 e o Código Civil de 2002 -, podem ter aquecido debates acerca do 
assunto.  Esta  questão,  que  há  anos  já  é  discutida  pelos  planejadores  urbanos,  passou  a  ter, 
finalmente, relevância nos debates jurídicos.  Por isso, pretendemos aqui situá-la no sistema jurídico 
nacional, alertando, desde já, que esta é uma abordagem introdutória e que no texto, as eventuais 
referências às mencionadas leis são perfunctórias.

Inicialmente,  procuraremos  determinar  qual  o  sentido  que  estamos  atribuindo  ao  termo 
“regularização fundiária” e, em função disso, inseri-lo no sistema jurídico atual.

2. REGULARIZAÇAO FUNDIÁRIA

A expressão  “regularização  fundiária” vem sendo  compreendida  e  usada  de  forma muito 
ampla, não só pelos técnicos em planejamento urbano, como pelo público em geral.  Ela tem sido, 
inclusive, relacionada com o chamado “direito de moradia”, referido no art.6º da Constituição Federal, 
com o qual não tem, a rigor, uma vinculação direta e necessária (1).  

A expressão “regularização fundiária” pode nos sugerir um amplo espectro de significados, 
revelando  a  complexidade  própria  do  conceito.  Assim,  a  abordagem  que  aqui  faremos  será 
necessariamente parcial.   Para viabilizá-la,  vamos centrar  esta análise  nos aglomerados urbanos 
denominados  comumente  de favelas  (2).  Estamos portanto,   desconsiderando,  para  efeito  desta 
análise, as irregularidades de outras formas habitacionais, tais como as de loteamentos (irregulares 
ou clandestinos), conjuntos residenciais públicos ou privados, condomínios e etc.  Cada uma dessas 
tipologias de ocupação “irregulares”, pode suscitar uma forma de diferenciada de regularização (3).

A palavra “regularização” sugere, logo à primeira vista, algo a ver com o Direito. Nos faz supor 
que  há  algo  irregular  e,  portanto,  possivelmente  ilegal,  a  regularizar  Consequentemente,  se  faz 
necessário  checar  o  quanto  é  verdadeira  a  “irregularidade  jurídica” atribuída  ao  fato  social  e 
urbanístico desses aglomerados urbanos tidos como informais ou irregulares.  Este é um aspecto 
central deste trabalho. A pergunta é: o que é irregular?  Ou, regularizar o quê e por quê?  E em 
relação a quem ou a quê?   

Um segundo aspecto, decorrente do primeiro, consiste na verificação de que, conquanto a 
idéia de regularização fundiária possa estar relacionada a irregularidades jurídicas, o seu  interesse 
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político     primordial não é legal, mas sim social e urbanístico  .  Ou seja, são os interesses sociais e 
urbanísticos, que juridicamente protegidos ou não, motivam e impulsionam as políticas públicas e as 
ações privadas de regularização fundiária. Consequentemente,  devemos indagar: O que são estes 
interesses sociais  e urbanísticos ? Como eles estão tutelados pelo sistema jurídico  nacional?  E 
finalmente, quem, neste sistema, tem legitimidade para agir na sua proteção? 

3.  INTERESSES SOCIAIS: ASPECTOS PRIVADOS DO DIREITO.
Classificamos, nesta exposição, em sociais e urbanísticos os interesses que justificam a tutela 

jurídica, unicamente para facilitar nosso tratamento do tema.  
O que estamos chamando, então, de interesse social da regularização? Estamos entendendo 

por interesse social a necessidade manifestada pelo cidadão de ter um documento “oficial” (público) 
que reconheça seu direito a uma habitação - o seu direito de moradia em determinado local, seja este 
direito de propriedade ou posse.   

