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RESUMO 

 

Analisa quais os efeitos da função social da propriedade urbana no processo de tutela 
jurisdicional possessória, relacionando o conceito de função social na atual ordem jurídico-
urbanística com o modelo processual constitucional consagrado pelo paradigma jurídico do 
pós-positivismo, aplicando-o como forma de resolução dos conflitos fundiários urbanos de 
natureza coletiva. Estuda o conceito e o conteúdo da função social na teoria da propriedade, 
especificamente a partir dos parâmetros do direito urbanístico e do direito à moradia. Busca 
conceitos e elementos da teoria neoprocessual, principalmente no que tange à relação entre 
direito processual e material, como base teórica para compreender as implicações da função 
social no plano processual das lides possessórias. Enfatiza a segurança jurídica da posse como 
conseqüência dessa relação e como forma de garantia e defesa do direito à moradia. 
Contextualiza os conflitos fundiários urbanos no Brasil no processo de formação do espaço 
urbano, propondo sua resolução a partir dos pressupostos teóricos defendidos, superando o 
tradicional modelo patrimonial e privatista de solução de conflitos, como forma de garantir ou 
buscar alternativas para a efetivação do direito à moradia. A partir da análise de casos 
concretos e de jurisprudência, visualizam-se os avanços e retrocessos da prática judicial em 
ações de reintegração de posse na adoção efetiva da função social da propriedade no plano 
processual. 

 

Palavras-Chave: Função social da propriedade urbana. Tutela processual possessória. 
Conflitos fundiários urbanos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

It analyzes the effects of the social function of urban property in the process of judicial 
possession protection, by relating the concept of social function in the current legal order with 
the model held by the constitutional procedural legal paradigm of post-positivism, applying it 
as a form of resolution of collective urban land conflicts. It studies the concept and the content 
of the social function in what concerns the theory of property, specially from the parameters 
of urban law and the right to adequate housing. It searches concepts and elements of the 
neoprocedural theory, mainly regarding the relation between procedural and material law, as a 
theoretical basis to comprehend the implications of social function at the procedural level of 
possessory litigations. It emphasizes the legal certainty of possession as a consequence of this 
relation and, as a way of guarantee and protect housing rights. It contextualizes the urban land 
conflicts in Brazil in the process of building of the urban space, proposing their resolutions 
from the assumptions defended, overcoming the traditional and privatist manner of conflicts’ 
resolution, as a way for guarantee or search alternatives for the effectuation of the right for 
adequate housing. From the analysis of concrete cases and judge-made law, it analyzes the 
advances and setbacks of judicial practice in Actions of Ejectment in what concerns the 
adoption of the effective social function of property in procedural terms. 

  

Keywords: Social function of urban property. Possessory procedural protection. Urban land 
conflicts. 
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1 – I�TRODUÇÃO 

 

 

O processo de formação do espaço urbano gera constantes contradições 

decorrentes de intensa exclusão, desigualdade e segregação sócio-espacial, resultante, entre 

diversos fatores, do não acesso à terra urbana de qualidade. A intensa expansão urbana 

ocorrida nas grandes cidades brasileiras nas últimas décadas aliada a um planejamento urbano 

ineficiente, que sempre correspondeu aos interesses de uma menor parte da sociedade e 

condicionada por uma lógica econômica de expansão do capitalismo local que influenciou 

diretamente o desenvolvimento urbanístico, geraram um panorama social de exclusão de uma 

grande parte da população do acesso à terra e à moradia digna. Tal construção do espaço 

urbano apresenta-se como uma das principais condicionantes do surgimento de inúmeras 

ocupações irregulares, que vão desde as favelas até as áreas de risco.  

Nesse contexto, marcante é a concentração e privatização ilimitada da terra em um 

espaço extremamente limitado, isto é, o espaço urbano, resultando em uma hipervalorização 

que atende às conveniências de mercado, gerando cada vez mais restrições de acesso à terra a 

uma população crescente. É nesse espaço, de ilimitada concentração da terra e crescente 

demanda por moradia que se formam tensões diversas, entre as quais se situam os conflitos 

fundiários, definido, em suma, como um conflito que envolve determinado grupo de pessoas 

em situação de informalidade habitacional que estabelecem posse em determinada área objeto 

de apropriação e o sujeito ou grupo detentor dessa propriedade. Portanto, é um conflito que 

circunda o binômio posse-propriedade, tornando imprescindível a discussão acerca da função 

social da terra. 

Nesse sentido, os conflitos fundiários urbanos se situam e se formam dentro de 

uma conjuntura estrutural da cidade, no modo como essa se forma, expande-se e se 

desenvolve, bem como integra ou exclui desse processo os sujeitos que nela habitam. 

Conseqüência inevitável é a institucionalização desse conflito perante o Estado, 

principalmente através de sua judicialização, que tem sido crescente e constante nos últimos 

anos. 
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O presente trabalho se justifica pela dessa necessidade de buscar meios processuais 

mais adequados e efetivos para a resolução dos conflitos fundiários no âmbito urbano, diante 

de sua natureza coletiva e de seu contexto social. Tal tema, ainda não tratado de maneira 

satisfatória, do ponto de vista processual, pela comunidade acadêmica, merece atenção em 

razão da realidade que se impõe ao Judiciário quando provocado a atuar nessas questões. Não 

se pode manter essa situação de omissão teórica por parte dos acadêmicos e prática por parte 

do Judiciário, em razão da significativa importância social do tema, sob os fundamentos 

supracitados. 

Buscou-se, assim, analisar os conflitos fundiários urbanos no Brasil no plano 

judicial a partir novos meios processuais que superem o modelo tradicional aplicado às lides 

possessórias, tendo como base o estudo dos efeitos da função social da propriedade urbana e a 

proteção à segurança jurídica da posse no na dimensão processual das lides possessórias.  

O primeiro capítulo trata da evolução da teoria da propriedade e do processo de 

formação do espaço urbano brasileiro. Dá-se ênfase à nova interpretação trazida sobre o 

conceito de propriedade e sua relativização em razão da consagração do princípio da função 

social da propriedade, trazendo, dessa forma, novas abordagens civilistas, constitucionais e 

urbanísticas sobre o tema. Discute-se ainda o conteúdo da função social da propriedade à luz 

dos direitos fundamentais, bem como especifica-se a substância dessa função em relação à 

propriedade urbana, tomando o parâmetro da ordem jurídico-urbanística atual.  

No segundo capítulo, pretende-se analisar os conflitos fundiários urbanos sob a 

ótica do que se denomina atualmente como modelo processual constitucional, como forma de 

superação do modelo tradicional característico das lides possessórias, tomando como 

princípios norteadores desses conflitos os das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana e a segurança jurídica da posse. Dessa forma, intenta-se relacionar função social da 

propriedade urbana e seus efeitos sobre a tutela possessória, bem como preceito a partir do 

qual se pode assegurar juridicamente a posse. Além disso, propõe-se uma análise sistemática 

do conflito, com a aplicação de parâmetros normativos da ordem jurídico-urbanística em sua 

resolução, contidos principalmente no capítulo sobre política urbana da Constituição Federal 

de 1988, na Lei nº 10.257 de 2001 (Estatuto da Cidade) e nas normas locais constantes nos 

respectivos planos diretores municipais.  
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Por último, no capítulo terceiro, a proposta é contextualizar os conflitos fundiários 

urbanos no Brasil, relacionando o processo de formação do espaço urbano e compreender a 

natureza coletiva desses conflitos bem como estabelecer uma crítica ao modelo processual 

privatista e patrimonialista que tradicionalmente tem sido aplicado a eles como forma de 

resolução judicial. Além disso, são feitas análises de decisões judiciais em processos 

envolvendo conflitos fundiários urbanos que reconheçam ou não a função social da 

propriedade e das quais se possa extrair elementos característicos do modelo processual 

vigente concernente às lides possessórias ou que permitam aferir a possibilidade de meios de 

superação deste. Parte-se, ainda, de análise de um caso concreto de conflito fundiário urbano 

na cidade de Fortaleza, a partir do qual se possa visualizar as principais características desse 

tipo de conflito, bem como os instrumentos processuais nele aplicados. 
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2 FU�ÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBA�A �A ORDEM 

CO�STITUCIO�AL E JURÍDICO URBA�ÍSTICA 

 

 

O presente capítulo pretende estabelecer uma discussão preliminar sobre o 

conceito de função social da propriedade dentro do atual contexto histórico, tendo em vista os 

novos aspectos que definem o condicionam o direito de propriedade e seu exercício na nova 

ordem jurídica, cuja principal característica a ser apontada é a forte inserção dos princípios 

constitucionais na aplicação e interpretação institutos jurídicos e a ascensão dos direitos 

fundamentais como estruturas basilares de todo o ordenamento jurídico, cuja aplicação deve 

ser imediata. É nesse contexto da chamada constitucionalização do direito (BARROSO, 2006) 

que se passa a encarar a propriedade como direito relativo, a partir do que há um 

condicionamento do exercício desse direito ao cumprimento da função social. 

Princípio fundamental do ordenamento e conteúdo desse direito, a função social 

da propriedade retrata uma nova forma de encarar o exercício de domínio sobre os bens, 

levando-se em consideração os anseios da coletividade, os interesses daqueles passivos a essa 

relação jurídica e os direitos fundamentais dos não proprietários. 

Deve-se, pois, buscar compreender o que é essa função e explicá-la à luz do 

contexto na qual se insere a propriedade, para que se possa superar idéias reducionistas, que 

se valem do pretexto da generalidade e da indeterminação que o conceito carrega para 

interpretá-lo apenas sob o aspecto econômico, sem considerar outros fatores que devem 

compreender o conteúdo dos termos “função” e “social”. É preciso analisar tal questão em 

face de outros direitos fundamentais, de interesses alheios aos do proprietário, vistos 

isoladamente, sob pena de retroceder-se à idéia absoluta, patrimonial e individualista do 

direito de propriedade. 

No contexto urbano contemporâneo, faz-se mister buscar o conceito de função 

social de maneira sistemática com novos princípios que regem legalmente a formação do 

espaço urbano, ou seja, entendê-la sob a perspectiva do direito à cidade, do planejamento 

urbano e do direito à moradia, como finalidade que podem definir o conteúdo da função que 

condicionará a propriedade urbana. 
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Buscar entender esse conceito é necessário para que melhor se possa intervir nos 

conflitos que envolvem o exercício de direitos sobre a terra urbana. Conflitos coletivos que 

surgem em torno da questão fundiária não são conflitos que dizem respeito apenas às partes 

envolvidas, mas também são relativos aos interesses da cidade, daqueles que a gerem e 

daqueles que nela vivem, uma vez que estão relacionados ao interesse público do 

planejamento urbano sustentável e democrático e aos direitos fundamentais de não-

proprietários. Compreender o caráter publicista da propriedade e o fato de que a função social 

atende a interesses e direitos coletivos é compreender também a natureza coletiva e pública do 

conflito que envolve terras urbanas objeto do direito de propriedade. 

Nesse capítulo busca-se a definição e compreensão da função social a partir de 

elementos constitucionais e civilistas do ordenamento jurídico e de como essa função de 

manifesta na ordem jurídico-urbanística, tendo em vista a realidade do espaço urbano e dos 

princípios e regras jurídico-urbanísticas que buscam a transformação dessa realidade, com 

fins de garantir os direitos fundamentais básicos do excluídos sociais que vivem na cidade, 

notadamente o direito à moradia. 

 

2.1 - Propriedade e função social nas óticas constitucional e civilista 

 

O tema da propriedade e os direitos e deveres a ela inerentes têm sido objeto de 

constantes estudos por parte da doutrina contemporânea dentro de uma tentativa de 

compreendê-la a partir de novos contextos socioeconômicos. A concepção da propriedade 

como absoluta e inviolável, caracterizada por uma perspectiva totalmente individualista e 

patrimonialista, fruto da tradição moderna do liberalismo e reforçada pelo neoliberalismo, não 

mais se adéqua à realidade atual, sob pena de violação de diversos direitos fundamentais dos 

demais indivíduos não proprietários. 

A idéia de propriedade e sua teoria evoluíram de acordo com as mudanças 

históricas e com a evolução de concepções sociais, econômicas e filosóficas de determinado 

tempo. Desde o direito romano, a propriedade configura-se como estrutura basilar dos 

ordenamentos jurídicos do mundo ocidental, sendo estrutura básica em torno da qual se 

desenvolvia as relações jurídicas, principalmente as de caráter privado. Entretanto, ao 
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contrário do que se pensa, o caráter absoluto da propriedade não era característica do direito 

romano antigo, o qual vinculava o seu exercício ao interesse social e definia as suas funções 

em face da coletividade, idéia essa abandonada na era medieval, onde a propriedade passa a 

ser exercida como fonte de poder em contexto de esfacelamento jurídico e político. O domínio 

sobre a terra significava a submissão ilimitada daqueles que a habitavam à vontade do senhor 

feudal. 

Na era moderna, instaurada a partir das revoluções burguesas, a idéia de direito 

absoluto, divino e inviolável que recaía sobre a propriedade, sustentada pela noção de 

liberdade e de autonomia da vontade que proclamaram as teorias do liberalismo, trouxeram 

uma forma cristalizada e ilimitada a esse direito. A propriedade, como forma de exercício da 

liberdade e da igualdade, era compreendida como espaço no qual o Estado deve abster-se de 

impor qualquer tipo de limite e que as demais pessoas não devem interferir. É uma relação de 

domínio sobre a coisa cujo único limite reside na liberdade dos demais indivíduos, 

caracterizando, assim, a natureza extremamente patrimonial e individualista desse direito, em 

face da qual não se podia estabelecer qualquer condicionamento em favor do interesse 

público.  

Partindo-se de um extremo de total insegurança e violação dos direitos 

individuais, inclusive sobre o uso de bens, que marcou o Absolutismo do Antigo Regime, em 

que o domínio sobre a terra decorria de privilégios hereditários da nobreza, o liberalismo 

acabou, com a evolução da história, por criar outro extremo, o da exacerbação do 

individualismo e o exercício ilimitado do direito sobre o bem, o que beneficiava apenas uma 

parcela reduzida da sociedade detentora do poder econômico que se apropriava de maneira 

mais rápida e fácil dos bens. Ao invés de também garantir o acesso à propriedade, o 

ordenamento jurídico formulado sob os auspícios do liberalismo político apenas viabilizou a 

conservação e a acumulação de bens por parte de uma elite econômica, gerando uma gama de 

contradições sociais. Mais do que uma forma de alcance da liberdade e da igualdade, a 

propriedade da estrutura jurídica liberal acabou por tolher o exercício desses direitos por 

grande parte dos setores sociais. (CHAVES; ROSENVALD, 2010). 

Tal forma de absolutização foi intensamente protegida e reproduzida nos 

ordenamentos jurídicos de diversos países, podendo ser destacado o Código Civil 

Napoleônico de 1804 que consubstanciou esse valor liberal conservador. No Brasil, a 

reprodução tardia dessa idéia liberal absolutista e individualista da propriedade foi posta no 
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Código Civil de 1916, no Código Comercial, nas Constituições de 1824 e 1891, entre outros, 

predominando a concepção patrimonial do ordenamento, conforme ressaltam Cristiano 

Chaves e Nelson Rosenvald. (2010). Sem mais regressões históricas e os complexos detalhes 

que lhe caracterizam, o que não é objetivo desse trabalho, é possível afirmar que a 

retromencionada concepção do direito de propriedade foi centro de diversas estruturas da 

evolução histórica do Direito, mantendo-se consolidada desde o período jusnaturalista ao 

momento juspositivista, mais especificamente durantes os séculos XVIII, XIX e a primeira 

metade do século XX, tendo sido reformulada com a crise e a queda deste último momento 

jusfilosófico.   

Superada a concepção estrutural fechada e normativista do positivismo jurídico, o 

Direito passa por reconfigurações teóricas de seus institutos e de suas características. Instaura-

se, a partir do segundo pós-guerra, uma concepção finalística do Direito, o qual passa a ter 

como elemento básico a funcionalização das normas que compõem o ordenamento, 

incentivando condutas que sejam importantes para a coletividade, transformando o direito 

anterior exclusivamente repressivo para o direito promocional, que valoriza ações positivas 

para a sociedade. 

Nesse contexto, o Direito, na sua acepção positivista, não é mais visto apenas 

como estrutura causal de regulamentações de condutas das relações intersubjetivas, mas como 

conjunto de normas e princípios voltados a um fim social, que definem direitos e deveres 

dotados de uma função social. Dessarte, os direitos subjetivos também guardam em seu 

conteúdo, dentro de uma análise sistemática, uma funcionalização direcionada à coletividade, 

direitos esses entre os quais toma notoriedade a propriedade. (BOBBIO apud CHAVES; 

ROSENVALD, 2010). 

A chamada ordem pós-positivista, refletida no constitucionalismo pós-moderno, 

consagra a elevação dos princípios como normas do ordenamento dotadas de eficácia e 

aplicabilidade imediata. Não mais representando apenas dimensões axiológicas abertas e 

genéricas de interpretação ou objetivos programáticos distantes, cuja aplicabilidade está 

condicionada a ações estatais de maneira mediata, os princípios representam, no modelo 

constitucional atual, as bases do ordenamento jurídico, cuja principal inovação dogmática 

consiste no reconhecimento de sua força normativa. Conforme expõe Luís Roberto Barroso 

(2009, p. 328): 
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A novidade das últimas décadas não está, propriamente, na existência de princípios e 
no seu eventual reconhecimento pela ordem jurídica. [...] Os princípios, como se 
percebe, vêm de longe e desempenham papeis variados. O que há de singular na 
dogmática jurídica da quadra histórica atual é o reconhecimento de sua 
normatividade. 

Explícitos ou implícitos, os princípios passam a ter força normativa e 

aplicabilidade imediata, diferenciando das demais normas do ordenamento em função de sua 

estrutura normativa aberta e sua forma de interpretação, feita pelo critério da ponderação, 

através da proporcionalidade e razoabilidade. (SILVA, V., 2003). A função social da 

propriedade é princípio geral do ordenamento jurídico, além de configurar também como 

princípio setorial da ordem econômica. (BARROSO, 2009).1 

Diante de uma nova ordem estabelecida, a propriedade passa a não ser mero 

direito subjetivo individual, cujo sujeito passivo é toda a coletividade, que possui a obrigação 

de abster-se de violá-lo, para agora ter como condicionamento de sua existência e exercício a 

sua função perante tal coletividade. 

Nesse sentido, estabeleceu o constituinte que a propriedade atenderá à sua função 

social (art. 5º, XXIII). Também estabelece, na ordem econômica, que a propriedade observará 

a função social (art. 170, III). 

No âmbito infraconstitucional civilista, o Código Civil de 2002 estabelece que o 

direito de usar, gozar e dispor da coisa deve “ser exercido em consonância com as suas 

finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o 

estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o 

patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.” 2 

Ao contrário do Código Civil de 1916, o Código atual traz expressamente o 

condicionamento do exercício do direito de propriedade a objetivos de finalidade pública e 

coletiva, como o uso adequado e sustentável, em respeito ao meio ambiente. É regra que 

denota sua relativização, imposição direta do regramento constitucional que prevê a 

funcionalização do instituto, que atinge todas as faculdades delegadas ao proprietário no uso, 

                                                 

1 O autor classifica os princípios constitucionais em princípios fundamentais do Estado, princípios gerais e 
princípios especiais ou setoriais, os quais dizem respeito à organização e estruturação do Estado brasileiro, ao 
ordenamento jurídico como um todo e aos setores ou ramos especializados do Direito, respectivamente.  

2 Ver artigo 1.228, § 1º do Código Civil de 2002. 
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gozo e disposição sobre o bem. Ainda no mesmo diploma legislativo, em seu artigo 2.035, 

parágrafo único, no capítulo que trata das disposições finais e transitórias, o legislador deixa 

claro que “nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais 

como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos 

contratos.” 

