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RESUMO 

 

O presente artigo visa analisar juridicamente o problema da insegurança jurídica no exercício 

da propriedade na comunidade da Divinéia. Serão abordadas conceituações e questões 

pertinentes a regularização, conjuntamente com a função social da posse e da propriedade, 

bem como as relações contratuais, o direito fundamental à moradia e diversos outros direitos 

com previsão constitucional. Além disso, será demonstrada a insegurança jurídica no 

exercício da propriedade, não atendendo os direitos fundamentais e as dificuldades nas 

relações contratuais. Para tanto, a partir de estudos de cunho bibliográfico, foram 

identificados e discutidos que os moradores não possuem segurança jurídica no exercício da 

propriedade, coisa que seria um direito resguardado na Constituição.  

 

Palavras-chave: Registro. Direitos Fundamentais. Propriedade. Segurança Jurídica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A Divinéia é um bairro de São Luís onde a maioria dos habitantes foi fruto de 

ocupação e, em decorrência de alguns fatores, uma grande parte desses habitantes não 

possuem registro de suas respectivas propriedades. Nesta área, a desigualdade é discrepante 

visto que, assim como possuem pessoas com casas bem elaboradas e pessoas de renda alta, no 

mesmo local também residem pessoas de baixa renda que não possuem o mínimo necessário 

para uma vida digna.  

 Os moradores não possuem segurança jurídica no exercício da propriedade, o que 

seria um direito resguardado na Constituição. É notório que a maioria dos moradores não 

desfruta do gozo de direitos fundamentais como o direito de personalidade, honra, intimidade, 

privacidade, entre outros. A compra e venda de imóveis da propriedade também é um grande 
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problema enfrentado pelos moradores, em decorrência da segurança jurídica que acaba por 

fazer com que os imóveis sejam desvalorizados. Diante do exposto, pergunta-se: qual / quais 

providência (s) pode (m) ser tomada (s) diante dos problemas mencionados? 

 O meio eficaz para garantir e tornar exigível elementos inerentes a propriedade 

como os direitos fundamentais, validade nas relações contratuais e tudo o que diz respeito à 

segurança jurídica da propriedade, é o registro no Cartório de Imóveis que é obtido através do 

processo de regularização fundiária. Esse é o instrumento capaz de conferir ao morador o 

desfrute de forma plena das garantias decorrentes da sua moradia. 

 O problema quanto à falta de iniciativa dos moradores em registrar seus imóveis 

se dá, além da falta de informação, em uma erronia preconcepção quanto às consequências do 

registro, tal qual o aumento nas taxas do IPTU (ou o pagamento do mesmo), perda da casa, 

bem como o risco de estarem sendo ludibriados por promessas políticas.  

 Os moradores da Divinéia não possuem todos os seus direitos contemplados, 

limitando a sua vida em sociedade. Esta pesquisa foi elaborada com o fim de ajudá-los a 

terem sua segurança jurídica não apenas resguardada, mas usufruída. Além disso, outras 

comunidades podem ser beneficiadas com esta pesquisa.  

 A respeito da importância desta pesquisa, pode-se dizer que ela deixará os 

moradores da Divinéia mais informados quanto aos seus direitos, como também funcionará 

como um incentivo ao registro das propriedades. No âmbito acadêmico essa pesquisa irá 

servir como ponto de partida para mais pesquisas a respeito desse tema, visto que até o 

momento não se encontrou outros estudos diretos acerca do assunto.  

 O objetivo geral é analisar a insegurança jurídica decorrente da falta do registro na 

comunidade da Divinéia. Para que o mesmo seja concretizado, foram estabelecidos três 

objetivos específicos. Em um primeiro momento irá ser abordado os Direitos Fundamentais 

dos moradores segundo uma análise dos elementos básicos da moradia. Em um segundo 

momento, será abordado os impactos do registro na concretização da função social da posse 

da propriedade, e, por fim, em um terceiro momento, será elucidado a respeito da segurança 

jurídica como elemento fundamental nas relações contratuais.  