A  produção acadêmica  sobre  o  assunto,  e  também aquela  produzida  pelo  poder  público, 
costumam  referir  como  estando  irregular  todo  cidadão  que  ocupa  determinada  área,  como 
proprietário, sem que tenha consigo uma escritura pública que lhe reconheça este direito.  A situação 
do possuidor sem documentação pública é que suscita a idéia de irregularidade; idéia esta muito mais 
presente na literatura acerca do tema, do que na visão dos próprios ocupantes.

De qualquer forma, esta suposta irregularidade concerne, no direito brasileiro,  à defesa de 
interesses privados – ou seja, à tutela de direitos privados.  Em outras palavras, a ocupação de boa-
fé, não violenta e não clandestina de terras urbanas ou rurais no Brasil é matéria de posse, instituto 
jurídico que diz respeito às relações entre cidadãos, uma relação jurídica tratada no âmbito do direito 
privado, e pelas leis e princípios a ele aplicáveis.

O fato da posse de áreas urbanas ser realizada por populações sem acesso à renda, ou à 
oferta de terras, ou à moradia que lhes seja possível adquirir, ou seja, de serem pobres em face deste 
mercado, não transmuta a relação jurídica possessória privada em uma relação de direito público, 
não obstante a gravidade deste problema ! É preciso esclarecer a esta altura que não atribuímos 
nenhuma importância, maior ou menor, ao fato de uma relação ser de direito público ou privado.  Esta 
divisão  metodológica,  que muitos  juristas hoje  contestam,  serviu  (e ainda serve)  para se aplicar 
regras e princípios próprios a determinadas tipologias das relações de Direito.  

Vejamos  o  caso  da  posse,  por  exemplo.  Há  regras  diferenciadas  em  relação  às 
consequências da posse, se esta se der em um bem privado - pertencente à pessoa jurídica de 
direito privado -, ou se esta acontecer em um bem público - pertencente à pessoa jurídica de direito 
público. Se houver posse de um bem privado, o princípio básico aplicável é da igualdade, já que, 
neste caso, se pressupõe que os interesses privados são sempre equivalentes entre si.  Contudo, aí, 
a lei  poderá estabelecer  regras em função das quais o direito de uma das partes pode ou deve 
prevalecer em relação ao da outra, justificado por de algum interesse social juridicamente protegido 
(i.e: prevalência da manutenção do possuidor com relação ao titular de domínio – o proprietário, nos 
casos de necessidade de moradia).  

Quando porém a relação é de direito público, ou seja, o objeto sobre o qual se disputa o 
direito  é  de  interesse público,  a  regra  aplicável  não  é  da  igualdade,  mas  a  da preponderância, 
sempre,  do  interesse  público  (geral)  sobre  o  interesse  individual,  ainda  que  este  último  seja 
socialmente legítimo ou extremamente importante.  Por isso,  podemos afirmar que o interesse de 
estabilidade  social  das  relações  possessórias  sobre  os  bens  privados,  insere-se  no  campo  das 
relações privadas, tuteladas pelo direito privado, que hoje, com o Código Civil  de 2002, de forma 
muito mais explícita, se deixam contaminar pelo sentido da função social de suas relações.   

Neste  sentido,  a  chamada  “constitucionalização”  do  direito  privado  não  implica  na  sua 
publicização,  no  sentido  estrito  da  palavra  (na  transformação  do  interesse  privado  em interesse 
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público,  tutelado  pela  Administração  Pública,  como  já  foi  dito),  mas  sim  na  penetração  da 
funcionalidade social na interpretação das relações privadas.  Estas relações privadas devem deixar 
de ser interpretadas como relações de interesse exclusivamente individualista ou pessoal, para serem 
compreendidas como interesses que devem levar em conta a melhor função social do Direito.  É este 
o enfoque dado,  por  exemplo,  ao código do consumidor,  ou às leis  que regulam a atuação das 
empresas para adequá-las ao seu papel social, e outras tantas mais.