Portanto, o exercício do direito de propriedade fica orientado à existência de sua 

função social, sem a qual tal direito não resta tutelado perante a ordem jurídica. Como aduz 

Carlos Roberto Gonçalves (2009, pag. 223), “Trata-se de inovação de elevado alcance, 

inspirada no sentido social do direito de propriedade e também no novo conceito de posse, 

qualificada como posse trabalho”. 

A propriedade passa, pois, a ser disciplinada por regras constitucionais, 

ressaltando assim o caráter publicista de seu conteúdo, e não apenas como relação jurídica 

complexa estabelecida no âmbito exclusivamente privatista, como o prefere a doutrina mais 

tradicionalista.  A disciplina da propriedade se submete também às regras de direito público, 

cujas normas fundamentais situam-se na Constituição, afastanto, dessa forma, sua 

predominância civilista, encontrando fundamento precípuo na Carta Magna, que define a 

existência e o exercício desse direito ao consdicioná-lo à função social. (SILVA, J.,  2006) 

 É, pois, príncípio constitucional que rege esse direito, sendo inerente e aplicável 

imediatamente ao mesmo. Como preleciona José Afonso da Silva (2008, p. 282-283): 

A norma que contém o princípio da função social da propriedade incide 
imediatamente, é de aplicabilidade imediata, como o são todos os princípios 
constitucionais. A própria jurisprudência já o reconhece3. Realmente, afirma-se a 
tese de que aquela norma tem plena eficácia, porque interfere com a estrutura e o 
conceito da propriedade, valendo como regra que fundamenta um novo regime 
jurídico desta, transformando-a numa instituição de Direito Público, especialmente, 
ainda que nem a doutrina nem a jurisprudência tenham percebido o seu alcance, nem 
lhe dado aplicação adequada, como se nada tivesse mudado. 

É preciso destacar que a função social é conteúdo que compõe o direito de 

propriedade, sendo a ele inerente, elemento essencial o qual, caso inexista, desconfigura e 

torna precário e incompleto tal direito. Traduz-se em dever para com a sociedade que forma 

                                                 

3 José Afonso da Silva faz referência ao acórdão da 3ª Câmara do TAC – SP, na apelação 291.722, sobre o 
reconhecimento da operatividade imediata de tal princípio. 
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requisito fundamental para que se compreenda a propriedade como direito tutelável perante a 

ordem jurídica.  

Não se confunde, pois, a função social com as limitações externas ao uso, gozo e 

disposição de bens decorrentes do Poder de Polícia estatal. As limitações administrativas, 

embora se fundamentem na função social da propriedade e na prevalência do interesse público 

sobre o interesse privado, são elementos que se distinguem da função social. As limitações 

administrativas são elementos extrínsecos à propriedade, que surgem externamente. Não são 

esses aspectos externos que fazem com que exista a função social, não lhe dão contorno e nem 

essencialidade. A existência da função social é independente e anterior ao surgimento de 

limites externos, sendo característica intrínseca à propriedade, composto essencial de seu 

conteúdo, sem o qual se torna frágil dentro do ordenamento jurídico. 

A questão que se coloca aqui é, conquanto se estabeleça que a função social seja 

conteúdo interno da propriedade, qual é a substância desse conteúdo. Qual o conteúdo da 

própria função social? Se ela define o direito de propriedade, o que a define? Dizer que a 

propriedade tem uma finalidade social é insuficiente quando se pretende exaurir a análise 

nessa afirmativa, mantendo-se ainda abstrato tal conceito se não aprofundarmos na sua 

própria estrutura e como ela se mostra na realidade.  

Nesse ponto, ressalta Jacques Alfonsin (2004) que a função social da propriedade 

pode ser encarada como forma de se superar essa antinomia entre proprietário e não 

proprietário, na medida em que estabelece um vínculo social ao exercício do direito de 

propriedade, nem sempre de interesse do titular deste. Pode significar um ponto de intercessão 

entre os interesses estabelecidos nessa relação social e jurídica, não ignorando, é lógico, a 

contradição estabelecida, o que provavelmente culminará em um conflito político e/ou 

jurídico, delegando àquele que tem competência para solucioná-lo a responsabilidade de 

determinar, no caso concreto, qual interesse deve predominar  sobre o outro. De um lado da 

balança está o direito de propriedade e do outro, os direito fundamentais dos não 

proprietários, sendo a função social da propriedade o ponto nodal equilibrador dessa relação.  

Ainda esclarece o autor que a função social, tomando como exemplo a 

propriedade rural, não é a propriedade em si como conceito abstrato, porém a terra, 

independente da existência de um título de propriedade. A função social não se relaciona, 

pois, com o direito “propriedade”, mas com o bem e seu uso, a “terra”. O bem sobre o qual se 
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exerce o domínio e o contexto de seu exercício é que define o conteúdo da finalidade social. 

Falar em função social da propriedade, no contexto de conflitos que envolvem o acesso à 

terra, leva a averiguar a função do bem sobre o qual se estabelece a lide, o bem de uso “terra”. 

Ressalta Alfonsin (2003, p. 167), quando aponta as razões para o entendimento de que a 

função social compreende a satisfação de interesses dos não proprietários: 

[...] por considerarmos que o dito conceito valoriza precisamente uma referência da 
função que, por si só, implica em alteridade, ou seja, o interesse alheio; a adjetivação 
posterior como “social”, então, já vem implicada nesse interesse em relação igual a 
do conteúdo (social) – continente (função). 

Dessarte, a interpretação do conceito, conforme exposição desse doutrinador, já 

traria implícita a idéia altruísta de se estabelecer uma finalidade (função) em proveito da 

coletividade (social), que superam a mera conveniência individualista das pretensões do 

proprietário na relação jurídica sobre o bem. Ainda no mesmo sentido, esclarece o jurista ao 

expor outra razão para justificar o conceito adotado: 

[...] pelo fato de que a sua referencia à necessidade – ainda mais aquela que está 
implicada no identificado “interesse alheio” – enche o referido conceito de 
obrigações ou deveres que, se forem conferidos relativamente ao espaço – físico 
terra, limitam o conteúdo do direito de propriedade que sobre ela existia, na medida 
em que a satisfação de necessidades vitais do tipo aqui estudado, ao alimento e à 
habitação de não proprietários, é o próprio conteúdo de direitos humanos 
fundamentais para garantia dos quais o mesmo espaço, quer atual, quer 
potencialmente, é indispensável. (ALFONSIN, 2003, p. 167). 

Diante disso, outra questão que se coloca é que interesses e direitos estão 

envolvidos por essa função. O atendimento a interesses e direitos fundamentais alheios aos do 

proprietário, como conteúdo da função social, deve ser analisada dentro do contexto em que o 

bem está inserido e de como a relação entre proprietário e não proprietário se manifesta, se 

dentro de uma situação universal de sujeitos indefinidos ou em estado de conflito entre grupos 

específicos não proprietários, mas que exercem posse sobre área de terra sobre a qual se 

estabelece um regime de domínio. 

Diferentemente do que ocorre com a propriedade (o bem terra) em situações não 

conflituosas, cuja função social se define pelo atendimento a interesses público e coletivo 

universal, a propriedade objeto de uma lide acaba por dar contornos peculiares ao conteúdo da 

função social, a qual deixa de ser voltada apenas à coletividade como um todo, passando a 

levar em consideração direitos daqueles sujeitos envolvidos no conflito e que estabelecem 

uma relação de posse sobre a terra. Isso porque a função social passa a não ser mais analisada 

a partir da propriedade (direito abstrato), mas também em relação à posse (situação de fato) e 
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a todos os direitos a ela inerentes. Posse e propriedade passam a ser, no contexto de conflito 

concreto, referência para a análise da função social, que representará o ponto de equilíbrio na 

ponderação de direitos a serem resguardados. 

Essa é uma questão a qual será tratada mais adiante, quando se fará uma discussão 

a respeito da segurança jurídica da posse em face dos direitos fundamentais inerentes ao uso 

do bem por parte daqueles que estabelecem o seu exercício de fato, quando então se estudará 

a sua proteção processual nos conflitos de terra. 

 

2.2 - Formação do espaço urbano brasileiro e bases legais regulatórias da 
propriedade urbana na nova ordem jurídico-urbanística 
 
 

Não se pretende aqui realizar um estudo mais aprofundado sobre a formação das 

cidades em nosso país, mas apenas uma breve contextualização do processo de urbanização 

mais recente de nossa história, para que se possa compreender, minimamente, a conjuntura de 

exclusão e segregação socioespacial das grandes cidades. O objetivo é, da mesma forma, 

apenas apontar a relação causal, no âmbito macro social e econômico, dessa lógica de 

construção do urbano com o surgimento dos conflitos fundiários, bem como a importância de 

um marco legal que prime pelo princípio da função social da propriedade urbana e pelos 

direitos relativos a uma cidade justa e democrática, especialmente pelo direito à moradia. 

O modelo de cidade que se apresenta em determinado tempo e espaço é resultado 

do desenvolvimento histórico de uma dinâmica social e econômica na qual está situada. 

Desde a Antiguidade até os tempos atuais, as cidades expressavam formas e desempenharam 

papéis diferentes em cada momento histórico. Com o surgimento e desenvolvimento do 

capitalismo, as cidades, a partir da modernidade, atendem aos interesses desse modelo, no que 

diz respeito à circulação de bens e mercadorias, ao exercício de atividades lucrativas, ao 

método produtivo, entre outros elementos componentes da estrutura desse sistema sócio-

econômico. O capitalismo irradia sua lógica para todos os âmbitos da sociedade, entre eles, 

para a dimensão urbana. 

Como assevera Boaventura de Sousa Santos (1982, p. 31), a cidade capitalista é 

expressão do modelo de produção e de socialização do capitalismo. Ressalta o autor que:  
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“[...] A socialização, longe de se circunscrever à fábrica, estende-se às condições 
gerais de produção (reprodução do capital no seu todo) e aos próprios meios de 
consumo colectivo, tais como o ensino, a cultura, a saúde, a habitação, os transportes 
(a reprodução da força do trabalho no seu todo). 

O espaço urbano é fruto, pois, das relações de poder que nele se estabelecem, que 

se traduzem em formas de gestão urbana orientadas a uma lógica de produção e consumo de 

um modelo econômico e social hegemônico. A partir da era industrial do capitalismo, as 

cidades passam por grandes transformações e, cada vez mais envolvidas nesse processo de 

desenvolvimento econômico, tornam-se produtos dele. Segundo Roberto Luís Mont-Mór 

(2006, p. 9): 

A indústria impõe à cidade sua lógica centrada na produção e o espaço da cidade 
organizado como lócus privilegiado do excedente econômico, do poder político e da 
festa cultural, legitimado como obra e regido pelo valor de uso coletivo, passa a ser 
privatizado e subordinado ao valor de troca. Segundo Lefèbvre, a cidade se 
transforma também em produto industrial, segundo as mesmas leis econômicas que 
regem a produção. O espaço privilegiado da reprodução da sociedade fica, então, 
subordinado à lógica do “industrialismo” e às necessidades da indústria e como tal, 
devendo reunir as condições de produção necessárias. 

 
 É possível perceber que as diversas contradições existentes refletem um modelo 

de acumulação mercadológica e pela ausência de uma regulamentação do espaço urbano de 

maneira efetiva, que forjam produção de espaços sociais desiguais. 

No entanto, muito mais do que mero produto, simples resultados subordinado a 

uma conjuntura maior, o espaço urbano entra no processo de construção e reprodução de 

formas sócias e econômicas. É não apenas conseqüência e suporte moldado pelo capitalismo, 

mas circunstância a partir da qual esse regime econômico se reproduz e progride, passando a 

fazer parte de uma relação dialética, na qual a cidade “[...] é tanto produto como condição dos 

processos sociais de transformação em andamento na fase mais recente de desenvolvimento 

capitalista”. (HARVEY, 2005, p. 165). 

Além disso, a cidade irradia sua influência para diversas extensões do território, 

centralizando a organização da estrutura social, sendo nela onde se estabelecem os centros de 

decisões políticas e econômicas que definirão rumos de toda uma extensão política territorial 

sobre a qual se mantém essa centralização, que pode ser no âmbito local, regional, nacional ou 

até mesmo internacional. É essa extensão de influência que passa a definir o que é urbano, 

que vai além dos limites geográficos e políticos da cidade, sendo todo espaço no qual se 

estabeleçam relações sociais e econômicas que demonstrem a predominância da cidade sobre 
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o campo (LEFEBVRE, 1999 apud MONT-MÓR, 2006), mesmo que fora dos limites daquela. 

Nesse ponto, explica Mont-Mór (2006, p. 10): 

O urbano, ou o espaço urbano-industrial contemporâneo, metáfora para o espaço 
social (re)definido pela urbanização, se estende virtualmente por todo o território 
através do tecido urbano, essa forma sócioespacial herdeira e legatária da cidade que 
caracteriza o fenômeno urbano contemporâneo e a sociedade urbana. 
 

Esse fenômeno consiste no que o autor define como urbanização extensiva, 

caracterizada pela difusão dos elementos das relações sociais, econômicas e culturais 

construídas a partir do encontro entre cidade e indústria, de onde surge o urbano, sobre 

espaços que vão além das concentrações urbanas, impondo-lhes estruturas de organização 

inerentes às cidades. (MONT-MÓR, 2006). É essa realidade que também encontramos no 

Brasil na formação de suas cidades. 

O processo de urbanização brasileiro, caracterizado por influências marcantes do 

capitalismo periférico, culminou no surgimento de profundas desigualdades sócio-espaciais. 

O Brasil passou por um forte processo de urbanização durante a segunda metade do século 

XX. Na década de 1940, a população urbana contava com um percentual em torno de 26%, 

passando para 82%, no final da década de 1990. A sociedade brasileira, no inicio de século 

XXI, era predominantemente urbana. Tal crescimento correspondeu, em números absolutos, a 

um aumento de cerca de 125 milhões de pessoas vivendo no espaço urbano. 

Ocorre que esse aumento intenso populacional não teve a correspondência 

necessária em termos de infra-estrutura e serviços urbanos necessários para que se pudesse 

atender às demandas dessa imensa população. A migração campo-cidade, devido à forte 

centralização do espaço urbano em oportunidades de emprego, de serviços sociais básicos, da 

indústria, entre outros, em concomitância com o gradativo abandono do campo no 

atendimento de sua população, a expansão do agronegócio com forte introdução de 

tecnologias produtoras que diminuíram as oportunidades de trabalho nesse espaço, aliado ao 

crescimento nas taxas de natalidade, foram fatores decisivos nessa expansão populacional. As 

cidades, porém não ofereceram condições adequadas para todas essas pessoas. A falta de 

planejamento e de políticas públicas de urbanização que pudessem atender a esses habitantes, 

que aumentavam constantemente, foi decisiva para a formação de espaços irregulares na 

cidade, com desigualdades imensas. Serviços como transporte, saúde, educação, saneamento 

básico, entre outros, destacando-se aqui o acesso à terra para a viabilização de garantia da 

moradia adequada, não foram acessados por todos de maneira democrática. Com isso, dá-se, 
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então, o advento de contradições, já que “Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano 

não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e 

formam construídas as condições básicas para viver nesse espaço.” (MARICATO, 2001, 

p.16).  

Isso significa que as circunstâncias sobre as quais se desenvolve urbanização 

brasileira no decorrer da segunda metade do século passado foi marcada pela 

desproporcionalidade sócio-espacial no que diz respeito ao aumento populacional e à 

construção de uma estrutura urbana necessária e regular, uma vez que, no final da década de 

1990, “Bem ou mal, de algum modo, improvisado ou não, todos os 138 milhões de habitantes 

moram em cidades.” (MARICATO, 2001, p.16). 

É nesse contexto que se insere uma urbanização sem planejamento apropriado, 

marcado pela irregularidade no surgimento de assentamentos onde se estabelece a população 

pobre, e uma forte interferência dos mercados fundiário e imobiliário na definição dos rumos 

da cidade. A ocupação do solo e o acesso à terra urbana se fizeram de maneira desigual, com 

a interferência de interesses baseados em uma lógica mercadológica que transformava em 

bem de apropriação, venda e consumo as áreas com infra-estrutura, equipamentos urbanos e 

serviços básicos, às quais só se podia ter acesso através de um mercado que especula 

indefinidamente seu “produto”, deixando as demais áreas urbanas desprovidas de toda essa 

estrutura essencial para a parte pobre da sociedade, que nela se instalava por meio de 

ocupações ou pelo mercado informal e “barato” de terras. Como afirma Ermínia Maricato 

(2001, p. 83): 

A ocupação do solo obedece a uma estrutura informal de poder: a lei de mercado 
precede a lei/norma jurídica. Esta é aplicada de forma arbitrária. A ilegalidade é 
tolerada porque é válvula de escape para um mercado fundiário altamente 
especulativo. Tanto a argumentação de cunho liberal quanto a estatizante são 
utilizadas para assegurar a manutenção de privilégios. Regulação exagerada convive 
com total laissez faire em diferentes áreas em uma mesma cidade. 
 

Ao mesmo tempo em que a formação de nossas cidades foi caracterizada pela 

permissiva acumulação ilimitada da terra, também foi marcada pela formação irregular e 

informal de assentamentos em regiões desprovidas de estrutura urbana adequada por parte 

daqueles que não possuíam meios de acesso à terra valorizada, inserida na lógica comercial. 

Ao passo em que a única forma de acesso à terra urbana de qualidade é a compra nos 

mercados fundiários e imobiliários, vê-se uma constante valorização desses espaços, cujos 

preços estão muito além da realidade aquisitiva da maioria da população, a qual se faz cada 
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vez mais crescente nos grandes centros urbanos. A característica patrimonialista e 

conservadora da sociedade e do poder político brasileiro, além de reforçar essa lógica, obstam 

a aplicação de uma reforma urbana que intervenha na propriedade e sua concentração e uso 

abusivos (MARICATO, 2001). 

Associado a isso, tem-se o fato de que a política habitacional direcionada à 

população de baixa renda não atendem às demandas do déficit habitacional das grandes 

cidades. Programas como o Sistema Financeiro de Habitação e Minha Casa Minha Vida, 

lançados pelo governo como forma de conciliar o combate à falta de moradia e os interesses 

do mercado imobiliário, não correspondem aos anseios de pelo acesso à moradia digna, seja 

pela operacionalização inefetiva, que não cumpre as metas estabelecidas e os padrões de 

qualidade necessários, seja também por não conseguir incluir grande parcela da população, 

cujo grau de miserabilidade sequer permite acesso a esses programas. (CEARAH 

PERIFERIA, 2010; MARICATO, 2001). 

A falta de uma política habitacional de interesse social adequada, com a 

construção e distribuição de unidades habitacionais em áreas com infra-estrutura, 

equipamentos e serviços urbanos essenciais acaba sendo tolhida pelos interesses de mercado, 

que se apropriam ilimitadamente dessas áreas da cidade, com intuito de especulação e de 

comercialização. Condicionada por essa realidade, habitações de interesse social acabam por 

ocuparem espaços com serviços urbanísticos básicos não apropriados e em regiões periféricas, 

onde o capital imobiliário não se estabeleceu e onde o preço da terra não se mostra elevado. 

Como aduz Maricato (2001, p. 86): 

Provavelmente, mais predatória do que a especulação típica da produção capitalista, 
para a maioria dos excluídos e para a preservação do meio ambiente, foi a falta de 
alternativas habitacionais. Pode-se argumentar que uma (a produção capitalista 
especulativa e selvagem) se conforma em função da outra (a falta de alternativas). 
 

Todo esse emaranhado de fatores inviabilizam a construção democrática e 

sustentável das cidades. A especulação imobiliária e fundiária são barreiras que impedem a 

garantia do direito à moradia adequada, haja vista que obstam o acesso à terra urbana de 

qualidade, criando formas de intensa segregação sócio-espacial e mantendo a população pobre 

na marginalização periférica, sem acesso aos serviços urbanos essenciais, que viabilizem o 

direito à moradia na sua forma plena. 