 Este artigo é de cunho exploratório, de abordagem direta e hipotético-dedutivo 

realizado de acordo com os seguintes passos operacionais: identificação do problema; 

elaboração da pergunta norteadora; delimitação do tema; levantamento de hipóteses; coleta 

em bases científicas para a fundamentar as hipóteses e objetivos; seleção dos artigos e obras; 

análise e interpretação dos artigos e das obras. Além disso, foram colhidos dados expostos por 
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um grupo de moradores da comunidade responsáveis pelo encaminhamento dos demais 

moradores no processo de registro. (FLICK, 2009). 

 As perguntas norteadoras para o estudo foram: “Qual providência é necessária 

para que sejam conferidas as garantias elementares aos moradores da comunidade da Divinéia 

e quais as implicações disso? ” Quanto à bibliografia, foram usados doutrinadores do Direito 

Constitucional, do Direito Civil pertinente à Direitos Reais bem como Direitos Contratuais, 

além dos demais artigos de natureza semelhante, a fim de embasar as hipóteses e elucidar 

questões. (FLICK, 2009). 

 

2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS MORADORES E ELEMENTOS BÁSICOS 

DA MORADIA  

 

 Tanto os Direitos Fundamentais quanto os elementos básicos foram instituídos 

para atender ao mínimo existencial e dar aos moradores o maior gozo dos seus direitos. O 

indivíduo precisa do mínimo existencial para sobreviver e estaria atrelada a vida digna, com 

isso, o mínimo existencial seria um meio não apenas de subsistência na qual se leva em conta 

apenas fatores biológicos de sobrevivência, mas sim, observando uma vida digna que seria o 

viver com dignidade. (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2017).   

 Como elementos básicos para o exercício da moradia, a ONU estabeleceu níveis 

de satisfação para serem atendidos quando se trata desta matéria, entre eles temos a segurança 

legal da ocupação, disponibilidade de serviços, materiais, equipamentos e infraestrutura; 

acessibilidade; habitabilidade; facilidade de acesso; localização e respeito pelo meio cultural. 

Esses níveis de satisfação estabelecida pela ONU foram instituídos para que os indivíduos 

possam ter pelo menos os elementos básicos para o exercício da moradia. É viável elucidar 

que, uma moradia que não possuem esses elementos básicos não atenderia ao mínimo 

existencial, sendo assim, os moradores não teriam o gozo pleno dos seus direitos visto que o 

próprio Estado não dá a assistência necessária. (ONU. 1991). 

 Vários são os direitos envolvidos nessa situação, dentre eles estão os Direitos 

Fundamentais de personalidade, igualdade, inviolabilidade do domicílio, entre outros. O 

artigo 5º, inciso X da Constituição traz os direitos de personalidade, quais sejam vida privada, 

intimidade, honra e imagem. Dada a circunstância do local e as condições que os moradores 

vivem pouco se observa os seus direitos de personalidade. Tanto a vida privada, quanto a 

intimidade e a honra são afetadas pelas péssimas condições. (BRASIL, 2017). 
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 O artigo 5º, caput da Constituição Federal, aborda alguns Direitos Fundamentais 

na qual elucida, “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. ” Por ser um local na qual 

alguns moradores são de renda alta e outros de baixa renda, o Direito a igualdade também é 

afetado, assim como a segurança do domicílio, já que o Estado permanece omisso na 

aplicação de políticas públicas. (MENDES, 2017). 

 Segundo o entendimento de Gilmar Mendes (2017, p. on-line) a respeito do 

domicílio, este elucida que “O domicílio delimita um espaço físico em que o indivíduo 

desfruta da privacidade, em suas variadas expressões. Ali, não deve sofrer intromissão por 

terceiros, e deverá gozar da tranquilidade da vida íntima.”. Com essa interpretação ampliada, 

o domicílio pode ser estendido até mesmo para ambientes profissionais, alojamentos, entre 

outros, sendo assim, domicílio seria todo lugar privativo. 

 Não constitui como requisito para a inviolabilidade do domicílio ser proprietário 

da propriedade, com isso, a inviolabilidade do domicílio proíbe o acesso em uma habitação 

privada na qual o indivíduo reside. Com esse Direito fundamental “Busca-se preservar não 

somente a privacidade do indivíduo, como, por igual, o seu direito de propriedade, a sua 

liberdade, a sua segurança individual, a sua personalidade.”. (MENDES, p. on-line, grifo 

nosso). Os moradores da Divinéia, como não possuem o registro do seu imóvel, são 

constantemente expostos a terem seu domicílio violado, isso ocorre quando tentam invadir a 

propriedade. A propriedade é a inviolabilidade do domicílio e um direito fundamental previsto 

na Constituição que não pode ser infringido.  