Se as relações proprietárias, aí incluídas as possessórias, são relações de direito privado, é 
de se afirmar a importância dos novos dispositivos do Código Civil para resolução dos conflitos daí 
decorrentes.  Delas só se excetuam, como dissemos, os fatos possessórios (4), que acontecem sobre 
bens públicos.  Neste último caso, o direito brasileiro não aplica as normas do Código Civil, mas as 
normas de Direito Administrativo, concernentes aos bens das pessoas jurídicas de direito público (5). 

O  novo  Código  Civil  Brasileiro  de  2002,  em  vigor  a  partir  de  janeiro  de  2003,  trouxe 
importantes  inovações  em  matéria  de  garantia  possessória.   Dentre  elas  destacamos  duas.  A 
primeira é a eliminação da 2ª parte do antigo art.505 que dava preferência ao proprietário sobre o 
possuidor nas ações de manutenção de posse.  Dispunha o art.505: “Não obsta à manutenção de 
posse, ou a reintegração na posse, a alegação de domínio, ou de qualquer outro direito sobre a coisa. 
Não se deve, no entanto, julgar a posse em favor daquele a quem evidentemente não pertence o  
domínio”. A parte grifada foi retirada da redação do novo art.1210 § 2°. Com isso é de todo possível 
se julgar a manutenção de posse em favor do possuidor, em detrimento do proprietário, quando isto 
atender  ao  princípio  social  do  direito  à  moradia,  princípio  diretor  na  interpretação  das  leis 
concernentes ao urbanismo. 

O outro artigo que foi introduzido no texto, uma novidade no ordenamento civil, é o do §4° do 
art.1228.  Ele dispõe sobre uma espécie de “desapropriação” privada ou uma forma de perda da 
propriedade mediante indenização em favor dos possuidores que, com posse ininterrupta por mais de 
cinco anos, construíram no bem , benfeitorias de relevante interesse social ou econômico (6).  Note-
se que, neste último caso, o Código não exige que sejam possuidores de baixa renda.  Usando o 
direito à moradia como um princípio diretor na interpretação das leis, esta pode ser uma interessante 
solução para fazer prevalecer a posse sobre os direitos relativos ao domínio, mantendo-se famílias e 
comércios que não tiverem ainda a possibilidade de usucapir áreas. 

Como  visto,  estes  dispositivos  do  novo  Código  Civil,  de  importância  social  indiscutível, 
pertencem à esfera das relações privadas, excluindo portanto, qualquer legitimidade processual para 
ação,  por parte da Administração Pública,  seja ela federal,  estadual,  ou municipal  (7).   Cabe ao 
cidadão o interesse jurídico da ação, já que é dele o direito substantivo.  A lide é de direito privado: 
pretensão resistida contra interesse ou direito de outra pessoa de direito privado, na qual se disputa 
uma relação de direito sobre um bem privado, ainda que de relevante interesse social.

É importante esclarecer que, modernamente, não é adequado entender que as lides judiciais 
materializam  uma  disputa  de  direitos  excludentes  entre  si.  No  caso,  o  fato  de  haver  disputa 
possessória sobre um bem não significa dizer que um sujeito tenha todo direito, e o outro nenhum 
direito!  O sistema é, hoje, bastante complexo e, em função disto, na maioria dos processos judiciais 
a  sentença  deve  procurar  estabelecer  quem  tem  o  melhor  direito  !   Contudo,  o  nosso  direito 
processual  ainda dificulta  as possibilidades  de o juiz  decretar  ajustes de direitos que não sejam 
decorrentes de acordo das partes.  Este fato deixa pouca alternativa para melhor composição judicial 
dos conflitos positivos de direitos.

Finalmente, é fundamental ressaltar que, tanto no âmbito das relações possessórias privadas, 
quanto no âmbito das detenções (“posses”) de bens públicos não há, a rigor, nenhuma irregularidade 
ou ilegalidade.  No direito brasileiro, a posse é um direito legitimamente tutelado, com exceção feita à 
posse  violenta  (8).   Portanto,  é  impreciso  se  falar  em  regularização  fundiária  quanto  se  quer 
mencionar a intenção de se titular um possuidor legítimo, documentar um proprietário sem título no 
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Registro de Imóveis (caso do possuidor que já  usucapiu)  ou alterar  a situação registrária de um 
proprietário aparente titulado.  É impreciso se falar em regularização, nestes casos, porque nenhuma 
dessas  situações  é,  a  priori,  irregular  no  sistema  jurídico  brasileiro,  já  que  elas  são  por  ele 
juridicamente reconhecidas e protegidas. 