27 

 

Dentro de um contexto de intensa exclusão e segregação sócio-espacial, onde há o 

exercício incomensurável e ilimitado do direito de propriedade, uma vez ainda reinante a sua 

concepção absoluta, o que gera violação de outros direitos fundamentais dos não 

proprietários, faz do princípio da função social da propriedade elemento e condição essencial 

na efetivação desses outros direitos. A relação de exclusão que a propriedade impõe sobre os 

indivíduos se mostra totalmente nociva aos preceitos básicos do bem estar coletivo e da 

dignidade da pessoa humana, quando se envolvem em um contexto de concentração da terra 

dos que detém poder econômico. No âmbito urbano isso se agrava, pois o que se percebe é 

uma concentração ilimitada de terra em um espaço extremamente limitado, o que causa 

marginalização e periferização do espaço urbano ao excluir a maioria da população, cuja 

capacidade econômica evidencia-se restringida, do acesso à terra urbana de qualidade, onde 

possa exercer todos os direitos inerentes às funções sociais da cidade. 

Como busca da superação dessa realidade e a construção de uma cidade mais 

justa, democrática e igualitária surge a necessidade de uma reforma urbana que intervenha na 

formação do espaço urbano e no uso do solo, de modo a controlar e gerir a apropriação e o 

uso de terras. Com essa necessidade é que, a partir da década de 1980, ganha força o 

movimento pela reforma urbana, formado pela sociedade civil organizada por diversos setores 

sociais, que discutia e pressionava o poder público para a formulação de bases regulatórias de 

políticas públicas urbanas que inaugurassem uma nova forma de planejar a cidade com fins de 

combater as desigualdades sócio-espaciais. 

Essas novas bases regulatórias, criadas a partir de intensa participação e pressão 

popular, foram estabelecidas com a Promulgação da Constituição Federal de 1988, que previu 

um novo marco legal para o planejamento democrático, sustentável e igualitário. Tal ordem 

foi consolidada, legalmente, com o advento da Emenda Constitucional n. 26, 2000, que 

consagrou o direito à moradia como direito fundamental social, e do Estatuto da Cidade, Lei 

n. 10.257, de 10 de julho de 2001, passando a ser reconhecida como nova ordem jurídico-

urbanística. Entre os diversos princípios e direitos previstos estão a autonomia do governo 

municipal, a gestão democrática das cidades, o direito à moradia, direito à regularização dos 

assentamentos informais consolidados, função social da propriedade urbana e combate à 

especulação imobiliária nas áreas urbanas. (FERNANDES, 2010). 

A propriedade urbana e sua funcionalização apresentam-se como pontos centrais 

nas novas previsões legais de planejamento e regulamentação nas cidades, cujo objetivo, entre 
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vários, é atender a uma necessidade social de se evitar a especulação imobiliária e fundiária, 

de maneira a garantir o acesso democrático à terra como forma de efetivar o direito à moradia 

e combater a exclusão urbana. Não mais mero instrumento retórico, a função social da 

propriedade urbana ganha força normativa e a especulação imobiliária e fundiária é tratada 

como ato nocivo ao interesse publico do planejamento urbano e aos direitos de todos os que 

habitam a cidade. 

 

2.3 - Função social da propriedade urbana e seu conteúdo à luz do direito à cidade e 
do direito à moradia 
 
 

No concernente à propriedade urbana, em seu aspecto mais geral, o texto 

constitucional também trouxe em seu conteúdo a necessidade de esta também ser 

condicionada a uma função social.  A disciplina dessa propriedade encontra características 

especiais, pelo tratamento diferenciado dado ao solo urbano na ordem jurídico urbanística.  

Como menciona José Afonso da Silva (2006, p. 78), em sua obra Direito Urbanístico 

Brasileiro, a propriedade urbana: 

[...] é um típico conceito de direito urbanístico, na medida em cabe a este qualificar 
os bens urbanísticos e definir seu regime jurídico. A qualificação do solo como 
urbano, porque destinado ao exercício das funções urbanísticas, dá a conotação 
essencial da propriedade urbana. [...] Está, portanto, impregnado de valor cultural, 
no sentido de algo construído pela projeção do espírito do Homem. Pois, pelo visto, 
ela só passa e existir e a definir-se pela atuação das normas urbanísticas. 

Apesar da brilhante explicação, a posição acima se mostra limitada, tendo em 

vista que condiciona a existência e a definição do que é urbano pela mera regência legal, sem 

levar em consideração outros aspectos de caráter social, econômico, psicológico-cultural, 

entre outros, que também definem a expressão. Em suma, urbano é o espaço onde se 

reproduzem as relações sociais tipicamente urbanas através da difusão das formas estruturais 

de organização da cidade sobre os diversos espaços territoriais além dos limites desta. 

Relações essas ligadas a modelos de produção, de consumo, de convívio humano, entre outros 

aspectos, com suas características peculiares, havendo áreas que podem ser definidas como 
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urbanas que não são abrangidas pela legislação urbanística, assim como áreas por ela 

regulamentadas que expressam relações tipicamente rurais.4 

Com a instauração de uma nova ordem jurídico-urbanística, com a promulgação 

da Constituição de 1988, que previu um capítulo específico sobre política urbana (artigos 181 

e 182), e sua consolidação com a criação em 2001 do Estatuto da Cidade (Lei federal n. 

10.257, de 10 de julho de 2001), ocorreram significativas mudanças no cenário legal do 

planejamento urbanístico, com a previsão de inúmeros instrumentos, muitos deles pioneiros, 

de regularização fundiária, uso e ocupação do solo, entre outros temas, como, inclusive, o da 

função social da propriedade urbana como elemento da função social da cidade. 

Preceitua o art. 182 da Constituição Federal de 1988: 

Art. 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. 

§ 1º - 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. 

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

(grifos do autor) 

Como se percebe, ao contrário do que fez com a propriedade rural, o constituinte 

não se debruçou de maneira direta sobre o conteúdo da função social da propriedade urbana, 

delegando essa tarefa ao legislador infraconstitucional e aos planos diretores dos municípios 

que preencham os requisitos da Lei n. 10.257/2001, que geram a obrigatoriedade do 

respectivo plano. Portanto, a função social da propriedade urbana fica condicionada à política 

urbana adotada por cada município, o qual definirá, a partir da gestão e participação popular, 

as diretrizes locais para ocupação do solo e planejamento urbano. No entanto, a política 

urbana local não está inteiramente livre para definir tais normas, devendo atender a preceitos 

gerais previstos e garantidos pelo Estatuto da Cidade. 

                                                 

4 Ver conceito de urbano no tópico 2.2 supra, conforme entendimento de Roberto Luís Mont-Mór sobre 
urbanização extensiva. 
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A inclusão desse princípio trouxe novos parâmetros de planejamento urbano, 

dentro de uma perspectiva de combater a exclusão sócio-espacial tão característica de nossa 

sociedade. Pretende, dessa forma, permitir o acesso democrático à terra urbana de qualidade e 

garantir os direitos fundamentais que estão relacionados às funções e serviços básicos aos 

quais fazem jus os cidadãos que habitam o espaço urbano. A previsão de um capítulo 

específico de política urbana na Constituição, com a previsão de princípios e normas que 

traduzem o anseio por justiça social urbana, foi fruto de intensos debates e luta de setores da 

sociedade civil organizada a respeito de uma reforma urbana que garantisse o pleno acesso 

aos direitos fundamentais básicos da pessoa humana.  

Foi a partir da mobilização de movimentos sociais, ONGs, organizações 

comunitárias, setores da universidade, entre outros, que se estabeleceu uma frente contra-

hegemônica em diálogo (e alguns momentos disputa) com setores conservadores da 

sociedade, como são os casos da indústria da construção civil e setores econômicos ligados ao 

mercado imobiliário, que resistiam a essa política, que se construíram propostas e alçaram 

conquistas, conquanto bem aquém do que se pretendia, de grande relevância para a 

instauração de um novo modelo político-jurídico de planejamento urbano. Nesse contexto, a 

função social da propriedade urbana ganhou grande relevância, o que foi consolidado 

legalmente com o advento do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.256/2001, que regulamenta os 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana. 

Segundo a citada lei: 

Art. 1o Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. 

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, 
estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 
diretrizes gerais: 

[...] 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações; 
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[...] 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

[...] 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou 
não utilização; 

[...] 

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 
assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de 
vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as 
diretrizes previstas no art. 2o desta Lei. 

(grifos do autor) 

Portanto, a função social da propriedade urbana tem como preceito a função 

pública do urbanismo, ou seja, condicionar e submeter o interesse individual do proprietário 

ao interesse coletivo de uma urbanização sustentável, adequada e regular. O direito de 

propriedade sobre a terra urbana é, pois, definido a partir da função social que estabelecem os 

planos urbanísticos de determinada localização, determinando seu objetivo perante o processo 

de planejamento urbano, frente a certa qualificação do solo urbano no qual se encontra. Desta 

sorte, a propriedade urbana ganha caráter instrumental na regulamentação do espaço urbano e 

na efetivação do interesse coletivo alheio ao do proprietário no contexto de planejamento 

urbanístico, sendo, pois, definida como propriedade-instrumento ou propriedade-

procedimento.(SILVA, J., 2006). 

Para além desse aspecto, tomando a interpretação de Jacques Alfonsin (2003), de 

que a função social da propriedade também significa incluir interesses de não proprietários na 

efetivação de direitos fundamentais inerentes ao acesso à terra, no âmbito urbano, essa função 

tem como conteúdo os direitos componentes do que se entende por direito à cidade, isto é, a 

mobilidade urbana, acessibilidade, meio ambiente sustentável, utilização adequada do solo, 

entre outros, destacando-se o direito que mais se aproxima quando se permite o acesso à terra 

urbana de qualidade, a moradia. Nesse sentido, a função social da terra urbana ganha mais 

notoriedade quando garante às pessoas seu acesso de maneira a garantir o exercício do direito 

à moradia adequada. 
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Elenca o autor dois princípios básicos que devem nortear o balanço de interesses 

entre o direito de propriedade do proprietário e os direitos fundamentais dos não proprietários 

vinculados a esta mesma propriedade, tomando como fator de análise a sua função social. O 

primeiro deles é princípio democrático, baseado no paradigma de sociabilidade e de garantia 

de bem estar da coletividade, a partir do que se afere que o interesse individual patrimonial 

não pode se sobrepor e violar os interesses coletivos que reflitam direitos fundamentais. Parte 

também do pressuposto de que todos tem pleno direito de acesso à terra e aos direitos que ela 

garante, evitando-se assim a concentração indiscriminada e ilimitada de terra urbana em um 

espaço extremamente limitado e cuja população cresce, principalmente quando esta terra se 

encontra ociosa. 

O segundo princípio é o da proporcionalidade, no qual se estabelece um 

parâmetro de valorização na existência do conflito proprietário e não proprietário entre os 

direitos fundamentais destes frente ao direito patrimonial daquele, ponderando-se os direitos 

conflitantes de forma a se avaliar, no caso concreto, quais deles prevalecerão. Aduz, pois, pela 

preponderância dos direitos humanos fundamentais sobre um direito patrimonial 

desfuncionalizado, que exclui do âmbito de seu exercício interesses relacionados à dignidade 

da pessoa humana daqueles que são historicamente marginalizados no espaço urbano e cujos 

direitos são constantemente violados em face da intensa concentração de terra urbana sem 

função social. 

Ainda nesse sentido, aponta Nelson Saule Júnior (2004, p.216): 

Das diretrizes previstas no art. 2º do Estatuto da Cidade – segundo as quais deve ser 
respeitada a garantia do direito a cidades sustentáveis – entendida como direito à 
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 
gerações, resulta o entendimento de ser a moradia uma das necessidades do cidadão 
que precisa ser atendida por meio da função social da propriedade urbana. 

Nessa perspectiva, a função social da propriedade urbana guarda em si esse 

conteúdo da função pública em atender aos direitos relacionados com as necessidades dos 

habitantes da cidade, no concernente à garantia dos padrões mínimos do direito à cidade 

sustentável e democrática. Falar em função social desse bem sobre o qual recai o direito de 

propriedade, ou seja, a terra urbana, traz à tona a idéia de buscar o atendimento dos direitos 

fundamentais relativos à condição de morar na cidade, no espaço urbano, podendo destacar-se 

o direito à moradia digna e adequada. O combate à especulação, à concentração, à utilização 
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abusiva e indevida da terra urbana é manifestação direta da função social da propriedade 

urbana, o que se pode aferir, inclusive, de normas positivas da ordem jurídico-urbanística 

vigente, daí extraindo-se que “[...] a garantia do mínimo, em bom português, não existe sem a 

limitação do máximo, ainda mais quando aquela garantia dispõe de espaço limitado como é o 

solo das cidades.” (ALFONSIN, 2002 apud SAULE JÚNIOR, 2004, p.217). 

Nessa perspectiva, a função social da propriedade urbana tem como principal 

manifestação o acesso à terra urbana como forma de garantia de direitos fundamentais, entre 

os quais o da moradia como o direito mais presente quando se fala em espaço urbano. 

Ressalte-se aqui que o acesso a que se faz alusão não é qualquer terra, mas a terra de 

qualidade, urbanizada, com todos os serviços básicos essenciais para o exercício do direito à 

moradia adequada. Esse deve ser o entendimento para atribuir à função social da terra urbana 

o sentido de limitação do exercício do direito de propriedade, com fins de proteger os direitos 

fundamentais de toda a coletividade, especialmente aos excluídos sociais que não têm acesso 

aos direitos inerentes às funções sociais da cidade. Proteger o direito à moradia contra a 

especulação e concentração de terras urbanas é conduta que deve orientar o Poder Público 

como um todo, seja o Poder Executivo, através da aplicação de políticas públicas urbanísticas, 

o Legislativo, por meio de edição de normas que busquem a efetivação desses preceitos, como 

o Judiciário, cuja atuação deve ser pautada pelo controle dessas políticas ou pela intervenção 

em conflitos que envolvam a posse de terra urbana, os quais deverão ser solucionados tendo 

em vista as normas e preceitos jurídicos urbanísticos. Ressalte-se que tais lides possessórias 

devem ser analisadas sob a ótica da função social, à luz de princípios e normas do direito à 

cidade e do direito urbanístico.5 

 

 

 

 

                                                 

5 Sobre esse aspecto, ver tópico 3.4 infra, o qual trata da necessidade de análise dos conflitos fundiários urbanos 
a partir do direito urbanístico, superando a visão puramente civilista. 
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3 - FU�ÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBA�A E SEUS EFEITOS �A 

TUTELA PROCESSUAL POSSESSÓRIA: UMA A�ÁLISE A PARTIR DO MODELO 

PROCESSUAL CO�STITUCIO�AL 

 

  

O fenômeno do paradigma jurídico pós-moderno, caracterizado pela 

constitucionalização do Direito, traz em si mudanças significativas na interpretação e 

aplicação do direito e nos seus diversos ramos. Ressalta o aspecto da unicidade do Direito, 

enquanto sistema orgânico e interligado, cujas ramificações estão ligadas a um elemento 

central, o qual é parâmetro de validade e orientação: a Constituição. 

As principais características desse novo marco teórico são o reconhecimento da 

força normativa da Constituição; a difusão da jurisdição constitucional, seja através de ações 

constitucionais próprias ou de um processo constitucional, seja por meio da aplicação de 

preceitos constitucionais em todas as demandas levadas ao Judiciário; e o surgimento de 

novos paradigmas de interpretação e aplicação das normas constitucionais, cujas bases 

residem nos princípios e nos diretos fundamentais como guia de operacionalização de todo o 

Direito. (BARROSO, 2006). 

Sem mais delongas sobre essa mudança de paradigmas do Direito e suas 

peculiaridades, importante é ressaltar que, em razão dessa unicidade sistemática com centro 

na Constituição, para que esta se torne efetiva, todos os ramos e especialidades do Direito, 

inclusive o ramo privatista (direito civil, trabalhista, entre outros) devem ser interpretados e 

aplicados à luz do que estabelece a Carta Magna. 

No âmbito do Direito Processual6, falar em efetividade da Constituição significa 

inserir na estrutura de suas normas a lógica da jurisdição constitucional pós-positivista, 

transformando-o em instrumento de garantia e efetividade dos princípios e direitos 

fundamentais, devendo ser superada a idéia formalista e procedimentalista do processo, que o 

encara apenas como forma despreocupada de seu conteúdo e dos direitos em jogo no seio do 
                                                 

6 Necessário se fazer uma distinção, não muito importante, mas necessária e esclarecedora, entre Direito 
Processual (com iniciais maiúsculas) quando se fizer referência à ciência e ao ramo específico do Direito, e 
direito processual (iniciais minúsculas), sendo este relativo ao direito positivo, às normas processuais. 
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conflito judicializado, característico do modelo positivista, cujo cerne dos ordenamentos era a 

lei posta nos Códigos. Essa constitucionalização do direito processual é que a doutrina vem 

denominando de 'eoprocessualismo. 

O desenvolvimento de um pressuposto teórico voltado à efetividade dos princípios 

e direitos fundamentais constitucionais traz novos elementos de interpretação e aplicação das 

normas processuais. Esses novos elementos estão ligados, por um lado, aos próprios direitos 

fundamentais relativos ao processo em si, como acesso à jurisdição, o direito de ação, o 

devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, duração razoável, entre outras 

garantias processuais constitucionais que reorientam a operatividade desse ramo do Direito. 

Também, por outro lado, esses novos pressupostos neoprocessuais estão ligados também aos 

direitos e princípios fundamentais não necessariamente relacionados ao processo, mas o que 

perpassam por todos os ramos do direito, cuja efetividade deve ser buscada por essas normas 

processuais. Portanto, os direitos fundamentais, materiais ou processuais, são o cerne de 

construção da estrutura teórica do novo modelo processual, podendo-se falar em modelo 

processual constitucional, cuja lógica está centrada da defesa e efetivação desses direitos no 

âmbito de uma jurisdição constitucional em sentido amplo. 

É preciso destacar que os direitos fundamentais se expressam em duas dimensões, 

uma subjetiva e outra objetiva. A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais expressa uma 

posição jurídica de um titular de um direito em face alguém, seja do Estado ou de um 

particular. É direito que pode ser posto perante alguém que o viola ou que o ameaça, devendo 

ser tutelado pelo Direito. A dimensão objetiva, por sua vez, denota a própria estrutura 

irradiante dos direitos fundamentais, aqui não atribuídos a um individuo, mas entendidos 

como valores essenciais que devem condicionar a construção, interpretação e aplicação do 

direito, isto é, como elementos de estruturação do próprio direito e que orienta a ação do 

Estado. Em ambas as dimensões, o Direito Processual deve estar condizente, pela sua própria 

estruturação, interpretação e aplicação, e pela defesa, em casos concretos, dos direitos que se 

põem em conflito, devendo o processo “[...] estar adequado à tutela efetiva dos direitos 

fundamentais (dimensão subjetiva) e, além disso, ele próprio deve ser estruturado de acordo 

com os direitos fundamentais (dimensão objetiva). (DIDIER JÚNIOR, 2008, p. 29). 

É importante esclarecer que, embora tais fundamentos se apliquem ao processo 

em sentido amplo, como conjunto de atos concatenados que culminam em um resultado e 

orientados à sua execução, podendo ser tanto o processo administrativo, legislativo ou 



36 

 

judicial, para o fim a que se pretende esse trabalho, dar-se-á ênfase à última modalidade 

processual, ou seja, à jurisdicional, que difere das demais modalidades de processo pela 

presença necessária do contraditório, onde o direito material, estático a priori, se dinamiza. 

Dessa forma, é processo no sentido que anota Willis Santiago Guerra Filho (2007, p. 13), 

segundo o qual: 

[...] o processo, entendido como relação jurídica de caráter público, com a 
peculiaridade de se desenvolver numa extensão temporal, com a concorrência de um 
representante do Estado (o juiz) e dos sujeitos interessados na decisão que afinal se 
deveria obter como resultado (as partes). 