 O Estado precisa promover políticas públicas para que as moradias atinjam os 

elementos básicos estabelecido pela ONU, como também promover a igualdade, 

inviolabilidade do domicílio e os direitos de personalidade. Assim como o Estado precisar ter 

um direito de agir, este também precisa ser omisso quanto a matéria de Direitos 

Fundamentais. Os Direitos Fundamentais podem ser encaixados em qualquer geração ou 

status. Se estivermos diante de um Direito de liberdade, pertencerá a primeira geração e status 

negativo, pois gera uma perspectiva de omissão, se for um Direito Social pertencerá a 

segunda geração e status positivo, pois geraria uma ação estatal. (SARLET, 2015). 

 Decorrentes dessas gerações e status, se aplica a teoria da multifuncionalidade dos 

Direitos Fundamentais. Essa teoria irá dizer que os Direitos Fundamentais não se limitam a 

sua geração ou status, pois estaríamos diante de uma multifuncionalidade podendo ter várias 

funções. Esses Direitos Fundamentais podem fazer parte não apenas de uma, mas de várias 
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posições. Levando em conta isso, pode ser dito que nem toda geração de liberdade ou status 

negativo gera uma omissão estatal, e nem todo direito de segunda geração ou status positivo 

gera uma perspectiva de ação estatal. (SARLET, 2015). 

 O direito à moradia é um direito social, ou seja, requer uma ação estatal. O Estado 

precisa promover políticas públicas na comunidade da Divinéia, pois a própria moradia não 

está atendendo os seus elementos básicos para que os moradores vivam com dignidade e 

tenham o gozo dos direitos de personalidade pleno, visto que a honra, vida privada e 

intimidade estão sendo afetadas pela omissão estatal, quando o mesmo deveria agir. Contudo, 

mesmo que haja momentos em que o Estado deve agir, em outros deve se omitir, o que seria a 

inviolabilidade do domicílio como direito de defesa na qual requer uma omissão estatal. O 

Estado para não violar a moradia deve se manter inerte. (MENDES, 2017). 

 

3. IMPACTOS DO REGISTRO NA CONCRETIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA 

POSSE E DA PROPRIEDADE 

 

 É necessário entender que a função social da posse não está explícita no 

ordenamento jurídico vigente, devendo ser entendida, portanto, por analogia à função social 

da propriedade, sendo esta última caracterizada pela produtividade do bem, assim como a 

conformidade com os ideais de justiça social, o foco predominante no bem coletivo. É a partir 

desse viés que se infere a relação direta da função social com o exercício e não ao direito de 

propriedade. (IERMEN, 2014). 

 A ideia de função social da sociedade não é nova, já que esta teve uma merecida 

atenção da doutrina cristã na Idade Média. É notório a grande importância deste conceito, já 

que a ideia do Direito a Propriedade está ligada a um dever perante a coletividade na qual 

devemos distinguir o direito de propriedade e o uso da propriedade de acordo com as 

exigências do bem comum. Com isso, é possível elucidar que Função Social é um método de 

legitimação do Direito a Propriedade que condiz com os objetivos propostos na Constituição 

em que ambos, princípio e garantia, são previstos. (CHALHUB, 2003). 

 Da observação da comunidade, percebe-se que os imóveis possuem uma 

destinação determinada, ou seja, são dotados de uma função social pelo exercício da moradia. 

O fato deles ocuparem de forma coletiva implica na possibilidade de existência do direito de 

usucapião do tipo coletivo, possibilitando que a coletividade regularize a ocupação, pedindo a 

declaração de propriedade.  
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 O registro, decorrente da regularização fundiária seria, portanto, o instrumento 

que proporcionaria ao possuidor o justo título da posse do lugar de sua ocupação, uma vez que 

se trata de um processo composto por um conjunto de medidas urbanísticas, jurídicas e 

ambientais a fim de integrar, através do registro, as áreas irregulares à legalidade da cidade. 

(COURA, 2015). 