Chamamos, pois, esta “regularização” de regularização registrária, cuja função é muito mais 
importante  para  as  relações  sociais  privadas  do  que  para  as  relações  de  direito  público,  que 
envolvem a Administração.

4. A REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA: ASPECTOS PÚBLICOS DO DIREITO
Há outro aspecto jurídico a ser considerado, além da relação de possessória do indivíduo, e 

que  envolve  diretamente  o  interesse  público.   Este  não  se relaciona  com a  questão dominial  e 
registrária, ou com a garantia jurídica de sua situação possessória, mas sim com a regularidade da 
situação urbanística. 

Nos  chamados  grupamentos  de  moradias  irregulares  e/ou  clandestinos,  a  verdadeira 
irregularidade  é,  sem  dúvida,  a  irregularidade  urbanística;  e  esta  é  do  interesse  da  ação 
administrativa. As cidades foram objeto de regulação urbanística desde que existiram.  As regras de 
ocupação do espaço urbano são regras de direito  público porque se supõe que elas exijam dos 
indivíduos que ocupam os espaços urbanos determinados padrões, em função de interesses gerais, 
sejam eles sanitários, de segurança, estéticos, ambientais, culturais, ou para implantação de serviços 
públicos,  etc.  Todos  esses  interesses  públicos  são  igualmente  importantes,  sem  que  se  possa 
classificar, como comumente acontece, o interesse ambiental como o único indisponível, ou o melhor 
dentre todos, ou o mais importante dentre os interesses públicos, em função do qual a regularização 
cede, para não se realizar.  

Ainda que as regras urbanísticas possam ser flexíveis, isto é, adaptáveis às circunstâncias 
que encontram, por serem regras de ordem pública elas não podem ser dispensadas pela vontade do 
administrador.   Por outro lado, cabe a qualquer cidadão cumpri-la, já que são feitas no interesse 
geral e aplicáveis a todos.  Assim sendo, Administração Pública zelará, permanentemente, pelo seu 
cumprimento. É o seu poder-dever.  Este é um dos princípios básicos da Administração Pública, e 
que justifica a sua existência. Porém, devemos dizer que zelar pelo seu cumprimento não significa 
somente a atividade  de polícia  administrativa,  mas também a atividade de facilitação,  educação, 
informação, apoio, e esclarecimentos para o cumprimento da lei.

No caso que estamos analisando, que é o das chamadas favelas, são perpetradas inúmeras 
irregularidades  urbanísticas  que  justificam  a  intervenção  do  poder  público.  A  primeira  é  o 
“parcelamento” feito a partir das inúmeras edificações na área, criando parcelas ou frações ideais do 
terreno,  sem  qualquer  correspondência  a  padrão  ou  diretriz  do  plano  urbano.   Com  isto,  estas 
comunidades, movidas, sem dúvida, pela necessidade incontornável de morar próximo ao mercado 
de trabalho, e sem qualquer outra opção viável, são levadas a fazer parcelamentos de fato, em solo 
urbano, e que à luz da normativa urbanística posta são inaceitáveis ! (9) 