Feita essa singela e curta introdução sobre a característica básica do 

neoprocessualismo como resultado da constitucionalização do direito processual no 

paradigma jurídico do pós-positivismo, passaremos a tratar, adiante, da relação que se 

estabelece entre as dimensões material e processual do Direito, para que se possa ter um 

aporte teórico de como a função social da propriedade urbana pode interferir na interpretação 

e aplicação da tutela processual possessória. 

 

3.1 - �eoprocessualismo e a relação entre as dimensões material e processual do Direito 

 

 

Como já mencionado, o Direito Processual, na ótica do neopreocessualismo, 

assim como todos os ramos do Direito no paradigma jurídico pós-moderno, tem como 

principal fundamento a efetivação dos princípios e direitos fundamentais, que se colocam não 

só como imperativos normativos, mas como parâmetros de interpretação e aplicação de suas 

normas. Dessarte, ganha destaque, nessa percepção, a instrumentalidade do processo como 

meio para a sua garantia e efetivação. 

Rompe-se com o modelo formalista do positivismo jurídico que concebe o 

processo e suas normas de maneira puramente autônoma, sem levar em consideração o direito 

material que se faz presente na dinamização processual. Embora se reconhecesse, no modelo 

positivista, que o processo tivesse como fim a realização do direito material, considerava-se 

também que o direito processual era válido por si mesmo. Ocorre que tal percepção, muito 

embora correta ao se reconhecer autonomia do direito processual em relação ao material, era 

levada a um extremo que ignorava o preceito de funcionalização do direito, considerando a 
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validade absoluta da norma processual, mesmo que se contrariasse o direito material posto no 

âmbito do processo, sob a alegação do preceito maior da segurança jurídica. Tal idéia é 

expressa na filosofia do direito de Gustav Radbruch (1979, p. 344-345), segundo o qual: 

A independência do direito adjectivo na sua obrigatoriedade em frente do direito 
substantivo – mesmo que o primeiro deixe de preencher a sua função para alcançar a 
realização do segundo – acha a sua mais vigorosa expressão na bem conhecida 
distinção dogmática entre relação jurídica processual ou formal e a relação jurídica 
material, para cuja verificação a primeira deve servir. [...] Porquanto não nos 
devemos esquecer que a única idéia de valor capaz de servir de justificação a esta 
obrigatoriedade do direito processual, sobretudo nos casos em que este vem a estar 
em oposição às exigências do direito material, é sempre a da segurança jurídica. 

Com o advento e desenvolvimento do pós-positivismo, houve a superação da idéia 

pura e formalista da norma jurídica, a qual se mostrou contraditória e limitada, passando o 

Direito a ser interpretado e aplicado à luz de princípios e direitos fundamentais, de estrutura 

normativa aberta, que se adéquam aos casos e à natureza dos direitos envolvidos em uma 

relação jurídica. O Direito também é estudado como sistema uno, de ramos e especialidades 

interligadas que, embora autônomas, não são modelos estanques como se estivessem situados 

em um ordenamento próprio e sem nenhuma relação com outros ramos ou com sua base 

normativa fundamental, isto é, a Constituição. 

O mesmo processo de transformação se dá no Direito Processual com o 

neoprocessualismo, que, conforme magistério de Eduardo Cambi (2009, p. 117), “[...] implica 

na coragem para romper com as armadilhas do positivismo e dos formalismos jurídicos, 

concebendo o processo como um mero veículo de tutela de direitos materiais.”  

Nessa perspectiva, se o processo é tomado como meio de efetivação dos direitos 

materiais, como conseqüência do direito fundamental a uma tutela jurisdicional efetiva e do 

acesso à justiça, não se pode olvidar que o que o ordenamento processual, embora autônomo e 

com características próprias, aproxima-se e relaciona-se com o ordenamento material. O 

processo, como já dito anteriormente, é o meio de dinamização desse direito material estático, 

que assim o permanece até que se realize pelo caminho estabelecido pela norma processual. 

Há, pois, uma relação dialética do direito material e do direito processual que se configura de 

acordo com a natureza dos direitos discutidos e do conflito desses direitos. 

Como assevera Hermes Zaneti Júnior (2005), essa relação entre e direito material 

e direito processual sempre existiu, no sentido de que o processo é meio de efetivação das 

finalidades contidas no direito material. No entanto, essa ligação foi desprivilegiada em 
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momentos anteriores sob a égide do positivismo jurídico, que se apegava aos procedimentos 

formais de forma exagerada, muitas vezes inviabilizando a própria aplicação do direto 

material, por retirar-lhe o valor dentro do processo, conforme já ressaltamos. Por essa razão, 

talvez por uma tentativa de evidenciar e ressaltar a importância desse diálogo entre os planos 

processual e material do ordenamento jurídico, é que a doutrina processualista atual pretendeu 

ratificá-la, como forma de melhor alcançar a realização dos direitos fundamentais. 

Essa relação ganha mais força com a expansão da teoria neoprocessual, onde há 

ênfase na aplicação de um processo constitucional em sentido amplo, ou seja, não restrito à 

jurisdição constitucional em si, com as ações com constitucionais específicas, mas como um 

direito processual “constitucionalizado”, interpretado e aplicado à luz da unidade jurídica e 

axiológica preestabelecida na Constituição, com fins de manter a coesão e coerência do 

ordenamento. (ZANETI JÚNIOR, 2005). Nesse modelo processual constitucional, o direito 

processual não está alheio à natureza dos direitos materiais e conflitos que se colocam em 

análise, devendo estar adaptado a eles. Tal preceito se aplica tanto em um momento pré-

conflito, na norma abstrata, devendo o legislador atentar para a natureza das relações jurídicas 

e dos direitos que pretende disciplinar no âmbito do processo, como também no momento de 

existência do caso concreto, do conflito estabelecido, agindo o Judiciário, quando da 

operacionalização e condução do processo, ter em vista tais naturezas jurídicas ali 

estabelecidas e encontrar o meio mais condizente com a efetividade dos direitos materiais 

demandados. Aduz a doutrina processualista: 

Destarte, nesse momento privilegiado de democratização do Direito, entra em cena a 
personagem sonora de nosso texto: o processo, que é o caminho para a realização 
com Justiça do direito material resistido, controverso: o direito insatisfeito 
automaticamente. O processo é o instrumento com o qual fazemos a escrita, pelo 
Poder estatal (Poder Judiciário), da nova ordem jurídica, pacificando o conflito e 
entregando a cada um o que é seu mediante um procedimento e um contraditório.  

[...] o processo devolve (sempre) algo diverso do direito material afirmado pelo 
autor, na inicial, algo que por sua vez é diverso mesmo da norma expressa no 
direito material positivado. Diverso está aí como elemento de substituição, mesmo 
que idêntica à previsão legal: a norma do caso concreto passou pela certificação [...] 
do Poder judiciário. Pode-se dizer, nesse sentido, que entre processo e direito 
material ocorre uma relação circular, o processo serve ao direito material, mas 
para que lhe sirva é necessário que seja servido por ele. (ZANETI JÚNIOR, 2005, p. 
283). 

Dessa forma, a relação entre os dois planos se dá de forma complementar e 

interdependente, sempre construindo uma norma para o caso concreto, a partir da formulação 

de um direito, incerto e problemático, que se constrói da interatividade entre os planos na 
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dinâmica processual. Portando, o processo precisa ser adequado ao direito material e deve 

levar em consideração a natureza do caso, do conflito concreto para que se possa, ao final, 

estabelecer qual direito ou norma concreta que deverá prevalecer. Essas são conclusões que se 

retiram dos princípios da instrumentalidade e da adequação e do método concretista na análise 

processual, que se destacam no interior da doutrina neoprocessual. 

No sentido da instrumentalidade e da adequação, leciona Fredie Didier Júnior 

(2008, p. 57) que “O processo não é um fim em si mesmo, mas uma técnica desenvolvida para 

a tutela do direto material.” Dessarte, a separação entre direito material e direito processual 

enquanto formas autônomas não podem gerar o inteiro isolamento do processo e mantê-lo 

alheio ao direito substancial que se pretende tutelar, havendo um elo entre ambas as 

dimensões. Ressalta ainda o aspecto da adequação para que se possa melhor aliar o processo à 

natureza do direito e dos casos concretos, podendo ser feita no momento legislativo, cabendo 

ao legislador prever meios procedimentais adequados para a efetivação da tutela do direito 

material. Tal adaptação também deve ser feita no momento processual, “[...] permitindo ao 

juiz, no caso concreto, adaptar o procedimento de modo a melhor afeiçoá-lo às peculiaridades 

da causa.” (DIDIER JÚNIOR, 2008, p. 51). 

No mesmo sentido, Cássio Scarpinella Bueno (2010), ao defender a superação da 

ótica puramente individualista do processo, sob a perspectiva do direito processual público e 

coletivo, e a idéia da relativização do binômio direito material e processual, ressalta que este é 

um instrumento cuja finalidade está condicionada à efetivação daquele, devendo ser ajustado 

aos conflitos de interesses que se colocam no plano material. Afirma o autor (2010, p. 28) 

que: 

Quando o direito material público é posto em juízo, portanto, põe-se a toda prova a 
premissa da instrumentalidade do processo na medida em que estreita a separação 
entre o direito material e o processual, relativizando, assim, o binômio direito-
processo, unindo-os para um fim comum, a apaziguação social. 

Portanto, há, sob essa orientação, uma vinculação da eficácia do processo e da 

efetividade dos direitos tutelados a essa superação da separação rígida e formal entre os 

planos material e processual do Direito, o que faz concluir que a natureza desses direitos e dos 

conflitos traz uma necessária influência na forma como essa tutela será exercida no âmbito 

jurisdicional. Deverá o juiz avaliar o caso concreto e estabelecer os melhor meio para que se 

possa produzir o fim almejado, sempre sob o parâmetro do modelo processual constitucional 

na efetividade dos direitos fundamentais. A busca pelos meios adequados para a tutela 
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jurisdicional efetiva nada mais é do que a concretização dessa necessária interação entre 

substância e forma, entre meio e fim, que dialogam e resultam na criação, através dos 

métodos de interpretação, de um pronunciamento sobre o direito ou norma a ser posta para 

cada caso concreto. 

Assevera Luís Guilherme Marinoni (2006, p. 2-3). que a tutela jurisdicional 

efetiva não pode ser interpretada apenas como dever imposto ao legislador de criar uma 

estrutura processual adequada à tutela dos direitos de acordo com suas características e 

natureza, mas “[...] considerando as várias necessidades de direito substancial, dá ao juiz o 

poder-dever de encontrar a técnica processual idônea à proteção (ou à tutela) do direito 

material.”  

Ante o exposto, insta salientar, pois, que essa conformação das técnicas 

processuais também se mostra necessária no momento processual, conforme supracitado, 

tendo em vista a impossibilidade de o legislador, abstratamente, prever todas as 

peculiaridades e necessidades de todos os casos concretos na formulação dessa estrutura 

processual. Essa é atividade que também cabe ao Estado-juiz, no exercício de sua função 

jurisdicional e do seu poder-dever de prestação da tutela efetiva frente aos conflitos que a ele 

se mostram, por meio de métodos da interpretação e da argumentação, com fins de criar 

regulamentação resolutiva para a situação específica, levando em consideração todos os 

direitos postos em conflito, ou seja, tanto o direito do demandante da tutela como o do 

demandando.  

Dessa forma, a norma não é entendida apenas como conteúdo descrito na lei, mas 

é o resultado obtido a partir da interpretação do conteúdo normativo realizado a partir dessa 

relação interdependente do direito material e processual no decorrer do exercício da tutela 

jurisdicional. O que se obtém, ao final desse processo, é uma norma concreta que irá regular o 

caso específico que traz o conflito, salientando outra característica inerente ao Direito pós-

positivista, que é o método concretista. Portanto, é norma concreta criada a partir do caso 

particular e a ele ligada. (CAMBI, 2009). 

Portanto, como aduz Cambi, citando Eduardo Carlos Bianca Bittar (2005, p. 432 

apud CAMBI, 2009, p.114): 

[...] o direito pós-moderno combate a negação de direitos por critérios meramente 
formais, privilegiando o conteúdo em detrimento do apego excessivo à forma. 
Critica métodos de coerção e restrição de acesso a direitos, baseado no império do 
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rito, do procedimento, do acesso condicionado pela burocracia, que fazem com que 
o direito seja acessível tão somente àqueles que sobrevivem às armadilhas e 
artimanhas criadas pelo sistema jurídico. 

Em sintonia com essas premissas, o Anteprojeto do novo Código de Processo 

Civil traz inovações que se aproximam desse modelo processual constitucional. Dá-se, no 

Anteprojeto, importância para a necessidade de trazer uma interpretação mais sistemática das 

normas processuais, coadunando-as à Constituição e adaptando-as de forma que se possa ter 

um processo condizente com a realidade social. Em sua exposição de motivos, o Anteprojeto 

(BRASIL, online) traz seus principais objetivos: 

Com evidente redução da complexidade inerente ao processo de criação de um novo 
Código de Processo Civil, poder-se-ia dizer que os trabalhos da Comissão se 
orientaram precipuamente por cinco objetivos: 1) estabelecer expressa e 
implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal; 2) criar 
condições para que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente à 
realidade fática subjacente à causa; 3) simplificar, resolvendo problemas e 
reduzindo a complexidade de subsistemas, como, por exemplo, o recursal; 4) dar 
todo o rendimento possível a cada processo em si mesmo considerado; e, 5) 
finalmente, sendo talvez este último objetivo parcialmente alcançado pela realização 
daqueles mencionados antes, imprimir maior grau de organicidade ao sistema, 
dando-lhe, assim, mais coesão. (grifos do autor) 

 

A partir dessas premissas teóricas, é possível concluir que a função social da 

propriedade, assim como todo princípio ou direito fundamental na unidade do ordenamento 

jurídico constitucional e infraconstitucional, deve servir de parâmetro não apenas para a 

interpretação do direito que se exerce sobre bens, mas também para as normas processuais 

que regulam uma lide que verse sobre determinado bem passível de se exigir uma função 

social. Os conflitos envolvendo a propriedade devem ser interpretados e solucionados em face 

desse princípio que compõe a substância desse direito real. 

Se a função social da propriedade é elemento essencial do direito material à 

propriedade e se direito material e processual estão intimamente ligados, devendo este ser 

operacionalizado de acordo coma natureza daquele, imperiosa é a afirmação de que a função 

social também deverá ter influências significativas nos instrumentos processuais de tutela 

possessória. A função passa, nesse sentido, a ser parâmetro de interpretação não apenas do 

direito substancial em si, mas também do conflito que se instaura no campo processual, sendo 

elemento central para se averiguar o direito a ser tutelado, que poderá ser o demandante ou o 

do demandado, a depender de quem confere, na prática, uma função ao bem envolvido na 

lide. 
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A função social é, pois, pressuposto fundamental inserido na tutela jurisdicional 

da posse em favor daquele que a exerce e dá cumprimento a essa finalidade intrínseca ao 

direito real em questão, seja por parte do proprietário ou daquele que a posse exerce de fato. 

No ponto posterior, será dada ênfase nessa relação da função social com o processo e os seus 

efeitos na tutela processual possessória. 

 

3.2 – Função social da propriedade urbana e sua relação com a tutela possessória 

 

Como já dito anteriormente, o princípio da função social da propriedade tem força 

normativa e aplicabilidade imediata. Desta sorte, o Poder Público, em todas as suas esferas 

deve atuar no sentido de dar cumprimento a esse mandamento constitucional, que reflete 

imperativo que vincula o Estado e os particulares no exercício do direito de propriedade. 

Nesse sentido, e não o poderia deixar de ser, a função social é preceito 

fundamental que orienta a interpretação do Judiciário no momento processual de resolução de 

conflitos cujo objeto seja a propriedade. Entretanto, embora se reconheça, pacificamente, na 

doutrina brasileira tal fundamento, ou seja, de que a função social da propriedade é elemento 

essencial do direito de propriedade e que deve ser respeitada e cumprida tanto pelo Poder 

Público em sua atuação, como por particulares, não se tem estendido muito essa interpretação, 

dando-se, muitas vezes, caráter restritivo a esse princípio sob a alegação de que é abstrato e 

impreciso, renegando sua imperatividade na aplicação dos instrumentos jurídicos 

concernentes à proteção desse direito real. 

Seu reconhecimento, como demonstra a experiência e a tradição jurídica privatista 

e patrimonialista do direito brasileiro, tem sido vinculado apenas à substancialidade do direito 

de propriedade, isto é, isolada apenas no plano material de sua concepção. Tem-se mantido 

como princípio estático, cujos efeitos ainda não foram encarados de maneira comprometida 

pelo Poder Público. Este não criou meios necessários para a efetivação desse mandamento, 

principalmente quando nos referimos ao Poder Executivo e Judiciário, não obstante a 

existência categórica e clara de vários preceitos normativos positivados sobre o caráter 

obrigatório da função social, não deixando qualquer dúvida sobre suas implicações irradiantes 
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no ordenamento, evidência essa que passa despercebida, em muitos casos de forma proposital, 

aos olhos do Estado. 

Quando se fala em Judiciário é que podemos identificar e timidez e limitação no 

que diz respeito à aplicação da função social e sua utilização como critério de interpretação e 

resolução de conflitos. A cultura jurídica patrimonialista tem restringido de sobremaneira o 

reconhecimento desse preceito constitucional nas lides entre proprietários e não proprietários 

que envolvem a terra. Ocorre que a função social da propriedade, no contexto socioeconômico 

atual e diante do paradigma jurídico que se instaurou após a superação do positivismo, não 

pode ser mais relegada ao plano da inefetividade, como mero conteúdo programática refém da 

boa vontade do proprietário, como se apenas representasse mandamento moral. A função deve 

ser entendida como condição imposta ao exercício do direito de propriedade, cujo 

descumprimento deve trazer efeitos em relação à sua proteção. Esse é fundamento que deve 

vincular todos os ramos jurídicos que tenham ligação com o princípio da função social da 

propriedade, inclusive o Direito Processual e suas normas no âmbito da tutela jurisdicional.  

A finalidade em atender interesses da coletividade não é referência normativa 

apenas para a atuação do Poder Executivo na elaboração e execução de políticas públicas de 

reforma agrária ou urbana, mas é também imperativo que se mostra essencial na análise de 

conflitos sobre a terra que chegam ao campo da atuação jurisdicional. É cada vez mais 

comum a existência de litígios que envolvem a posse e a propriedade sobre um bem que, mais 

cedo ou mais tarde, encontram como último meio de resolução o Judiciário através do 

processo. Nesse contexto, em razão da unicidade do ordenamento jurídico e da relação que se 

estabelece entre direito material e direito processual, a função social tem total importância na 

solução de conflitos possessórios, sendo o ponto nodal para se estabelecer quais direitos em 

conflito serão tutelados, uma vez que representa elemento interno e substancial do objeto 

desse tipo de lide: a propriedade, sendo mais específico, o bem sobre o qual recai o domínio, a 

terra. 

De acordo com o artigo 927 do Código de Processo Civil (CPC), para que aquele 

que pleiteia a tutela possessória tenha o seu direito reconhecido, cabe o ônus de provar: 

I - a sua posse; 

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 

III - a data da turbação ou do esbulho; 
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IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da 
posse, na ação de reintegração. 

Laércio Becker (1997) defende que a função social da propriedade é pressuposto 

básico para a legitimidade daquele que pleiteia a tutela sobre a posse ou a propriedade, tanto 

nas ações petitórias como nas possessórias. O descumprimento da função social 

desqualificaria o direito à tutela possessória, cabendo o ônus da prova de seu atendimento ao 

autor do pleito, sendo essencial e indispensável para que a demanda logre êxito, não bastando 

apenas a comprovação do título de propriedade.7 Vê-se, portanto, que há, além dos quatros 

requisitos acima elencados, um quinto, o qual seria o cumprimento da função social da 

propriedade, cujo ônus probatório recai sobre aquele que instaura a ação.  

