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AS FAVELAS E A QUESTÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE. Felipe Rocha dos Santos, 
Claudia Lima Marques (orient.) (UFRGS). 
A proliferação de favelas tornou-se usual realidade nas cidades brasileiras a partir da década de 1960, 

com o célere e desordenado processo de urbanização e as graves crises econômicas sofridas pelo país. Atualmente, 
em virtude de fatores como as mudanças no quadro político e uma maior abertura aos interesses da população de 
baixa renda, tem sido proposta a regularização das áreas das favelas. Na maior parte dos casos, as situações a serem 
legalizadas consistem na ocupação irregular de terreno de propriedade alheia por um sujeito, que passa a deter-lhe a 
posse. Assim, visa-se a tornar regular, do ponto de vista jurídico, a ocupação abusiva sobre a qual repousa a unidade 
habitacional, tanto no que tange ao objeto (casa e terreno) quanto aos sujeitos ativo (ocupante sem título) e passivo 
(proprietário da área ocupada). Logo, para se resolverem as questões concretas daí surgidas, deve-se recorrer aos 
institutos do direito real de posse e de propriedade, tal como foram regulamentados pelo Direito Civil em suas 
diversas fontes, como o NCC e o Estatuto das Cidades, sob a ótica da CF. Não obstante, variam os instrumentos 
jurídicos empregados no intuito de conferir ao ocupante o direito real de propriedade ou outro direito que lhe garanta 
uma situação estável de uso e gozo da habitação, dependendo principalmente da titularidade (pública ou privada) do 
solo ocupado. Por isso, há uma série de aspectos objetivos e subjetivos a serem analisados para que se desenvolva o 
processo de regularização de modo correto e proveitoso, cabendo ao poder público, juntamente à sociedade 
organizada, traçar caminhos comuns na busca permanente de integração urbanística e social da população dos 
grandes centros urbanos. A análise de tais aspectos é o objetivo da presente pesquisa. 
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