A administração pública tem comumente usado a criação de áreas de interesse social como 
uma forma de permitir  a  “regularização”  urbanística  da área.   Contudo,  criação de uma área de 
interesse social (10) é, quase sempre posterior à ocupação desordenada da área urbana, quando 
deveria ser prévia, já que só as diretrizes prévias poderiam ordenar a ocupação dentro de padrões 
urbanísticos minimamente aceitáveis, à vista dos interesses que justificam a ação urbanística pública. 
Entendemos  que  faz  parte  da  obrigação  do  poder  público  o  planejamento  da  cidade  (11),  aí 
compreendido o estabelecimento prévio das diretrizes de ocupação de vazios urbanos - áreas e bens 
(12).  Pelo planejamento é que se prevê o espaço para criação de áreas de especial interesse social, 
organizando sua ocupação adequada pelo estabelecimento de padrões razoáveis de ocupação (13). 
Acentue-se que a fixação de diretrizes de ocupação de áreas privadas ou públicas pelo poder público 
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é, desde 1979, uma determinação legal.  A Lei 6766/79, no seu art.6° dispõe que cabe à prefeitura 
fixar diretrizes de “uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres, e das áreas 
reservadas para o equipamento urbano e comunitário (...)”.   É verdade que, o mencionado artigo diz 
ser um dever do loteador solicitar estas diretrizes antes de propor o projeto de parcelamento.   Ora, 
se nos vazios urbanos há a inércia do loteador em solicitar as diretrizes, esta inércia não justifica a 
omissão  do  Poder  Público  em  fixá-las,  visando  orientar  a  ocupação  destes  vazios,  seja  por 
possuidores de boa-fé, seja por seus proprietários. Portanto, se a ocupação de espaços urbanos por 
favelas constitui uma grande irregularidade urbanística pelas normas vigentes, ela não decorre tão 
somente dos  atos de particulares  que ocupam e “dividem”  áreas sem licença  urbanística;  essas 
ocupações decorrem também da omissão do poder público em exercer sua competência em planejar 
espaços para estes usos, bem como licenciá-los quando solicitado por possuidores, ditando diretrizes 
mínimas (e viáveis) de parcelamento do solo (14).

A segunda  ilegalidade  é  a  própria  construção que,  além de não ter  a  respectiva  licença, 
geralmente está também fora dos padrões urbanísticos legais de segurança, sanitários, estéticos, e 
outros  exigidos  pela  lei.  Diga-se  que  esta  prosaica  afirmação,  que  a  esta  altura  pode  parecer 
absurda, espelha uma situação que nasce não só da falta de oportunidades de acesso à moradia 
decorrente de políticas públicas que favorecem crescentemente a acumulação e a concentração de 
bens urbanos, como também decorre, ainda mais uma vez, da omissão da Administração em praticar 
os atos que lhe compete quanto às diretrizes das construções.   

É  muitíssimo  comum  encontrar  na  administração  pública  quem  pense  que  a  licença  de 
construção só deve ser dada ao proprietário ou a quem dele tenha procuração.  E, em função disso, 
quem não tem algum título ou escritura estaria impedido de licenciar qualquer obra ou edificação, por 
empecilho burocrático colocado pela própria Administração. 

Nasce daí uma situação verdadeiramente paradoxal e esdrúxula: o possuidor, protegido pela 
legislação civil, é impedido pela Administração de exercer sua posse pela edificação no lote com a 
devida  licença,  porque  a  própria,  por  um  lamentável  equívoco  jurídico,  não  lhe  reconhece  a 
legitimidade  de pedir  a  licença.   A  Administração,  neste  caso,  ao  invés  de só exercer  a polícia 
urbanística  para  qual  ela  está  legitimada,  se  transmuta  em  fiscal  da  titularidade  de  domínio. 
Decorrentemente, todas essas posses que virão se transmutar em domínio terão que percorrer o 
caminho da irregularidade urbanística para, posteriormente, virem a ser regularizadas!

Cabe, neste caso, à Administração não só conceder a licença a qualquer cidadão que seja 
possuidor  de  boa-fé  em qualquer  área  urbana,  mas também agir  positivamente  em seu  auxílio, 
educando,  informando,  apoiando e cooperando,  especialmente com a população de baixa renda. 
Cabe-lhe, enfim, não só disponibilizar todo tipo de auxílio técnico na construção de suas habitações, 
como também no fornecer plantas e orientação quanto a melhor forma de edificar, se assim entender 
indispensável.  