No modelo constitucional processual, diante todos os fundamento expostos nos 

capítulos anteriores, não se pode desvincular a função social do processo que envolva lides 

possessórias. A função social passa a ter relação estrutural interna não apenas com o direito 

material de propriedade, mas também, em face da relação direito-processo, com o próprio 

direito processual possessório. A função social, pois, além de ser inerente ao próprio direito 

de propriedade, é intimamente ligada à própria tutela possessória, a qual será precária e 

insubsistente caso não haja o seu cumprimento. É requisito que, muito embora não esteja 

expresso no dispositivo do art. 927 do CPC e seus incisos, está implícito a partir da 

interpretação do modelo processual em consonância a ordem constitucional no paradigma 

pós-positivista, sendo pressuposto lógico e necessário resultante desse sentido hermenêutico 

extraído da unidade do ordenamento jurídico. 

Nesse mesmo sentido, defende Fabio Konder Comparato (online, p. 8): 

Com relação aos demais sujeitos privados, o descumprimento do dever social de 
proprietário significa uma lesão ao direito fundamental de acesso à propriedade, 
reconhecido doravante pelo sistema constitucional. Nessa hipótese, as garantias 
ligadas normalmente à propriedade, notadamente a de exclusão das pretensões 
possessórias de outrem, devem ser afastadas. Como foi adequadamente salientado na 
doutrina alemã, a norma de vinculação social da propriedade não diz respeito, tão só, 
ao uso do bem, mas à própria essência do domínio. Quem não cumpre a função 

                                                 

7 No mesmo sentido: ALFONSIN, Jacques Távora. Acesso à terra como conteúdo de direitos humanos 
fundamentais à alimentação e à moradia. Porto Alegre: Ed. Sérgio Antonio Fabris Editor, 2003; TORRES, 
Marcos Alcino de Azevedo. Posse e Propriedade. Um conflito em torno da função social. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2007; ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direitos Reais. 7ª Ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011 e SAULE JÚNIOR, Nelson. A proteção jurídica da moradia nos 
assentamentos irregulares. Sérgio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 2004. 
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social da propriedade perde as garantias, judiciais e extrajudiciais, de proteção da 
posse, inerentes à propriedade, como o desforço privado imediato (Código Civil, art. 
502) e as ações possessórias. 

 

Nelson Saule Júnior (2004, p. 213) também reforça o mesmo entendimento ao 

tratar da função social da propriedade urbana e sua interpretação de acordo com a ordem 

constitucional, informando que “A função social da propriedade é o núcleo basilar da 

propriedade urbana. O direito de propriedade urbana somente é passível de ser protegido pelo 

Estado no caso de a propriedade atender à sua função social.” 

Como já referido no primeiro capítulo, a função social da propriedade urbana tem 

seus critérios definidos pelo Poder Público municipal a partir das normas de planejamento e 

regulamentação de uso e ocupação do solo urbana contidas em seus respectivos Planos 

Diretores, os quais devem seguir as normas gerais de política urbana previstas na Constituição 

Federal e no Estatuto das Cidades, integrando, no plano local, a ordem jurídico-urbanística. 

Desssarte, a função social da terra urbana não é definida apenas pela destinação adequada e 

pelo atendimento dos interesses coletivos alheios aos do proprietário, mas também pelas 

regras e princípios estabelecidos no direito urbanístico em todos os níveis da federação. 

Portanto, para que se compreenda qual a função social da propriedade urbana, faz-se mister 

conhecer o que determina o Plano Diretor Municipal, o Estatuto da Cidade, a Constituição 

Federal, bem como toda a legislação urbanística federal, regional e municipal que tratem do 

uso e ocupação da  terra urbana. Da mesma forma, pois, para saber se a propriedade resguarda 

seus instrumentos de tutela possessória, precisa-se identificar se a mesma atende aos preceitos 

jurídico-urbanísticos. 

O Plano Diretor não pode dispor em contrário do que estabelece a Constituição e 

o Estatuto da Cidade, devendo se coadunar e reproduzir as normas gerais de política urbana, 

adequando-as às peculiaridades da realidade local. Mesmo aqueles municípios que não 

possuam Plano Diretor ou que o possua, mas sendo este contrário aos parâmetros urbanísticos 

legais e constitucionais, a referência para se aferir qual o conteúdo da função social será dada 

a partir da aplicação direta ao espaço local dos artigos 182 e 183 da Constituição e das normas 

que formam o Estatuto da Cidade. 

Essa é uma questão que ajuda a superar um problema sobre qual o critério para 

estabelecer até que ponto a função social da propriedade urbana está sendo cumprida ou não. 

O direito urbanístico traz um grande conjunto de regras para ordenar o uso e ocupação do 

solo, bem como prevê ações de política urbana, normas que variam desde as mais simples 
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regras até os mais complexos e abrangentes princípios. Então quais normas que, quando 

descumpridas, permitem dizer que uma propriedade não cumpre a função social? O 

descumprimento, por exemplo, da taxa de permeabilidade mínima ou a testada mínimo de um 

lote tem o mesmo efeito de gerar o descumprimento da função social do fato de alguém 

especular um imóvel e não utilizá-lo? O que se deve perceber é que essas regras específicas 

são consequências de normas e diretrizes fundamentais de planejamento urbano ligadas ao 

direito à cidade. Este direito visa garantir a todos o acesso a uma cidade justa, democrática e 

igualitária, definindo normas estruturais que são a base do direito urbanístico atual. Os 

objetivos centrais da nova ordem jurídico-urbanística são a garantia do direito à moradia, o 

acesso à terra, direito à regularização dos assentamentos informais consolidados, o combate à 

especulação imobiliária nas áreas urbanas, o mobilidade urbana, condições adequadas de 

trabalho, entre outros. São preceitos que estão na Constituição e no Estatuto da Cidade e que 

devem ser reproduzidos pelos Planos Diretores ou, em caso de sua inexistência ou 

contradição, serem diretamente aplicado aos municípios para definir qual a função social da 

propriedade urbana. 

São fundamentos que constituem um núcleo essencial desse princípio inerente ao 

direito de propriedade urbana, cujo exercício contrário a esses elementos basilares constitui, 

claramente, uma situação de propriedade sem função social. Nesse sentido, os grandes vazios 

urbanos, as áreas não utilizadas ou subutilizadas descumprem preceitos fundamentais que 

proíbem a concentração ilimitada e especulação imobiliária em detrimento do direito à 

moradia daqueles que não têm acesso à terra. É o que Laércio Becker (1997, p. 59) salienta ao 

afirmar que existem características que compõem um núcleo inescapável da função social da 

propriedade urbana, o qual o proprietário não poderá deixar de atender. Trata-se de um núcleo 

normativo essencial que torna “[...] suficientemente claro ao menos para identificarmos quais 

situações realmente não cumprem a função social.” 

Entretanto, é preciso anotar que como o direito de propriedade é reconhecido 

como direito fundamental e como o ordenamento jurídico não permite, em regra, a 

expropriação dos bens de um particular, o que se entende na doutrina atual é que, embora os 

instrumentos de tutela possessória deixem de persistir em razão do descumprimento da função 

social, perdendo sua proteção, permanece ainda o direito patrimonial em si, isto é, o direito 

sobre o valor do bem sobre o qual se exerce propriedade. O proprietário manteria, assim, o 

seu direito de propriedade (o direito patrimonial), mas não mais persistiria a proteção 

jurisdicional do bem, ou seja, o proprietário não estaria legitimado a ter concedida em favor 
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de si, por parte do Judiciário, a tutela possessória, uma vez que não cumpriu com o seu dever 

fundamental de dar uma função social. (BECKER, 1997).8 

O que se discute também é a quem cabe o dever de indenizar o proprietário pelo 

seu bem. Em um contexto de conflito entre a posse e a propriedade desfuncionalizada, onde as 

partes envolvidas são notoriamente, em quase todos os casos de conflitos fundiários, grupos 

de baixa renda e o proprietário particular, faz-se necessário que o Poder Público arque com 

essa responsabilidade. Nos conflitos urbanos, esse papel caberia ao município, o qual tem o 

dever de promover a reforma urbana e garantir moradia para a população de baixa renda. A 

desapropriação de interesse social para fins de reforma urbana é uma obrigação imposta ao 

Poder Público municipal pela ordem jurídico-urbanística. Essa premissa, logicamente, não 

retira a responsabilidade das outras entidades federativas, que devem atuar quando for 

demonstrado o respectivo interesse ou responsabilidade. Existindo um conflito em torno da 

terra que envolva grupos pobres, está caracterizado, então, o interesse público, cabendo ao 

Estado intervir no conflito, indenizando o proprietário que não cumpre a função social em 

favor daqueles que têm a posse da terra como forma de conservar o direito à moradia. 

Portanto, a indenização, nesses casos, deve ser feita pelo Estado, em face do dever já referido 

que a ele cumpre e também pelo fato de que a população de baixa renda não pode arcar com 

os custos dessa indenização. 

 

 

3.3 – Segurança jurídica da posse e direito à moradia e sua proteção processual 

 

 

O ponto que se passa agora a discutir é a força normativa da posse funcionalizada 

frente à propriedade que descumpre o dever fundamental da função social da propriedade e a 

                                                 

8 No mesmo sentido, ver a doutrina de: ALFONSIN, Jacques Távora. Acesso à terra como conteúdo de direitos 
humanos fundamentais à alimentação e à moradia. Porto Alegre: Ed. Sérgio Antonio Fabris Editor, 2003; 
ROSENVALD, Nelson; FARIAS Cristiano Chaves de. Direitos Reais. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris 
Editora, SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30ª Ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 
2008 e TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. Posse e Propriedade. Um conflito em torno da função social. Rio 
de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007. 
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reversão da tutela em favor daqueles exercem, de fato, a posse como forma de garantir o 

exercício do direito fundamental à moradia. 

O ordenamento jurídico atual torna autônoma a figura da posse em relação ao 

direito de propriedade. Anteriormente, sob a égide de códigos civilistas com perfis totalmente 

patrimonialistas, a posse era tida como mero elemento de exteriorização do direito de 

propriedade, sendo a tutela possessória instrumento de garantia em favor do proprietário no 

exercício dos privilégios inerentes à propriedade. 

Conforme menciona Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2010), a posse se 

manifesta a partir de três formas: a posse real, que vinculava a posse à titularidade da 

propriedade ou de outro direito real; a posse obrigacional, que se adquire em razão de uma 

relação obrigacional sobre um bem (exemplo disso é a locação); e a posse fática, que se dá 

espontaneamente sobre um bem independente de qualquer relação jurídica real ou 

obrigacional, existindo pela utilização, de fato, de um bem. 

Dessa forma, há consagração da autonomia da posse em face da propriedade, que 

são institutos jurídicos diferentes, podendo muitas vezes coincidir sobre o mesmo bem, ou 

seja, ser o possuidor também o proprietário da coisa, ou não, o que quer dizer, em outras 

palavras, que sobre esse bem a posse e a propriedade podem existir separadamente, isto é, 

quando possuidor e proprietários são sujeitos diferentes. É a revelação da posse como situação 

fática, cujo exercício confere a um determinado bem uma função social a qual foi 

negligenciada pelo proprietário. Marcos Alcino Torres (TORRES, 2007, p. 353) parte da 

premissa de que “[...] a posse autônoma com função social só se instala quando o proprietário 

não cumpre a função social.” 

A função social da posse decorre de uma interpretação sistemática do modelo 

constitucional vigente, embora não seja princípio expresso no ordenamento, pois é princípio 

que se extrai do fato de a posse ser instrumento através do qual se exercem direitos 

fundamentais, cumprindo uma função social em relação ao bem possuído. “São os casos em 

que a propriedade recebe uma função social, mas quem a concede não é o proprietário, porém 

o possuidor.” (CHAVES; ROSENVALD, 2010, p 39). A legitimidade da posse consiste, pois, 

em ser meio para que o indivíduo tenha como garantir o acesso a direitos fundamentais e 

constituir, assim, uma condição de dignidade a partir da manutenção de meios mínimos de 

subsistência. 

Nessa tensão entre posse e propriedade, o ordenamento traz diversas situações 

onde a posse pode ser protegida em face do próprio direito de propriedade, baseado nessa 
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proteção especial conferida devido à legitimidade da posse qualificada pela função social. 

Previu, por exemplo, o Código Civil (CC) de 2002 prazo mais curto, em relação ao Código de 

1916, para a usucapião extraordinária. 9 Da mesma forma o fez em relação à usucapião 

ordinária.10 Na Constituição, houve a previsão da usucapião constitucional rural11 e a 

urbana12, estabelecendo que aquele que possuísse uma terra com a finalidade de torná-la 

produtiva ou destiná-la à sua moradia e de sua família, respectivamente, por um prazo de 

cinco anos ininterruptos, não possuindo outro imóvel, adquiriria a propriedade desta terra, 

cujo tamanho mínimo é de duzentos e cinqüenta metros quadrados, para a área urbana, ou de 

cinqüenta hectares.  

Além disso, há outros instrumentos de proteção da posse previstos em diversos 

diplomas jurídicos que visam proteger a posse e garantir sua segurança jurídica, como a 

concessão especial de uso para fins de moradia, prevista no Estatuto da Cidade e 

regulamentada na Medida Provisória nº 2.220/2001, a usucapião coletiva, a desapropriação 

judicial, entre outros instrumentos de regularização fundiária previstos legalmente. Para que 

haja sua aplicação, há necessidade de cumprir determinados requisitos no que diz respeito ao 

tempo de posse e de como ela se manifesta, ou seja, se destinada à moradia ou a outra 

finalidade. São, inclusive, formas de defesa em ações possessórias que envolvam determinada 

área, onde haja tensão entre posse e propriedade. No caso de preenchimento dos requisitos 

necessários para a aplicação de quaisquer desses instrumentos, que configuram a posse com 

função social em contraposição a um direito de propriedade que não cumpra sua função 

social, o Judiciário deverá reconhecer a legitimidade da posse em favor dos possuidores, 

garantindo a eles o direito de permanecer sobre a terra, declarando a aquisição do bem por 

usucapião ou determinando que o Poder Público realize a regularização fundiária e indenize o 

proprietário, haja vista terem sido preenchidos os requisitos legais para a manutenção da 

posse em favor dos não proprietários possuidores. 

Essa é uma questão não muito controversa na doutrina, ou seja, quando nas lides 

possessórias há o reconhecimento da legitimidade da posse em favor dos que não são 

proprietários, em razão de estarem enquadrados em previsões legais que garantem a posse. No 
                                                 

9 Artigo 1.238, parágrafo único do CC de 2002.  

10 Artigo 1.242 do CC de 2002. 

11 Artigo 191 da Constituição Federal de 1988. 

12 Artigo 183 da Constituição Federal de 1988. 
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entanto, para além dos instrumentos legais, previstos pelo legislador, há necessidade de se 

estabelecer como a posse pode ser juridicamente assegurada e legitimada mesmo quando não 

há preenchimento desses pressupostos legais em uma situação de conflito em torno de um 

bem resultante dessa dicotomia posse-propriedade. Como legitimar a posse daqueles que, 

embora cumpram uma função social da posse em face de uma propriedade sem função social, 

não tem nenhum instrumento legal específico em que se apegar para garantir a sua posse, 

como é o caso da usucapião ou da concessão especial para fins de moradia? 

Como dito alhures, a posse tem caráter autônomo em relação à propriedade e pode 

a vir cumprir uma função quando estiver destinada à garantia do exercício de direitos 

fundamentais, como é o caso da moradia e do trabalho. É uma posse voltada para a dignidade 

da pessoa humana, ao permitir que se extraiam dela recursos para a própria subsistência e 

garantia de um padrão digno de vida. É direito especial que deve ser tutelado de maneira 

independente. Não obstante tal autonomia, a proteção jurídica da posse ainda tem sido 

encarada de maneira não tão independente, vinculando-a aos requisitos de aquisição do bem. 

O mais importante e notável dos instrumentos legais de legitimação da posse está 

ligado à aquisição da propriedade, que é a usucapião, cujos requisitos em diversas situações 

são tomados como parâmetros para definir quando uma posse dever ser ou não assegurada. A 

concessão de uso especial para fins de moradia, que se estabelece em terras públicas, possui 

requisitos semelhantes. A posse é vista, nessa perspectiva, como mero pressuposto de 

aquisição da propriedade, sendo ainda vinculada a ela. Perde-se, assim, o caráter autônomo da 

posse. Ora, afirmar que a posse só é garantida e legitimada quando estiverem presentes os 

elementos que permitem a aquisição originária da propriedade pela ocupação é tornar inócua a 

autonomia da posse não apenas como instituto, mas como direito decorrente de uma situação 

de fato que dá funcionalidade a um bem e das necessidades dos não proprietários 

consubstanciadas nos direitos fundamentais e na dignidade da pessoa humana. É apenas 

converter a posse em elemento de externalização da propriedade, como pretendiam os 

civilistas tradicionais da era positivista de um direito de cunho unicamente patrimonial. 

A posse, por si só, traz consequências jurídicas, não sendo apenas pressuposto de 

aquisição de propriedade. Deve-se entender a posse de forma plural e autônoma, como forma 

não apenas de alcançar domínio sobre a coisa, mas de garantir a satisfação de inúmeras 

necessidades dos indivíduos. Nessa linha, aduzem Chaves e Rosenvald (2010, p.53): 

 
Daí a necessidade de alcançarmos a posse como um fato social indissociável de uma 
função social própria e autônoma ao direito de propriedade. A posse caracteriza-se 
por uma apropriação econômica e social consciente sobre um bem, voltada a uma 
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finalidade individual que representa, em ultima instância, a própria finalidade 
coletiva, ao propiciar o direito fundamental social de moradia (art. 6º da CF). 
[...] 
Enfim, a posse deve ser protegida por ser um fim em si mesma, não a projeção de 
um outro direito pretensamente superior. Urge admirar a posse por sua função social 
determinante, e não pelos seus eventuais efeitos – acesso aos interditos possessórios 
e à usucapião. 

 

Portanto, a posse deve ser entendida a partir da idéia dos direitos fundamentais, ou 

seja, é a posse como instrumento de efetivação destes, na medida em que permite a 

manutenção da subsistência dos possuidores e a contemplar suas necessidades sociais básicas, 

conferindo a essa posse uma função social. Nesse sentido, a interpretação da posse e de sua 

tutela apenas à luz do Código Civil, embora não seja dispensável ou negável, é limitada para 

se compreender a sua legitimidade e sua normatividade em face da propriedade sem função 

social. Isso porque o Código Civil atual não correspondeu, de fato, aos ditames da 

Constituição Federal em seus princípios basilares e direitos fundamentais, haja vista de 

reproduz uma lógica patrimonial e individualista, destoando dos preceitos constitucionais 

atinentes à dignidade humana. Conforme assevera Marco Alcino Torres (2007, p. 359), “[...] 

no confronto meramente patrimonial, não há dúvida que o sistema estampado no Código Civil 

dá preferência ao proprietário em relação ao possuidor, ignorando inovações importantes 

neste tipo de conflito social.”  

Na mesma linha, o referido autor, citando Lenio Streck (2003, p. 295 apud 

TORRES, 2007, p. 360), ressalta esse descompasso entre o ordenamento civilista com a 

ordem constitucional brasileira na interpretação da posse, ao afirmar que: 

[...] o novo Código Civil não representou um acontecer da Constituição como se 
poderia esperar. Em muitos aspectos, o Código Civil provoca retrocesso, com nítida 
violação da cláusula constitucional da proibição do retrocesso social, implícita na 
Constituição Federal.13 
 

A partir desse entendimento, é possível aferir a limitação do Código Civil para a 

interpretação da posse e de seus requisitos de tutela. Necessária se faz uma interpretação da 

posse, como já dito, não apenas como instituto ligado ao patrimônio, mas que leve em 

consideração o projeto social e humanista consagrado na atual era constitucional. A posse e 

                                                 

13 No mesmo sentido, Torres assinala que Gustavo Tepedino (1997, p. 438 apud TORRES, 2007, p. 360), ao 
analisar o projeto do atual diploma civilista, afirmava que o Código Civil de 2002 “[...] era retrógrado porque 
nasceria velho, principalmente por não levar em conta a história constitucional brasileira e a corajosa experiência 
jurisprudencial que protegem a personalidade mais que a propriedade, o ser mais que o ter, os valores 
existências mais que os patrimoniais.” 
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sua função social devem ser entendidas enquanto expressão do exercício dos direitos 

fundamentais e a satisfação de necessidades básicas que confiram dignidade aos possuidores.  