 Entende-se por posse o exercício de direitos inerentes à propriedade, aparência de 

propriedade, e isso é reforçado pelo Código Civil no seu artigo 1.196 quando considera o 

possuidor como “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes 

inerentes à propriedade” (GONÇALVES, 2012). Em virtude disso, há posse no caso concreto 

em questão. 

 Ao se analisar a forma como o Código Civil Brasileiro coloca a posse, infere-se 

que ele adota a teoria objetiva, de Ihering, do qual os requisitos que caracterizam a posse 

estão presentes na comunidade em estudo, portanto, tornando apta a regularização fundiária. 

Quando abordamos edificações deste tipo, é notável a destinação socioeconômica e, 

consequentemente, com a satisfação do primeiro da função social daquela posse. (DINIZ, 

2014). 

 A posse não é incentivada no ordenamento jurídico brasileiro, observado os 

princípios fundamentais bem como o princípio da função social da propriedade na qual a 

propriedade precisa atentar sua função social e o princípio da função social da posse atrelada 

ao princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana. É com esses pressupostos que 

podemos falar em uma proteção jurídica da posse. (GONÇALVES, 2012). 

 Uma vez que a posse é justa, por não ser caracterizada por violência, 

clandestinidade ou precariedade, quanto à proteção possessória, são cabíveis reintegração de 

posse quando se tratar de um esbulho, manutenção da posse em casos de turbação, e interditos 

possessórios quando se tratar de ameaça à esbulho ou turbação (FARIAS; ROSENVALD, 

2011). Vale lembrar que o portador de um registro possui maior facilidade e legitimidade para 

requerer a proteção possessória. 

 

4. A SEGURANÇA JURÍDICA COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL NAS 

REALÇÕES CONTRATUAIS  

 

 A segurança na teoria jurídica significa garantia, proteção, estabilidade de 

situação ou pessoa em vários campos. De Plácido e Silva (2014), assim define: 
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Segurança é derivado de segurar, exprime gramaticalmente, a ação e feito de tornar 

seguro, ou de assegurar e garantir alguma coisa[...]Segurança, qualquer que seja a 

sua aplicação, insere o sentido de tornar a coisa livre de perigos, livre de incertezas, 

assegurada de danos ou prejuízos, afastada de todo mal. Neste particular, portanto, 

traduz a mesma ideia de seguridade, que é o estado, a qualidade, ou a condição, de 

estar seguro, livre de perigos e riscos, de estar afastado dos danos ou prejuízos 

eventuais. 

 

 Sendo assim, a segurança jurídica é um fato, portanto, de caráter objetivo, 

manifestando-se concretamente através de um direito definido. A certeza jurídica é o valor, ou 

seja, aquilo em que se pode confiar porque tem validez. Portanto, percebe-se que os 

moradores da Divinéia, não possuem segurança jurídica.  

 Os elementos necessários para objeto de uma relação jurídica, no caso da compra 

e venda, é a existência, individualização e disponibilidade da coisa. Devendo-se atentar, no 

caso da comunidade, que não consegue observar a disponibilidade da coisa, pois esta coisa 

deve estar disponível para o comércio. Visto que a Divinéia não se encontra em sua maioria 

em uma área devidamente regularizada, não existindo a possibilidade de realizar um contrato 

de compra e venda, já que a inexistência de um registro no cartório de imóveis, documento 

este que assegura a boa-fé objetiva, promove validade e eficácia ao negócio jurídico e dá 

segurança jurídica. (GONÇALVES, 2012). 

 Não existe a validade e eficácia do contrato, levando em conta a boa-fé objetiva. 

Nas relações contratuais as partes devem portar-se seguindo a boa-fé objetiva. O princípio da 

boa-fé objetiva é um norte para que as partes ajam de forma correta, antes e durante os 

contratos. O princípio da boa-fé objetiva dos contratos está expresso no artigo 422 do Código 

Civil, na qual elucida: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão 

do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” 

 Além das condições acima, é preciso que o objeto seja disponível. Não é 

disponível falar na validade do contrato na área da Divinéia, pois o objeto alienado não é 

disponível, visto que este não possui registro no cartório. A maioria dos moradores da 

Divinéia ainda são proprietários apenas por ocupação, mas não possuem o registro no 

Cartório de Imóveis, por isso, não tem como um contrato entre eles serem válidos. Além 

disso, o indivíduo estará faltando com a boa-fé objetiva quando não comunica que o imóvel 

não possui registro. (PEREIRA, 2006). 