Há  que  se  ressaltar  que  este  papel  da  Administração  Pública  não  depende  única  e 
exclusivamente  da  sua  vontade.   É  necessário  também  que  o  aparato  legislativo  lhe  dê  esta 
possibilidade.   Ou  seja,  é  preciso  que  o  arcabouço  urbanístico-legal  facilite  a  gestão,  pela 
Administração, dos  aspectos  do  zoneamento,  do  parcelamento  e  do  uso  do  solo  em geral  que 
permitam,  através  de  diretrizes  flexíveis, a  ocupação  orientada  a priori, de  áreas  urbanas,  pela 
população de baixa renda.  

De qualquer forma, este é o encargo do poder público, fazer a lei adequada e operar a gestão 
urbanística de modo a viabilizar o planejamento urbano. Não só para a população de renda, mas 
também para a população sem renda.

Finalmente, ainda quanto às irregularidades urbanísticas, há mais uma que merece ser ao 
menos mencionada.   Ela está também ligada a uma obrigação da Administração. É que após realizar 
a sua obrigação primeira de planejar de forma a que este reserve espaços habitacionais a todas as 
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faixas de renda da população e, decorrentemente, produza uma oferta de terra urbanizada, cabe ao 
poder público prover o acesso a serviços públicos básicos que permitam uma habitação servida de 
infraestrutura urbana.  É da competência do poder público, no mínimo, prover transporte adequado, 
infraestrutura de saneamento e equipamentos educacionais de saúde pública e de lazer.   Prover 
estes serviços é um encargo do Estado, ainda que estas carências tenham decorrido da omissão 
ilícita de “loteadores” privados.  Sabemos que a infra-estrutura tem um profundo impacto na questão 
de acesso à moradia; podemos afirmar que moradias sem esses serviços públicos são juridicamente 
irregulares.

5. CONCLUSÕES

Embora não se possa dizer que com esta breve introdução a assunto tão complexo se possa 
concluir algo de forma definitiva, procuraremos resumir algumas posições firmadas neste texto.

Primeiramente,  acentuamos que,  ao nosso ver,  a regularização fundiária  não se concerne 
direta e necessariamente ao direito constitucional de moradia.  Suas relações podem ser, no máximo, 
indiretas.   Entendemos  que  o  direito  à  moradia  tem  uma  relação  muito  mais  direta  com  uma 
obrigação  do  Estado  fazer  um  planejamento  urbano  que  induza  e  favoreça  a  formação  de  um 
mercado, e uma oferta de terras e imóveis servidos de infra-estrutura, acessível à população como 
um todo, rompendo assim com a espiral constante e crescente das ocupações não planejadas.

Propomos  desdobrar  o  tema  –  regularização  fundiária  –  em  regularização  registrária  e 
regularização urbanística, para termos mais clareza sobre o seu significado.

Quanto  à  chamada  irregularidade  registrária,  entendemos  que  não se  pode  considerar  a 
posse de boa-fé como uma irregularidade jurídica.   No sistema jurídico brasileiro a posse é um direito 
protegido pelo sistema.  Portanto, o possuidor tem direito próprio, com meios processuais específicos 
de sua defesa.

Não sendo,  em princípio,  irregular  a situação do possuidor  de boa-fé,  é de seu exclusivo 
interesse a legitimidade de defesa de seus direitos possessórios.  Portanto, embora possa ser um 
interesse social transmutar a situação possessória em situação dominial, esta pretensão coloca-se na 
esfera dos interesses privados dos possuidores.  

Já  que  não  se  insere  nas  funções  da  Administração  Pública,  nem  o  interesse  e  nem  a 
legitimidade jurídica para a defesa de interesses possessórios de terceiros, cabe-lhe somente cumprir 
as funções constitucionais que a lei lhe reservou para fomentar a moradia: executar um planejamento 
urbano que seja compatível com este fim, e executar políticas públicas de fomento.