Dessa forma, a idéia de posse legítima apenas relacionada ao critério temporal de 

um ano e dia para definir se os possuidores serão reintegrados liminarmente por força de 

decisão judicial ou de que só terão os possuidores segurança jurídica de sua posse depois de 

preenchidos os requisitos da usucapião, por exemplo, mostra-se limitada para conferir tutela 

em favor da posse com função social. Deve-se, antes de tudo, ser questionada se a posse é 

exercida em terra cuja propriedade não cumpre função social e quais direitos os possuidores 

buscam exercer com essa posse. Deve ser feita a busca pela realidade fática em saber quem 

cumpre a função social, se proprietário ou possuidor, e quais direitos envolvidos nessa tensão. 

Nesse sentido, há uma relação intrínseca entre a posse com função social o 

exercício de direitos fundamentais diversos, a depender das necessidades atendidas através do 

uso do bem. No âmbito do espaço urbano, ganha notoriedade o direito à moradia como direito 

humano fundamental primordialmente atendido pelo exercício da posse. 

Como se sabe, o direito à moradia é direito fundamental social, previsto no artigo 

6º da Constituição da República, incluso nesse rol a partir da Emenda Constitucional n. 26, de 

2000. Doutrina e jurisprudência já reconhecem, predominantemente, a aplicabilidade imediata 

dos direitos fundamentais individuais e sociais, estes entre os quais se situa o direito à 

moradia. É direito que possui força normativa e que: 

“[...] como um preceito constitucional, mesmo que fosse entendido como 
uma norma programática é norma jurídica, portanto emite comandos 
jurídicos impondo o dever aos agentes públicos e todos os membros da 
sociedade de ter condutas e ações que não criem impedimentos e violações a 
este direito.” (SAULE JÙNIOR, 2004, p. 179). 
 

O que precisa ser colocado sob análise é como essa posse fundamentada no direito 

à moradia pode ser contraposta contra um particular proprietário que não cumpre função 

social. A efetividade do direito à moradia em relação aos particulares, como expressão da 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais sociais, é esbarrada no discurso que tais direitos 

têm uma natureza positiva, ou seja, dependem, para que sejam efetivados, de uma atuação 

positiva do Estado para a garantia desses direitos. Dessa forma, não se poderia alegar 

segurança jurídica da posse contra particular, em lides possessórias, baseado em direito cujo 

dever de prestação cabe ao Poder Público, retirando da interpretação do conteúdo da posse sua 

relação com os direitos fundamentais, persistindo apenas o critério patrimonial civilista. 
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Entretanto, os direitos fundamentais sociais, como o direito à moradia, não tem 

uma caráter apenas prestacional positivo. O mesmo pode ser invocado para obstar violações 

cometidas por particulares, como forma de defesa, ou seja, possuindo também um caráter 

negativo. Daniel Sarmento (2006, p. 292) afasta, categoricamente, ao tratar da eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais sociais e sua vinculação aos particulares, essa visão, ao 

prelecionar que: 

 
Sem embargo, o equacionamento adequado da problemática ora debatida pressupõe 
que se divise corretamente, na estrutura dos direitos sociais uma dimensão defensiva 
e uma dimensão prestacional. Existe uma difundida idéia de que os direitos 
individuais, ditos de 1ª geração, são direitos de defesa, enquanto os direitos sociais 
constituem direitos prestacionais. Porém,, verifica-se que a questão é mais 
complexa, quando se constata que os direitos individuais podem envolver prestações 
comissivas [...], da mesma forma que os direitos sociais frequentemente abrangem 
também obrigações negativas. E um mesmo direito pode englobar, 
concomitantemente, estas duas dimensões – defensiva e prestacional – como não é 
raro acontecer, sendo certo que a prevalência de cada uma delas dependerá das 
circunstâncias do caso concreto. 
A dimensão defensiva dos direitos sociais identifica-se com a exigência de 
abstenção de condutas que possam lesionar ou ameaçar os bens jurídicos por eles 
tutelados. Trata-se de uma obrigação de caráter negativo. 
 

A posição acima colocada não significa afirmar que a sociedade irá suprir os 

deveres do Estado em razão da inércia deste em efetivar os direitos sociais. Não se pretende 

dizer que alguém deva suprir a necessidade de moradia de outrem pela justificativa de que o 

Poder Público é ineficiente. A questão que se coloca é outra, a de que, baseado em um 

princípio de solidariedade social e nos preceitos da justiça e da igualdade, cabe ao Estado 

garantir a todos o acesso a oportunidades básicas e também à sociedade, nos limites de seus 

deveres e possibilidades, assumir tal responsabilidade. (SARMENTO, 2006). Significa ainda 

que os particulares não podem agir de maneira a violar tais direitos sociais, devendo atuar no 

sentido de atender ao preceitos sociais e de respeitar os direitos da coletividade. Com base 

nisso, é possível concluir que o não cumprimento da função social da propriedade viola 

direitos e interesses coletivos, bem como a tutela de um patrimônio desfuncionalizado, no 

qual se estabelecem moradias de pessoas de baixa renda sem acesso à terra, em detrimento da 

posse funcionalizada destas e de sua moradia, constituem violação do direito social à moradia, 

o que deve ser evitado pelo ordenamento jurídico e pela atuação do Estado, inclusive o 

Judiciário. 

No caso de conflitos fundiários urbanos, a posse reflete, pois, o direito à moradia 

baseada na garantia de um mínimo existencial que permita construir condições de uma vida 

digna, o que vincula diretamente o particular proprietário que não cumpre a função social. 
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Este não pode se utilizar do argumento que não se trata de obrigação sua, mas dever do 

Estado, não podendo o direito à moradia ser imposto contra si para garantir a posse dos não 

proprietários. Argumentos que tentam excluir a responsabilidade dos proprietários 

particulares frente ao direito de posse-moradia e às necessidades vitais de possuidores 

legítimos, não podendo vincular a si e seu patrimônio, reforçam ainda mais o caráter absoluto 

e patrimonial do direito de propriedade, além de servir de argumento com o propósito de 

desviar o dever fundamental da função social da propriedade. Ainda no sentido de as 

necessidades sociais urgentes vincularem os particulares, aduz Sarmento (2006, p. 304): 

 
É evidente, no entanto, que estes direitos vinculam as entidades privadas 
negativamente, como foi dito antes, e que eles constituem diretrizes hermenêuticas 
não apenas para a interpretação das normas ordinárias que incidam sobre o litígio 
privado, como também para os próprios atos negociais praticados pelos particulares. 
Portanto, é inequívoca a influencia direta que exercem sobre as relações entre 
particulares, embora em termos de intensidade, ele não tinha o mesmo alcance que a 
gerada pelos originários a prestações.  
[...] Parece claro que, quando a prestação correlacionar-se ao mínimo existencial, 
haverá um forte argumento para o reconhecimento da eficácia horizontal direta, quês 
estará ausente sempre que se tratar de controvérsia envolvendo aspecto menos 
relevante do direito social em causa, que não atende a uma necessidade humana tão 
essencial. Tal idéia, aliás, pode ser inferida da vinculação direta e imediata dos 
particulares aos princípios da dignidade da pessoa humana – que é reconhecida até 
mesmo por alguns adeptos da teoria indireta. 

 

No mesmo sentido de vinculação dos particulares ao direito social à moradia, é 

importante destacar a recente decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na ocasião, o 

desembargador mantém decisão de antecipação de tutela em reintegração de posse em favor 

da empresa de energia elétrica Light, que ajuizou a ação contra uma família que morava em 

terreno de sua propriedade há mais de 20 anos. A reintegração foi determinada em razão de o 

local oferecer risco à família, uma vez que a residência ficava da linha de transmissão de 

energia. No entanto, na decisão, foi determinado que a empresa demandante pagasse, 

provisoriamente, aluguel em favor dos demandados como forma a garantir seu direito à 

moradia. Abaixo, segue trecho da ementa: 

[...]ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA PARA DETERMINAR A 
REMOÇÃO DOS OCUPANTES E SEUS BENS PARA IMÓVEL PRÓXIMO, 
MEDIANTE ALUGUEL OU HOSPEDAGEM, TUDO ÀS EXPENSAS DA 
AGRAVANTE, CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE 
PONDERA O INTERESSE DA RECORRENTE E O DIREITO DO AGRAVADO 
E SUA FAMÍLIA À MORADIA, QUE TEM ELEVADO ESTATUTO 
CONSTITUCIONAL E CONSISTE NO ALICERCE PARA EXERCÍCIO DE 
OUTROS DIREITOS, INCLUSIVE FUNDAMENTAIS, COMO A INTIMIDADE, 
O CONVÍVIO FAMILIAR, O TRABALHO, E A FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS 
SOCIAIS, DE FORMA QUE SUA SUPRESSÃO EM SEDE ANTECIPATÓRIA 
ESVAZIARIA A POSSIBILIDADE DA PARTE CONTRÁRIA OFERECER 
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RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL E AGREDIRIA O MÍNIMO 
EXISTENCIAL DO AGRAVADO. ÔNUS PROVISÓRIO IMPOSTO À 
AGRAVANTE, CUJA EVENTUAL IRREVERSIBILIDADE SE JUSTIFICA 
PELA FINALIDADE DE PRESERVAR DIREITO SOCIAL QUE PREVALECE 
SOBRE AQUELE QUE LHE FOI CONTRAPOSTO. [...]. (RIO DE JANEIRO, 
2011)14 

 Ante tais fundamentos, não se pode negar que a posse, enquanto direito inerente 

ao exercício do direito fundamental à moradia, deva ser juridicamente assegurada frente ao 

direito de propriedade que não atende à função social. Não se fala aqui na posse sob a ótica 

patrimonial do direito civil, mas sim a posse que reflete o atendimento a uma necessidade 

humana vital, a posse-moradia, que prevalece sobre o domínio desfuncionalizado. Cabe ainda 

ressaltar que a segurança jurídica da posse é elemento essencial à garantia do direito à 

moradia, sendo imprescindível que seja juridicamente assegurada para que esse direito seja 

alcançado plenamente. 

Dessa forma, forçosa é a conclusão que, diante de um conflito entre a propriedade 

sem função social e a posse com função social, expressando aquela direito estritamente 

patrimonial e esta, um direito humano fundamental, deve haver uma prevalência da posse-

moradia, a qual necessita, a partir da tutela jurisdicional, ser juridicamente assegurada, 

garantindo, assim, o direito à moradia. É situação em que a tutela jurisdicional será revertida 

em favor dos possuidores, com intuito de garantir seus direitos fundamentais, conforme 

imperativo do modelo processual constitucional. 

 

 

3.4 – Superação da ótica puramente civilista: análise do conflito possessório urbano a 

partir da ordem jurídico-urbanística 

 

Como já ressaltado acima, as normas civilistas carregam em si uma estrutura cuja 

lógica volta-se à proteção primordial do patrimônio, não tendo atendido, em sua completude, 

aos anseios de proteção aos direitos humanos fundamentais voltados à garantia de um mínimo 

vital de uma vida digna. Isso porque sobrepôs o aspecto patrimonial aos valores humanistas. 

Além disso, o direito de propriedade não é regulado apenas pelo conteúdo privatista do 
                                                 

14  Inteiro teor: Agravo de Instrumento n.º 0044629-74.2011.8.19.0000– 3ª Câmara Cível – Relator Des. LUIZ 
FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO - Julgamento: 01/09/2011. 
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Código Civil, possuindo também uma dimensão publicista, ou seja, é regulada também por 

normas de direito público, caracterizando a propriedade como instituto jurídico de interesse 

público, e não meramente privado. 

A propriedade urbana, por sua vez, tem sua normatização nas regras e princípios 

do direito urbanístico, com regulamentações que vão desde a Constituição, passando pelo 

Estatuto da Cidade, até as normas específicas de planejamento urbano dos municípios. A 

função social da propriedade urbana, como mesmo estabelece a Constituição Federal, no 

capítulo de política urbana, e o Estatuto da Cidade definem que ela será estabelecida pelas 

regras contidas no Plano Diretor, devendo este estar coeso com aqueles. 

Os objetivos primordiais do processo judicial, que são o de permitir e viabilizar a 

tutela jurisdicional, controlar o arbítrio do juiz e garantir a participação dos interessados, 

permitem concluir que é necessária a análise das lides sobre terra urbana a partir do direito 

urbanístico. 

A solução de conflitos possessórios urbanos a partir apenas do direito civil não 

permite que se tenha uma visão adequada sobre a natureza do conflito nem sobre a 

regulamentação da terra objeto da lide. Ora, sobre o espaço urbano incidem regras que vão 

além do conteúdo de regulação das relações em face do patrimônio. São regras que definem a 

forma de planejamento, suas finalidades, a utilização e ocupação do solo, entre outras, e que 

dizem respeito, portanto, à propriedade urbana. Esta, com supracitado no subtítulo 2.3 deste 

trabalho, atende a uma função pública primordial, relacionada ao planejamento urbano e ao 

uso e ocupação sustentáveis do solo urbano. 

Dessarte, em conflitos que envolvam determinada área do espaço urbano devem 

levar em consideração essa normas urbanísticas, uma vez que o contexto sócio-espacial onde 

a tensão posse-propriedade se revela exige que se busque como a propriedade é regulada não 

apenas pelo Código Civil, mas também por essas regras de planejamento urbano. Além disso, 

são nestas que estão situadas o conteúdo da função social desse tipo de propriedade, o que faz 

concluir que, partindo-se da premissa que a função social é conteúdo de análise indispensável 

para a solução de conflitos fundiários, imprescindível também é que o ordenamento jurídico-

urbanístico sirva de parâmetro para a busca da tutela efetiva. Nesse ponto, pode ser alcançado 

o objetivo de tutela efetiva dos direitos em colisão, uma vez que se tem um raio normativo 

mais amplo para análise de cada caso, o que também cumpre com o dever hermenêutico do 
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intérprete que irá intervir no caso em utilizar o ordenamento sistematicamente. Cabe ressaltar 

que não se pode aplicar apenas algumas normas em detrimento de outras, quando estas tem o 

mesmo nível normativo de incidência ou até sejam prevalentes, dado o interesse primordial 

que se pretende proteger, o que seria um arbítrio injustificável.  

Conforme explica Marcos Alcino Torres (2007, p.377), quando ressalta a posse 

como instrumento de efetividade dos valores fundamentais e a limitação do diploma civilista 

de 2002 na sua proteção, “Por certo que a solução não se encontra no Código Civil [...], haja 

vista que não cuidou de codificar o direito à moradia, embora tenha dado um certo privilégio à 

posse-moradia e à posse-trabalho.” 

No que tange à participação dos interessados, faz-se importante ressaltar que os 

que têm interesse nesse tipo demanda podem ir além das partes envolvidas, proprietários e 

possuidores, mas envolvem também aqueles que tenham interesse direto na resolução do 

conflito, seja em razão de um direito ou dever. Muitas vezes esse direito ou dever pode 

resultar de uma relação particular ou de um mandamento legal. No que tange a conflitos 

urbanos sobre a terra, quando estes atingem uma dimensão coletiva, isto é, envolvem grupos 

de famílias, surge o interesse do Poder Público, em virtude de seu dever de executar políticas 

de planejamento urbano e moradia. Cabe ao Estado regulamentar e executar regras de uso e 

ocupação do solo, bem como políticas públicas de serviços urbanos básicos. Há, nesse 

sentido, um interesse público sobre os conflitos fundiários urbanos, devendo haver a 

participação do Poder Público, haja vista que esse tipo de embate ultrapassa o interesse das 

partes sobre a terra, atingindo o interesse do Estado sobre a ocupação daquela área, intervindo 

no que diz respeito ao cumprimento ou não dos parâmetros urbanísticos e, conseguintemente, 

da função social, bem como devendo apontar as políticas de planejamento naquela área. 

É necessário, pois, que o Judiciário, no exercício da tutela jurisdicional, busque 

conhecer, antes de qualquer decisão, qual a previsão normativa para aquele espaço do ponto 

de vista do direito urbanístico e quais são os direitos e deveres do proprietário e do possuidor 

segundo essas normas, para que tenha uma orientação sobre o conteúdo da função social. 

Também se faz necessário saber quais são as ações previstas que devem ser realizadas pela 

Administração Pública. É algo que parece óbvio, mas que, no entanto, tem sido esquecido ou 

até mesmo rejeitado pelo Judiciário mais tradicional, que se apega às normas civilistas para a 

defesa do patrimônio, sem averiguar se este está cumprindo as normas urbanísticas. 
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Nesse mesmo entendimento, ressalta a doutrina de Nelson Saule (2004, p. 218) 

sobre a necessidade de se considerar também as normas urbanísticas de regulação da 

propriedade e para a efetivação de sua função social: 

A sustentabilidade da propriedade urbana se materializa com a concretização do seu 
uso em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como 
do equilíbrio ambiental, como bem aponta o parágrafo único do artigo 1º do Estatuto 
da Cidade. De acordo com este dispositivo legal, o Estatuto da Cidade estabelece 
normas de ordem pública e de interesse social que regulam o uso da propriedade 
urbana para atender às funções sociais da cidade. 
Portanto, as normas do Estatuto da Cidade são prevalentes sobre as demais normas 
que disciplinam o exercício da propriedade, que buscam apenas atender ao interesse 
do titular do direito (proprietários) sem considerar interesses prioritários dos 
habitantes que vivem na cidade, como a satisfação das necessidades de moradia. 
Nesse sentido, as normas de ordem pública e de interesse social do Estatuto da 
Cidade, que regulam a forma com a qual a propriedade deve cumprir sua função, 
devem prevalecer sobre as normas do direito civil, em especial com relação às 
normas do Novo código Civil que disciplinam as formas do exercício da propriedade 
nas relações privadas e patrimoniais. 

Essa é uma interpretação dada pela própria peculiaridade do contexto sobre o qual 

se dá o conflito. Se a propriedade é urbana e em torno dela há um conflito, sendo ela regulada 

pelo direito urbanístico, lógica é a conclusão que esse conflito deve ser analisado sob sua 

ótica. Não obstante não haja previsão clara no Código de Processo Civil ou no Código Civil 

sobre a necessidade de se buscar as previsões contidas no ordenamento jurídico-urbanístico 

para regular o conflito, essa é condição implícita que se conclui a partir de uma interpretação 

sistemática do ordenamento jurídico e da própria natureza e contexto da lide. Só assim se terá 

uma solução que melhor atenda às vicissitudes presentes nos conflitos fundiários urbanos para 

que se tenha uma tutela adequada e efetiva. Esse é um dos preceitos da nova doutrina da 

ciência do Processo, isto é, buscar o melhor caminho para a melhor solução do caso concreto 

em face de suas peculiaridades, prescrição essa que está inclusive prevista no Anteprojeto do 

novo Código de Processo Civil, segundo o dispositivo legal a seguir, que compõe o capítulo 

sobre atos processuais: 

Art. 151. Os atos e os termos processuais não dependem de forma determinada, 
senão quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, 
realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. 
 
§ 1º Quando o procedimento ou os atos a serem realizados se revelarem inadequados 
às peculiaridades da causa, deverá o juiz, ouvidas as partes e observados o 
contraditório e a ampla defesa, promover o necessário ajuste. 
 