 Ao analisar a boa-fé objetiva, um morador que queira vender o seu imóvel sem 

informar que não possui o registro, estará faltando com a lealdade e consequentemente com a 

boa-fé objetiva. Para que o imóvel da área da Divinéia seja alienado, este precisa estar 

registrado, o que não ocorre com a maioria dos moradores. Sendo assim, não pode-se falar em 
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validade e eficácia do contrato de compra e venda do imóvel sem a disponibilidade da 

propriedade. O documento, além de dar segurança jurídica para o morador, também fará com 

que a sua propriedade seja valorizada, o que ocorre com os poucos moradores que possuem 

suas áreas regularizadas. (GONÇALVES, 2012). 

 

CONCLUSÃO 

 

 A análise quanto à realidade da falta de segurança jurídica foi feita observando 

três perspectivas: quanto aos direitos fundamentais pertinentes à moradia; quanto à incidência 

da posse e da propriedade e quanto às relações comerciais. Pode-se dizer que o objetivo geral 

foi cumprido, visto que os moradores do bairro da Divinéia, decorrente de vários fatores e 

mitos que o cercam, não registram sua propriedade fazendo com que os mesmos não gozem 

da segurança da propriedade registrada, o que acaba por acarretar diversos problemas em 

matéria de moradia.  

 Para sanar esses problemas que surgem com a falta do registro, o meio mais 

adequado é tirar o registro da propriedade no cartório de imóveis. Com isso, confirmou-se a 

hipótese elaborada nos primeiros momentos desta pesquisa, visto que o registro, é 

configurado como meio mais eficaz de promoção de segurança jurídica no que diz respeito ao 

básico que deve ser propiciado para o desenvolvimento humano em sociedade.  

 A abordagem aqui realizada serve de norteamento para pesquisas futuras no que 

diz respeito às demais comunidades que se encontram na mesma situação da Divinéia, 

inclusive buscando denominadores comuns capazes de adequar qualquer comunidade 

irregular, a fim de disseminar informações respectivas à regularização fundiária. Além disso, 

é necessário que existam mais projetos sociais que sejam eficazes no incentivo dos moradores 

dessas comunidades à feitura do registro. 

 Os Direitos Fundamentais e os elementos básicos em matéria de moradia devem 

estar sempre atrelados a uma perspectiva do mínimo existencial, na qual se espera um viver 

com dignidade e não apenas uma subsistência. É necessário que o Estado promova mais 

políticas públicas para que os moradores possuam todos os seus direitos fundamentais 

resguardados. Entretanto, se espera do Estado não apenas uma perspectiva de ação, mas 

também uma omissão estatal quando se fala do direito fundamental a inviolabilidade do 

domicílio. O domicílio não deve ser violado nem pelo Estado e nem pela sociedade. 

 É possível constatar que a obtenção de um registro através do processo de 

regularização fundiária, que equivale ao título de propriedade, confere a segurança jurídica, 
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principalmente no que diz respeito à ação de terceiros, uma vez que só com o título que é 

possível o conhecimento da propriedade no universo jurídico. Sem o registro, a única 

obrigação referente a uma relação, seja na aquisição da propriedade, seja na locação, etc., é 

entre as partes, e com inúmeras lacunas capazes de transgredir a vontade de uma das partes, 

geralmente a mais vulnerável, por sua condição social. Essa realidade deixa evidente a 

insegurança jurídica presente nas moradias da comunidade, o que acarreta prejuízo para todos 

os envolvidos. 

 O contrato, além de garantir uma segurança jurídica para o morador, também faz 

com que a propriedade seja valorizada, o que ocorre com os poucos moradores que possuem 

suas áreas regularizadas. Sendo assim, quando se tratando de compra e venda o contrato por si 

só não é capaz de transferir propriedade, mesmo sendo uma causa determinante. É necessário 

que haja a realização dos requisitos exigidos pela lei para o reconhecimento do efeito de 

transferência, como a tradição e o registro, que no caso falta o último. 
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