A preocupação da Administração Pública na mutação da situação possessória em dominial é, 
hoje, muito mais de seus agentes do que dos próprios possuidores, sendo fruto de uma insuficiente, 
porém comum compreensão dos direitos dos possuidores no sistema jurídico brasileiro.  Por outro 
lado, é dever do poder público agenciar arcabouço legislativo e administrativo que permita prevenir e 
corrigir ocupação não licenciada de áreas da cidade.  Entendemos ser juridicamente impossível, em 
face  do  direito  público,  fazer  a  regularização  registraria  individual,  sem  antes  implementar  a 
regularização urbanística.  

É impossível, sob pena de se declarar a falência do planejamento urbano no Brasil, se pensar 
em conceder títulos de lotes em áreas ocupadas,  sem que o poder público cumpra o seu dever 
constitucional de fazer o planejamento das áreas ocupadas, e a ocupar.  Este é o seu dever e o seu 
poder.   Esta é a obrigação que deve cumprir.  E é esta ação que viabilizará que os particulares, da 
sua parte, e quando quiserem, promovam a regularização registraria.   A regularização registrária não 
diz respeito ao poder público diretamente.  Mas para fazê-la, é imprescindível que o Poder Público 
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não se omita no seu dever de dar diretrizes, de planejar, conforme os valores que justificam este 
interesse público no Brasil.

Notas :

1 Quando se refere à regularização fundiária no campo dominial o sentido que, em geral se pretende transmitir 

é a atribuição de títulos reais sobre a propriedade. No entanto, título real sobre o imóvel não se relaciona, ao 

menos imediata e determinantemente, com a questão da segurança e da garantia da moradia do indivíduo.

2 Ver a diferença sugerida por RABELLO, Sonia (1999) “Favela-bairro: Breve Análise Institucional do Programa 

Habitacional e seus Aspectos Fundiários” In: Revista da Faculdade de Direito da UERJ, vol.6/7, p.225-243. 

3 Ver exemplos em “Regularização da Terra e Moradia. O que é e como implementar”.  Edição: Instituto Polis, 

FASE, Caixa Econômica Federal e COHRE. 2002. Ver p.50 a 86.

4 Denominamos fatos possessórios em virtude da jurisprudência dominante nos tribunais brasileiros que não 

reconhece a posse sobre bens públicos.  

5 A MP 2220/2001 pretendeu regular relações de direito público, ou seja: os eventuais direitos de particulares, 

com moradia em bens públicos.  Neste sentido, a medida provisória trata de interesses  individuais em face de 

interesses de pessoa jurídica de direito público, titular de domínio desses bens.

6 Estamos equiparando à desapropriação por se tratar de uma alienação determinada não pela vontade do 

proprietário, mas por um agente do Estado, no caso, o juiz de direito.  Diz o art.1228, §4°: “O proprietário 

também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e 

de boa-fé, por mais de 5 (cinco) anos, de considerável número de pessoas, e estas houverem realizado, em 

conjunto  ou  separadamente,  obras  e  serviços  considerados  pelo  juiz  de  interesse  social  e  econômico 

relevante.” Prossegue o §5°: “No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao 

proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores”. 

7  Veremos,  mais  adiante,  como  se  interligam  os  interesses  privados  de  regularização  e/ou  manutenção 

possessória, com os interesses públicos de planejamento e desenvolvimento urbano.