Outro aspecto que se deve ressaltar é que as políticas públicas de moradia também 

são um dever do Estado previsto por regras de direito urbanístico, que dispõe sobre diversos 

instrumentos de segurança jurídica da posse, regularização fundiária, bem como estabelece o 
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dever de se construírem políticas de habitação de interesse social. Aliado a isso, tem-se a idéia 

de que o direito à moradia é direito fundamental social direta e imediatamente aplicável, 

possuindo força normativa, cujo cumprimento é dever do Poder Público. Nessa linha, os 

conflitos fundiários urbanos são, antes de tudo, conflitos de repercussão e interesse social, que 

envolvem o direito à moradia. Devem ser tratados, pois, como questão de ordem social, cuja 

atuação do Estado como um todo, e não apenas do Judiciário, faz-se não somente necessária, 

mas imperiosa.  

Assim, no caso de não reconhecimento da tutela do domínio e a garantia da posse, 

deve o Estado arcar com a indenização do proprietário em favor da população pobre que 

ocupa a terra, como supracitado no subtítulo 3.2 deste capítulo. Por outro lado, mesmo que 

em determinado caso não haja possibilidade de tutela da posse, em face do reconhecimento à 

tutela da propriedade, não se pode negar ou esquecer o direito à moradia dos não proprietários 

que não podem ter acesso à terra devido à sua condição social. É direito social que deve ser 

garantido e tutelado. Para que haja, dessa forma, uma tutela jurisdicional efetiva e que, de 

fato, solucione o conflito, o Poder Público deve participar do processo, para que sejam 

buscadas alternativas para a efetivação do direito à moradia dos que não tiveram sua posse 

tutelada, através da inserção em políticas públicas de habitação. Essa questão será tratada a 

seguir, quando for feita uma breve análise dos conflitos fundiários urbanos. 
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4 – REI�TEGRAÇÃO DE POSSE, FU�ÇÃO SOCIAL E CO�FLITOS FU�DIÁRIOS 

URBA�OS: UMA A�ÁLISE DO CASO RAÍZES DA PRAIA E DA 

JURISPRUDÊ�CIA 

 

 

4.1 – Conflitos fundiários: breve análise de seu conceito e de suas peculiaridades 

 

 

É preciso que analisemos os conflitos fundiários urbanos sob uma perspectiva 

diferente da tradicional idéia que os enxerga como “invasões” coletivas de violação do 

patrimônio, cuja solução está simplesmente nas reintegrações judiciais forçadas sem atentar 

para a natureza desses conflitos e para a realidade onde eles se estabelecem. No subtítulo 2.2, 

foi analisada de maneira breve e geral os aspectos que condicionaram a formação do espaço 

urbano brasileiro, situando-o em uma realidade socioeconômica de intensa exclusão e 

segregação sócio-espacial que gera diversas contradições. A partir dessas premissas, 

estabelecidas a partir da tensão dicotômica que se dá entre concentração e especulação de 

terra urbana com a falta de espaços adequados de moradia por parte da população pobre, 

aliada à falta de políticas habitacionais de interesse social eficientes, gera-se uma conjuntura 

social onde os conflitos em torno de terras se tornam latentes, podendo a qualquer momento 

se instalarem e resultarem em uma nova tensão entre posse e propriedade. 

As ocupações de terras já apropriadas advêm, pois, dessa lógica social, onde as 

pessoas que não têm acesso à terra urbana adequada ocupam determinadas áreas ociosas, não 

utilizadas ou subutilizadas como forma de satisfazer a necessidade por moradia. Não apenas 

realizadas por poucas pessoas, essa dinâmica de ocupações acaba sendo algo praticado por 

grupos, coletividades (a falta de moradia afeta milhões de pessoas nas cidades brasileiras), 

que encontram diversos espaços vazios, cuja apropriação pode ser ou não de conhecimento 

desses grupos, mas tendo por finalidade buscar um espaço para sua moradia e de sua família, 

em razão de não possuírem recursos para garanti-la por qualquer meio, seja através da 

compra, ou do acesso a programas governamentais ou ainda pela insuficiência de programas 

de habitação de interesse social que os atenda. Nesse sentido: 
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Tal desigualdade na distribuição de terras urbanas ou rurais tem origem na era 
colonial, com a concessão a uns poucos de grandes tratos de terra acima da 
capacidade e possibilidade de exploração econômica em favor de uma minoria e em 
detrimento de um cem números de trabalhadores [...]. (TORRES, 2007, p. 363) 

Os conflitos fundiários são, pois, fruto dessa lógica estrutural da cidade, que 

surgem a partir da convergência desses diversos fatores, sempre envolvendo grupos familiares 

de baixa renda que não encontram condições de acesso à terra e à moradia pelos meios 

padrões no sistema de mercado ou por meio das políticas públicas de habitação, as quais, por 

si só, não atendem à demanda decorrente do déficit habitacional. O Ministério das Cidades 

(BRASIL, online) define conflito fundiário urbano da seguinte forma: 

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.15 

Partindo desse conceito, podemos concluir que o conflito fundiário deve ser tido 

enquanto problema social, cuja solução deve ser buscada de maneira harmônica entre todos 

dos poderes do Estado. Qualquer deles, Executivo, Legislativo e Judiciário, devem partir 

dessa premissa conjuntural, encarando aqueles que ocupam terras como pessoas excluídas do 

acesso a direitos básicos, devendo serem tratadas a partir de ações do Poder Público que 

reconheçam o direito à posse-moradia ou criem alternativas para que lhes sejam garantidas 

moradias adequadas, e não como grupos marginais que violam a propriedade privada e 

causam desordem, como o tem feito grupos mais conservadores e elitistas da sociedade e do 

Estado. É o que ocorre diversas vezes em relação ao Poder Judiciário. A judicialização dos 

conflitos fundiários acaba ocorrendo mais cedo ou mais tarde. Proprietários, com o objetivo 

de manter seu status patrimonial, mesmo não cumprindo a função social, intentam ações com 

a pretensão manter sua “posse”. 

Não obstante tal contexto e tais características inerentes a esse tipo de conflito, o 

que lhe atribui natureza diversa daquele conflito possessório de cunho individual e restrito a 

um âmbito privado das relações humanas, com o qual se adéqua o modelo processual vigente 

das lides possessórias, o Poder judiciário o tem encarado através deste modelo, dentro de uma 

ótica privatista que resulta na quase sempre predominância da proteção patrimonial em 

detrimento dos grupos humanos afetados, sem qualquer consideração aos direitos que lhes 

                                                 

15 Disponível em http://www.ceaf.mp.pr.gov.br/arquivos/File/apres2409daniel.pdf. Acessado em 15/11/2011. 
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assistem e em desconformidade com os direitos sociais. Tal fato gera situações de aparente 

resolução dos conflitos, quando, na verdade, os reproduz e os intensifica, na medida em que 

mantém ou aumenta o número de pessoas sem acesso à terra e à moradia, sustentando o 

conflito em um constante estado potencial e mantendo uma situação de instabilidade social. A 

simples reintegração de posse, sem a busca de alternativas que garantam o direto à moradia, 

na verdade não soluciona o conflito, apenas satisfaz o interesse do proprietário, mantendo a 

negação de direitos em relação àqueles que exercem a posse e que, após o despejo forçado, 

tornam-se novamente sem-tetos. Aqui o judiciário não apenas deu a solução inadequada, 

como também reproduziu o próprio problema social. Conforme assinala a doutrina: 

No entanto, em regra, o Judiciário ainda se comporta como Pilatos diante da 
questão, que encara somente como social, atrelando essa realidade à solução política 
e não jurídica, esquecendo que o jurista não pode ignorar a realidade à sua volta e 
que, como acentua Perlingiere, a realidade é uma só, seja social, econômica ou 
jurídica. (PERLINGIERE, 1999, p. 63 apud TORRES, 2007, p. 396-397). Em 
verdade o exame da questão envolve os planos ético, moral, social e, sobretudo, 
jurídico, uma vez que o trabalhador rural, por exemplo, não é apenas um sem-terra: é 
um sem-emprego, um sem-teto, é um sem-alimento. Só não é um sem-processo, 
porque sempre haverá de ser réu de alguma ação ajuizada por algum latifundiário, 
devendo ser considerado ainda um sem-cidadania, pois é sempre visto como um 
problema marginal, como pondera Silva Santos. (SANTOS, 2002, p. 109 apud 
TORRES, 2007, p. 397). 

Portanto, há uma grande necessidade de se buscar meios de resolução dos conflitos 

fundiários urbanos quando estes são postos perante o Poder Judiciário, através de 

instrumentos processuais mais efetivos, que levem em consideração a função social da 

propriedade e a segurança jurídica da posse, bem como garantam alternativas aos direitos dos 

grupos humanos não proprietários, de modo a prevenir novos conflitos. Nesse sentido, como 

já foi exposto no capítulo 3, deve-se entender o processo a partir da tutela efetiva dos direitos 

fundamentais em conflito, ponderando tais interesses a partir dos parâmetros da função social 

da propriedade e do direito à moradia. Esse método processual deve atender às características 

dos conflitos fundiários urbanos e sua natureza, para que se possa, no caso concreto, 

estabelecer o meio mais adequado para a tutela desses princípios e direitos fundamentais. Essa 

é uma conseqüência do modelo processual constitucional, quando se dá 

[...] ênfase dada à dimensão processual do ordenamento jurídico em recentes 
abordagens teóricas, já que diante da qualidade dos problemas com que se defronta a 
sociedade contemporânea, não se pode pretender encontrar naquele ordenamento 
pré-(e)critas as soluções, que só se encontra ex post. [...] O objeto da ciência jurídica 
não seria propriamente normas, mas sim os problemas que a elas cabe viabilizar a 
solução. E para isso, importa acima de tudo examinar as situações concretas em que 
os interesses envolvidos se manifestam e (eventualmente) entram em conflito. 
(GUERRA FILHO, 200, p 22-24) 
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Ressaltando ainda as peculiaridades de tais conflitos dentro do espaço urbano, 

cuja lógica difere do contexto dos conflitos rurais, é preciso também que o tratamento 

processual dessas lides envolva de maneira sistemática parâmetros legais instaurados pela 

ordem jurídico urbanística. Não se pode encarar os conflitos fundiários urbanos apenas sob a 

ótica civilista, devendo-se, pois, interpretá-los também à luz do direito urbanístico, uma vez 

que este traz dispositivos que regulamentam a própria ocupação do espaço urbano, definindo 

a função social da terra urbana e prevendo política de regularização fundiária e de moradia de 

interesse social, normas estas que condicionam e limitam o uso, gozo e disposição absolutos 

da terra por parte daqueles que detêm a propriedade.  

A garantia da moradia é uma necessidade urgente, portanto, a atuação do 

Judiciário, por meio do processo, deve buscar meios que atendam a essa necessidade, mesmo 

que isso resulte no desapego aos textos legais pré-estabelecidos quando estes não resultarem 

em uma solução adequada para garantir os direitos sociais, em virtude da natureza do conflito. 

Qualquer decisão judicial, em razão de tais circunstancias, deveria ser precedida de audiências 

com o Poder Público, com a finalidade de se obter informações sobre as políticas de 

planejamento da área onde se circunscreve o conflito, bem buscar alternativas e soluções para 

a garantia da moradia dos sem-teto envolvidos. Assinala a doutrina urbanística de Saule 

Júnior (2004, p. 161-162) algumas soluções para adequar o processo judicial às peculiaridades 

dos conflitos fundiários urbanos e a garantia do direito à moradia ao afirmar que 

Com relação ao Poder Judiciário, conforme já foi defendido, nos casos de conflitos 
coletivos do direito à moradia, como os casos de despejos forçados, realocações e 
remoções de grande impacto, a aplicação do devido processo legal significa que o 
processo judicial deve ter procedimentos para assegurar a proteção das pessoas 
afetadas, tais como: oferta de remédios jurídicos para o exercício do direito de 
defesa, concessão de um prazo suficientemente razoável para notificar todas as 
pessoas afetadas com atenção à data prevista para o despejo, o fornecimento, a todos 
os interessados, em um prazo razoável, de informação relativa ao despejo e, se for o 
caso, o fim a que se destinam as terras e residências, a identificação exata de todas 
as pessoas a serem atingidas pelo despejo e a prestação de assistência jurídica às 
pessoas que necessitam pedir indenização nos tribunais.  

Ainda nessa perspectiva, há as novas previsões do Anteprojeto do novo Código de 

Processo Civil, em seu artigo 151, § 1º, supratranscrito no subtítulo 3.4. 

Portanto, a natureza privatista à qual corresponde o processo e os procedimentos 

tradicionais deve ser superada quando estiverem em conflitos direitos fundamentais que 

apresentam, no plano abstrato, igual força normativa, devendo, quando da análise do caso 

concreto, serem efetivados ou não, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. No 
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âmbito dos conflitos fundiários urbanos, nos quais os direitos fundamentais em jogo (de 

proprietários e não proprietários) devem ser analisados segundo o contexto da cidade e do 

direito urbanístico, faz-se imprescindível recorrer aos conceitos da doutrina neoprocessualista, 

para que se possa retirar dela elementos que permitam uma resolução do conflito fundiário 

segundo parâmetros constitucionais de efetivação de direitos fundamentais, superando-se, 

pois, o tradicionalismo processual privatista na resolução de tais conflitos, uma vez que esses 

paradigmas tradicionais se mostram não inúteis e dispensáveis, mas limitados para se chegar a 

um resultado que atende às funções sócias da cidade. 

Não obstante tais fundamentos, a realidade da prática jurisprudencial tem se 

mostrado aquém dos preceitos acima abordados. Em diversos conflitos fundiários, embora 

haja avanços em algumas decisões, conforme demonstrado no subtítulo 3.3, em relação à 

vinculação do direito à moradia em face de particulares, o que se nota é ainda uma cultura 

jurídica patrimonial e individualista de um Judiciário que se abstém em relação aos direitos 

sociais, negando a aplicação da função social e a segurança da posse. Em seguida, serão 

analisados um caso de conflito fundiário urbano e jurisprudência a respeito do tema, para que 

se possa ter uma melhor visualização da prática judicial. 

 

4.2 - O caso da ocupação Raízes da Praia 

 

Primeiramente, cabe esclarecer que a análise do caso presente será restrita aos 

aspectos jurídicos processuais que envolvam o tema estudado neste trabalho. As demais 

circunstâncias e debates jurídicos levantados no processo referente à situação em questão 

serão descartados em razão da objetividade necessária à sua compreensão. Portanto, limitar-

se-á o presente estudo ao exame da reintegração de posse, da função social, do direito à 

moradia, entre outras questões levantas no decorrer do trabalho. 

Trata-se de um caso de ocupação coletiva, realizada em julho de 2009, em 

Fortaleza, em um terreno situado na Avenida Dom Diogo, próximo a uma faixa litorânea da 

cidade, conhecida como Praia do Futuro. A ocupação foi realizada por cerca de setenta e 

cinco famílias sem-teto, as quais estabeleceram no local sua residência. Fato notório é que o 

imóvel ocupado estava inutilizado há mais de 20 anos. Conforme os próprios autores da ação 
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de reintegração de posse, em sua petição inicial, o terreno foi adquirido em 1981, 

encontrando-se ainda sem nenhuma utilização no ano da ocupação, em 2009, ou seja, um 

vazio urbano que se mantinha há 28 anos. 

Uma das peculiaridades dessa situação é o fato de a ocupação ter sido coordenada 

e assessorada pelo Movimento dos Conselhos Populares (MCP), o qual é um movimento de 

luta pelo direito à moradia e reforma urbana que se organiza em bairros de Fortaleza. 

Organização popular vinculado ao Movimento Nacional por Moradia e integrante do 

Conselho Municipal de Habitação, atuou junto à comunidade na reivindicação pelo direito à 

moradia daquelas famílias. A ocupação, além de buscar atender às necessidades urgentes de 

moradia das pessoas que a integraram, buscou também pressionar o Poder Público municipal 

e estadual para cumprimento de acordo passado, do qual participaram o referido movimento e 

algumas lideranças da ocupação, em que se comprometiam a desapropriar determinadas áreas 

para fins de interesse social e garantir a moradia de 300 famílias, acordo esse não cumprido, 

mesmo com as diversas tentativas de negociação por parte do movimento. “Raízes da Praia” 

foi a denominação escolhida pela comunidade para a ocupação. 

Ressalte-se, inclusive, que o imóvel ocupado foi objeto de decreto por parte do 

executivo municipal, no qual este declarou haver interesse social pelo Poder Público em 

relação ao terreno, com fins de desapropriação pelo município de Fortaleza, a partir do que 

seriam realizadas políticas de habitação. O referido Decreto é o de nº 12.566, de 18 de agosto 

de 2009, o qual, além de declarar o interesse social e prever as ações de urbanização de 

habitação de interesse social, autorizou a Secretaria de Desenvolvimento e Infra-Estrutura 

(SEINF) do município a realizar a negociação extrajudicial e a Procuradoria Geral do 

Município a promover a ação judicial de desapropriação do imóvel ao qual se referia o 

Decreto. Além disso, foi realizada, em 10 de julho de 2009, audiência extrajudicial, mediada 

pelo Núcleo de Ações Coletivas da Defensoria Pública do Estado, da qual participaram 

representantes da comunidade Raízes da Praia e do MCP, advogados do movimento e 

defensores públicos, com o objetivo de buscar soluções extrajudiciais para o caso, com o fim 

de garantir a moradia das famílias instaladas no imóvel objeto de litígio. A comunidade foi 

assessorada juridicamente pelo Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular 

Frei Tito de Alencar (EFTA), entidade de defesa de direitos humanos ligada à Comissão de 

Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Ceará. 
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Ocorre que os proprietários do terreno, família ligado a determinado grupo 

econômico e empresarial, através de seus advogados, propuseram ação de reintegração de 

posse para desocupar o terreno que, segundo eles, foi invadido de maneira clandestina e 

violenta, requerendo também antecipação de tutela e reintegração imediata da posse. 

Afirmaram, no pleito, que a posse era exercida pelos proprietários de modo legítimo, uma vez 

que foi aumentado o muro que já existia à época da aquisição e que no mesmo eram 

realizadas constantes vistorias. A ação gerou o processo de nº 2009.0020.9947-5, o qual 

tramitou na 9ª Vara Cível da Justiça Estadual do Ceará, Comarca de Fortaleza. No decorrer do 

processo, foi concedido o pleito autoral de antecipação de tutela, cuja decisão, datada de 31 de 

agosto de 2009, será analisada a seguir. 

Percebe-se que, no presente caso, não há preenchimento dos requisitos 

contempladores da usucapião especial urbana em favor dos ocupantes, haja vista ser ocupação 

recente. Não existe nenhum elemento que vinculasse a garantia da posse por relação 

obrigacional ou real, como são as previsões do Código Civil. A discussão aqui gira em torno 

unicamente da posse em função de si mesma, autônoma e sem relação a quaisquer outros 

requisitos de aquisição do bem. Portanto, é preciso que se avalie a proteção da posse enquanto 

direito e instituto autônomo e inerente a exercício de outros direitos. Por outro lado, faz-se 

necessária também a análise da responsabilidade judicial de inserir o Poder Público municipal 

na relação processual, tendo em vista sua manifestação sobre o interesse social em relação ao 

imóvel. 

Em primeiro lugar, relativo à questão da necessidade de comprovação da posse 

por parte dos autores e de como ela se faz, podemos aferir que a decisão da antecipação de 

tutela considerou que a posse havia sido devidamente comprovada, uma vez que o terreno 

fora murado, o que demonstrava o cuidado dobre a área. Considerou que a manifestação dos 

réus (ocupantes), através de seus advogados, no sentido da necessidade de os autores 

demonstrarem o exercício da posse, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil, 

consistia em interpretação com o fim de “tumultuar” o processo e “inverter a ordem pública”, 

desconsiderando o fato de o terreno está sem utilização há 28 anos. Ainda sobre a questão, 

ressaltou a decisão que “[...] os demandantes provaram, de modo suficiente, serem os 

proprietários do imóvel de que tratam bem como que sua invasão se deu há menos de ano e 

dia, fato não contestado pelos invasores [...].” (CEARÁ, 2009). 
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Percebe-se que a posse e, consequentemente, o cumprimento da função social 

foram reduzidos à mera existência de um muro que cercava o terreno, sem se levar em 

consideração a sua destinação social e o atendimento aos interesses público e social. Não se 

atentou para o fato de que o imóvel não possuía nenhuma destinação, sendo apenas local 

deserto, objeto de especulação. Tal fato é contrário à ordem jurídico-urbanística, que condena 

a especulação imobiliária, bem como a manutenção de vazios urbanos inutilizados, conforme 

demonstrado alhures. Averigua-se, pois, um claro descumprimento da função social da 

propriedade urbana, o que não foi devidamente analisado na decisão. 