8 Merece atenção o inciso II,  do art.161 do Cód.Penal, que trata do crime de “esbulho possessório”.  Embora 

nos falte uma análise mais detalhada, este dispositivo deve ter sua aplicação adaptada à visão sistêmica do 

direito de posse como um direito social, dentro do sistema jurídico como um todo: reforçada pelo princípio da 
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função  social  da  propriedade,  da  proteção  possessória  prevista  no  Código  Civil,  do  direito  de  moradia 

introduzido no art.6° da Constituição Federal.  Além disto, é necessário atentar para uma condição que tipifica 

este crime, qual seja, a finalidade de esbulho possessório, o que, a nosso ver, deve ser a principal e única 

razão que justifica o enquadramento penal, portanto, na sua modalidade unicamente dolosa (única conciliável 

com a proteção civil da posse).  Diz o referido dispositivo:   art. 161: (...)  “Esbulho possessório:  II -  invade, com 

violência ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o 

fim de esbulho possessório.” (grifos nossos)

9  O  estado  de  necessidade,  tal  qual  acontece  no  direito  penal,  não  transmuta  o  fato  ilícito,  (aqui,  ilícito 

administrativo) em fato lícito.  O que pode acontecer, e o que acontece na prática, é o estado de necessidade 

afastar a punibilidade.

10 As áreas de interesse social têm denominações diversas, nas várias legislações municipais: AIES, ZEIS, 

PRESEIS, etc. Elas, em geral, são determinadas após a ocupação desordenadas de áreas livres, não com o 

propósito urbanístico de ordenar a ocupação, mas com a finalidade precípua de garantir a posse àqueles que lá 

estão, o que constitui um desvio de finalidade do instrumento urbanístico. Entendemos que a distribuição de 

oportunidades igualitárias de acesso a terra, como uma obrigação do Poder Público e da sociedade em geral, 

deve  ser  buscada,  prioritariamente,  através  de  instrumentos  fiscais  e  econômicos,  aí  incluída,  a  política 

urbanístico-fiscal, que adequadamente desenhada, melhor resguarda os princípios da isonomia e da eqüidade, 

sobretudo entre os cidadãos de baixa renda.  Há inúmeras experiências relatadas que reportam este fato; para 

tanto é recomendável ver, sobretudo, os  sites  do Instituto Polis, e do Ministério das Cidades (neste último é 

recomendável a pesquisa acerca do tema organizada e desenvolvida, no IBAM, por Marlene FERNANDES / 

2003).

11 Constituição Federal art.182, bem como art.21, IX, XXII.

12 Mencionamos áreas e bens porque entendemos que hoje os vazios urbanos não se restringem unicamente a 

terrenos, mas também a lotes edificados e sub-utilizados, e até edifícios que se encontram nesta situação, cujas 

diretrizes de ocupação podem ser feitas pela poder público, tudo para dar materialidade e eficácia ao disposto 

no art.182, §4°da CF.

13 Há experiências interessantes a serem conferidas,  dentre elas,  as do chamado urbanizador social,  que 

somente agora está sendo introduzida no Rio Grande do Sul.  Experiências antigas interessantes merecem ser 

conferidas, como as da Cruzada São Sebastião, localizada na área mais cara do Rio de Janeiro, no Leblon, e 

do Minhocão, da Gávea.   Há  relatos sobre a legislação que não planeja os espaços para populações de baixa 

renda,  e  até  as  expulsas  em:  “Pensamento  e  Prática  Urbanística  em Belo  Horizonte,  1895-1961”, p.199, 

8



FILGUEIRA GOMES, Marco Aurélio e MARTINS DE LIMA, Fábio José,  in   Urbanismo no Brasil 1895-1965, 

SILVA LEME, Mª Cristina, ed. Studio Nobel, São Paulo, 1999.

14 Ditando previamente estas diretrizes mínimas,  e ajudando a implementá-las,  certamente estes espaços 

seriam muito mais sustentáveis e adequados do que aqueles que se formam sem estas diretrizes; quando não 

há  diretrizes  prévias,  as  ocupações  são  formalmente  “regularizadas”  pela  edição  de  um  decreto  ou  lei, 

declarando a área de especial  interesse social,  sem qualquer preocupação com as exigências urbanísticas 

mínimas.  Esta regularização urbanística é formal, é somente um papel.  Cabe perguntar aos urbanistas se isto 

é planejamento?  Se isto é regularização de interesse urbanístico?
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