Por outro lado, a fundamentação para a tutela possessória se baseou, 

exclusivamente, na comprovação propriedade, o que se sabe, segundo artigo 927 do diploma 

processualista, é insuficiente para se conceder a tutela possessória, que visa tutelar a posse, 

situação de fato, independente da propriedade, que é uma situação jurídica formal em relação 

a um bem. Comprovar propriedade não significa comprovar posse, uma vez se tratarem de 

dois institutos diferentes. Não obstante, foi totalmente desconsiderado tal mandamento 

decorrente da lei. Nesse sentido, sequer a “letra da lei” foi respeitada no que diz respeito à 

necessidade de se comprovar a posse. Pelo contrário, considerou-se o imperativo legal como 

“tumultuo processual”. Vincular a posse ao direito de propriedade reforça a cultura jurídica 

patrimonial de uma dogmática civilista tradicional, que não atende às situações de fato e à 

tutela de direitos fundamentais. Trata-se de atecnia processual baseado e um conceito 

superado e deturpado do instituto possessório e de sua tutela. 

Em segundo lugar, deve-se ressalta a questão da vinculação da função social da 

propriedade e do direito à moradia em relação ao proprietário. A decisão salientou que do 

mesmo modo que a Constituição previu a garantia de direitos sociais, como o direito à 

moradia, garantiu também o direito à propriedade e a sua segurança. O que não foi 

mencionado, mais uma vez, é que esse direito de propriedade deve atender à sua função 

social, elemento inerente e intrínseco à propriedade, sem o qual perde sua legitimidade e seus 

meios de tutela jurisdicional, como foi fundamentado acima. Assim como a propriedade é 

direito fundamental, a função social é dever fundamental do proprietário em dar destinação a 

seu bem, de acordo com as normas urbanísticas, e atender as necessidades e interesses da 

coletividade. No entanto, a decisão ignorou tal premissa, ratificando ainda que, os ditos 

“invasores”: 
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[...] se limitaram a argüir em prol de seus pretensos direitos, a circunstância de terem 
encontrado desocupado o imóvel que ocuparam indevidamente, de modo irregular, 
derrubando o muro que o cercava, bem como o seu “direito fundamental à moradia” 
e o “princípio da função social da propriedade”, como se esse fosse problema dos 
autores. (CEARÁ, 2009). 

Tal posição menospreza por completo a eficácia imediata e normativa da função 

social da propriedade, contrariando a norma constitucional que a consagra, reforçando o 

caráter absoluto da propriedade e negando o dever fundamental no cumprimento de sua 

finalidade social. O patrimônio é colocado acima dos valores sociais refletidos na ordem 

constitucional, invertendo-se totalmente a lógica jurídica atual. Além disso, coloca o direito à 

moradia fora do âmbito de responsabilidade do proprietário, o que contradiz com a eficácia 

horizontal e a dimensão negativa do desse direito, como exposto no capítulo 2. O proprietário 

não pode violar o direito à moradia dos possuidores, cuja posse deve ser assegurada.  

Na ponderação de interesses realizada, houve preponderância do direito 

patrimonial, que não cumpre sua função, em detrimento do direito humano à moradia. Retirar 

a proteção da posse-moradia para favorecer a propriedade sem função social configura 

violação a esse direito fundamental social. Tal posição reflete um distanciamento do 

Judiciário do problema relacionado à falta de moradia e do descumprimento da função social 

da propriedade, atribuindo responsabilidade unicamente ao Legislativo ou ao Executivo, 

baseado em uma lógica aparentemente imparcial, segundo a qual, como anota Alfonsin (2003, 

p. 240), “[...] a responsabilidade dos outros Poderes, aqui, equivale, de fato, a uma 

‘irresponsabilidade’ do Judiciário [...].” O Judiciário, como órgão do Estado e ultima instância 

de resolução dos conflitos, é responsável pela declaração da função social da propriedade e 

pela proteção do direito à moradia. 

O terceiro ponto reside no fato de que a decisão ignorou as normas de regulação 

do espaço urbano, não atentando para o fato de a área ter sido declarada de interesse social 

para fins de moradia, consoante Decreto supracitado, muito embora tal informação restasse 

incontroversa nos autos, onde foi juntada cópia do referido ato normativo. Não foi ouvido o 

Poder Público, muito menos se buscou uma solução para o caso a partir de alternativas que 

envolvessem políticas públicas. Limitou-se o magistrado a oficiar o município para que 

prestasse informações, conquanto tivesse conhecimento de que a área deveria ser 

desapropriada. Não foi considerada a possibilidade de realização de audiência com 

representantes do executivo municipal sobre as alternativas de garantia da moradia dos 

ocupantes. 
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Por último, ressalte-se a constante referência feita às famílias como “invasores”, 

tratando-os como esbulhadores marginais que violam o patrimônio alheio, com o intuito de 

deslegitimar a ocupação, seus direitos e suas reivindicações. Não se deu o adequado 

tratamento à causa como um problema de origem social, decorrentes dos fatores de formação 

do espaço urbano, de concentração e especulação da terra e da ineficiência do Poder Público 

em efetivar o direito à moradia. Preferiu-se a solução “mais simples” e “célere” para 

“solucionar” o problema, em uma ilusória sensação de resolução dos conflitos. 

Não obstante o caso ora analisado se tratar de situação específica, notório é que, 

embora haja avanços em algumas interpretações judiciais, essa visão tem sido reproduzida no 

modo como o Judiciário tem encarado a questão dos conflitos fundiários em diversos casos, 

sem atentar para a natureza reivindicatória das ocupações e para os direitos fundamentais 

daqueles que são excluídos do acesso a condições mínimas de dignidade, ressaltando o 

alvedrio do império da lógica patrimonial sobre as normas que protegem o ser humano e seus 

direitos básicos. 

 

4.3 – Análise de jurisprudência sobre a necessidade de comprovação da posse nas ações 
possessórias 

 

A questão da comprovação da posse para deferimento em tutela antecipada ou 

sentença definitiva da tutela possessória gera certa controvérsia no que diz respeito à sua real 

comprovação. Na verdade, não é questionada a necessidade ou não de comprovação da posse 

em conformidade com o artigo 927 do Código de Processo Civil. Esse requisito é necessário e 

reconhecido. O que se discute, de fato, é a forma de sua comprovação, como se demonstra o 

exercício da posse. 

Já foi salientado que a posse é instituto autônomo e independente da propriedade, 

representando direito especial que deve ser reconhecido e protegido por si próprio. Ocorre 

que, conforme a cultura patrimonialista da tradicional dogmática civilista, a posse muitas 

vezes é tida como mera manifestação externa da propriedade, como resultado desta, 

vinculando a posse à propriedade, submetendo aquela a esta. Nesse sentido, muitos julgados 

têm aferido a existência da posse pela comprovação do título de propriedade, sem avaliar o 

aspecto fático que lhe é peculiar. 
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Muitas decisões judiciais tem se baseado somente no direito de propriedade para 

conceder tutela possessória em lides dessa natureza, contradizendo, assim, o atual conceito de 

posse enquanto relação fática de uso e gozo do bem. Exemplo disso pode ser encontrado em 

recente precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do 

Agravo de Instrumento nº 7176359-2, proferido pela 11ª Câmara Cível, em 29 de abril de 

2008, que deferiu tutela antecipada em favor de proprietário de determina área urbana, que foi 

ocupada por grupos de pessoas. A seguir, a ementa do voto: 

EME�TA: 
Agravo de Instrumento - Ação de Reintegração de Posse – Invasão de propriedade - 
Liminar - Deferimento - Alegada ausência dos requisitos para tal - Pretendida 
falta de prova da posse anterior e da data do esbulho - Desacolhimento - 
Propriedade incontroversa - Posse anterior das autoras devidamente 
evidenciada - Demonstração de esbulho recente - Esforço para impedir a 
permanência dos invasores tão-logo ocorrido o esbulho - Construções e 
parcelamento irregular do solo evitados, mediante embargos da autoridade 
municipal - Comparecimento dos requisitos contemplados pelo art. 927 do 
C.P.C. - Liminar autorizada - Recurso improvido. (SÃO PAULO, online).16 

 
Na fundamentação do voto, o relator argüiu a ilegitimidade da posse dos 

ocupantes, considerando-a violenta e clandestina. Rebateu a tese dos demandados sobre a 

falta dos requisitos para a concessão da tutela com base no fato de que a posse fora 

devidamente comprovada em razão do exercício da propriedade, sendo a posse evidenciada 

com a presença de cerca e constantes vistorias no local. Argumentou ainda que não há 

necessidade de destinação imediata do bem para caracterizar a função social, podendo o 

proprietário aguardar o momento mais conveniente para utilizá-lo, o que permite averiguar 

que a decisão coloca a vontade do particular acima dos interesses coletivos, mantendo a 

função social, a qual foi reduzida a “cercas e vistorias”, em segundo plano na análise da tutela 

processual, ressaltando o critério patrimonial.  

Além disso, afirma não existir normas que obriguem o proprietário a dar essa 

imediata destinação, loteando ou edificando o imóvel, o que não condiz com a legislação 

urbanística que regula a propriedade, o que se pode concluir pela simples leitura literal dessas 

normas. Ainda aduz que cabe apenas ao Estado reconhecer e determinar o cumprimento da 

função social, o que nega o aspecto factual de sua análise. O Estado apenas declara se a 

função social existe ou não. Além disso, ao mesmo tempo em que coloca o Estado como 

                                                 

16 Agravo de Instrumento n° 7176359-2, Processo n. 9143370-69.2009.8.26.0000. 11ª Câmara Cível. Rel. Vieira 
de Moraes. Julgamento: 29/04/2008. Data de registro: 09/05/2008. Disponível em: 
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do. Acessado em 10/11/2011. 
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monopolizador desse papel, se abstém de tratar da função social de maneira mais profunda. Se 

não, vejamos: 

Tratando-se de imóvel de grande área, em local periférico do município, sua posse 
pode ser exercida por atos singelos diversos da real exploração econômica 
imediata. Bastante que se a cerque e que alguém, periodicamente, faça uma 
vistoria no local, a fim de verificar o estado da propriedade. �ão há, seja na 
Constituição Federal, quer nas leis ordinárias, qualquer preceito ou previsão 
obrigando o titular do domínio a dar imediata utilização econômica ao imóvel 
de natureza urbana, fazendo loteamento ou edificando nele. É perfeitamente 
legitimo, sem afronta alguma ao princípio constitucional do fim social da 
propriedade, que aguarde um melhor momento para essa utilização. Ademais, 
não cabe a invasores de qualquer ordem e sob qualquer bandeira, a seu exclusivo 
talante e com seus critérios, a tarefa de definir aquelas áreas, urbanas ou rurais, que 
devam ser desapropriadas para a utilização econômica pelos menos favorecidos, É 
isso incumbência exclusiva e indelegável do Estado, o qual conta com 
instrumentos legais para tal, devendo, ainda, observar as exigências impostas 
pela lei. (SÃO PAULO, online). 

 

Em sentido oposto, reconhecendo a posse como questão fática e desvinculada da 

propriedade, tem-se também recente jurisprudência do mesmo Tribunal, da 14ª Câmara Cível, 

cujo acórdão da Apelação n° 991.09.009611-9, prolatado em 15 de setembro de 2010, negou a 

reintegração de posse em favor do proprietário em razão de não ter este comprovado a posse 

de fato, não cumprindo, pois, os requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil, 

conforme ementa, ipsi literis: 

 
REITEGRAÇÃO DE POSSE - Alegação de invasão -Negação de desocupação - 
Posse esbulhada – �ão comprovação -�ão comprovados os requisitos do artigo 
927 do CPC, especialmente a posse anterior da autora e o esbulho  praticado 
pelo réu, de rigor a improcedência da ação - Recurso provido. (SÃO PAULO, 
online).17 
 

Em sua fundamentação, o relator ressaltou que a comprovação da posse deve ser 

feita de fato, e não com base apenas em título de propriedade, decisão essa com a qual se 

coaduna o entendimento dado na linha de estudo deste trabalho, haja vista a natureza 

autônoma da posse como direito eficaz por si mesmo. 

Entretanto, com base nesses entendimentos divergentes, pode-se concluir que a 

necessidade de se comprovar a posse no seu aspecto factual ainda é questão controversa, 

demonstrando que a idéia da tutela da posse com função social em face do direito de 

propriedade que não segue esse dever fundamental, com base na atualizada doutrina 

                                                 

17Apelação n° 991.09.009611-9. Processo n. 9143370-69.2009.8.26.0000. 14ª Câmara Cível. Rel. Luis Pedro 
Ablas. Julgamento: 15/09/2010. Data de registro: 14/10/2010. Disponível em: 
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do. Acessado em 10/11/2011. 
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constitucional, processual e urbanística, ainda não foi incorporada por grande parte do 

Judiciário brasileiro, apegado ainda às amarras da dogmática positivista. 
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 5 - CO�CLUSÃO 

 

 

Diante de todo o exposto, diversas implicações podem ser percebidas no âmbito 

do processo civil no que diz respeito à tutela possessória aliando as teorias da propriedade e 

da posse com os novos métodos e fundamentos decorrentes do fenômeno da 

constitucionalização do direito processual, que resulta no que se denomina de modelo 

processual constitucional ou neoprocessualismo. A tutela processual possessória precisa ser 

avaliada e orientada a partir do conteúdo da função social da propriedade e da proteção dos 

direitos fundamentais daqueles envolvidos em lides dessa natureza, haja vista a superação do 

tradicional modelo de proteção absoluta do patrimônio. 

Falar em função social da propriedade é perceber que esse conceito envolve um 

conteúdo voltado ao atendimento dos interesses dos não proprietários, da coletividade como 

um todo. Respeitar e não violar os direitos fundamentais de não proprietários, bem como 

atender aos preceitos do interesse coletivo são pontos centrais na definição e formação da 

substância dessa função social. A função social da propriedade é princípio constitucional 

fundamental e da ordem econômica de aplicação imediata e que vincula o Estado e os 

particulares. Aquele deverá dar operatividade à função social através da regulamentação e 

fiscalização do seu uso. Os particulares, por sua vez, devem cumpri-la de modo a dar 

destinação adequada e orientando o exercício do seu direito segundo o conteúdo referido. É, 

pois, dever fundamental inerente e intrínseco ao direito de propriedade, cujo descumprimento 

torna carente e precário tal direito.  

É uma finalidade que recai sobre o bem objeto da apropriação e não sobre o 

direito abstrato em si. Dessa forma, a natureza e o contexto no qual se manifesta o exercício 

da propriedade darão contornos específicos a essa função. A propriedade situada no espaço 

urbano, portanto, atende à função pública do planejamento urbano. Tal função da terra urbana 

possui seu núcleo básico nos princípios fundamentais da ordem jurídico-urbanística, calcada 

no direito à cidade, tais como a garantia do direito à moradia, a regularização fundiária e o 

combate à concentração e à especulação imobiliária e fundiária. Cumprir a função social da 

propriedade urbana é regulá-la de acordo com esses pressupostos, que devem condicionar a 

apropriação de terra no espaço urbano. Não apenas essas normas gerais, mas também aquelas 

definidas nos âmbitos regional e local trazem os requisitos de cumprimento da função social 

da propriedade urbana. 
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No que diz respeito à tutela processual possessória, a teoria neoprocessual, fruto 

do fenômeno da constitucionalização do processo civil no paradigma jurídico pós-positivista, 

reforça a relação existente entre os planos material e processual do direito, flexibilizando essa 

dicotomia, a partir de uma visão do Direito como sistema único, coeso e coerente, implicando 

no fato de que direito processual e material, não obstante sua autonomia, possuem uma 

relação de interdependência. Reforçam-se os caracteres da instrumentalidade e da adequação, 

sendo o processo enxergado como meio de efetivação do direito substancial. No modelo 

processual constitucional, ganha ênfase a tutela máxima e plena dos diretos fundamentais em 

conflito no campo da dinâmica processual. 

Dessa forma, a tutela processual possessória sofre influência direta da função 

social, uma vez que esta é elemento essencial para a garantia do direito de propriedade, a qual 

perde os meios de proteção jurisdicional se não estiver atendendo a esse dever fundamental. 

Não subsistem os meios de tutela da propriedade se esta é precária, incompleta e se seu 

exercício não condisser com o conteúdo essencial que lhe é inerente. A propriedade urbana 

perde, pois, sua tutela jurisdicional acaso não cumpra com os requisitos da ordem jurídico-

urbanística, embora ainda persista o direito sobre o patrimônio em si, cujo valor deverá ser 

ressarcido por meio de indenização ao proprietário. 

Outro efeito da função social é a proteção da posse e do direito à moradia 

daqueles que dão ao bem, de fato, uma função social, quando está ausente no exercício do 

direito de propriedade. A posse deve ser interpretada como direito autônomo e que deve ser 

protegido por si só, enquanto instrumento de exercício do direito fundamental à moradia. O 

fundamento da segurança jurídica da posse reside, pois, na eficácia imediata do direito 

fundamental à moradia, oponível contra o Estado e contra o proprietário particular. A posse 

funcionalizada, como meio de exercício de moradia, prevalece sobre a propriedade sem 

função social, devendo a tutela ser revertida em favor daquela e de quem a exerce. Nesse 

sentido, para que se possa ter a definição e o conteúdo da função social da terra urbana e 

determinar em favor de quem a tutela deverá ser concedida, deve-se buscar os preceitos 

normativos constantes no direito urbanístico e constitucional, superando o conteúdo 

predominantemente patrimonial do direito civil, o qual se mostra limitado para a análise de 

lides possessórias nesse contexto. 

Enfim, aplicando-se tais orientações na análise dos conflitos fundiários urbanos, 

os quais devem ser compreendidos como resultantes de um problema social de falta de terra e 

moradia adequada em um espaço urbano concentrado e especulado, faz-se necessária a 
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utilização de meios, no campo do processo judicial, que garantam a segurança jurídica da 

posse-moradia, devendo ser realizada a desapropriação para fins de interesse social. 

Outrossim, necessária é a busca de alternativas que efetivem o direito à moradia, com ampla 

participação do Poder Público, para que possa oferecer essas outras opções, conforme 

abordado nesse trabalho, de modo a evitar como solução a simples reintegração de posse que 

protege de maneira absoluta a propriedade em detrimento dos direitos fundamentais de quem 

não tem acesso à moradia adequada. 

Não se pretende afirmar que esse caminho resolverá os problemas de moradia, uma 

vez que a efetivação desse direito não depende apenas do Judiciário, mas de uma ação 

conjunta e sistemática de todos os setores do Estado. No entanto, é necessário que, com a 

judicialização dos conflitos fundiários, sejam utilizados meios que garantam os direitos 

fundamentais em jogo, superando-se caminhos simplistas que beneficiam apenas ao 

proprietário e seu patrimônio e somente reforçam os problemas sociais, os quais também são 

de responsabilidade do Poder Judiciário. Trata-se de obrigação imprescindível que cumpre a 

este em conduzir reivindicações sociais, abandonando a política de “tolerância zero” em 

relação àqueles que protestam diante de uma situação ilegal de concentração e especulação da 

terra urbana, da inércia do Estado e que buscam a obtenção de direitos básicos que lhes traga 

uma condição digna de vida, como o direito à moradia. 
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