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Introdução: O direito à propriedade, assim como o direito à moradia, é direito
assegurado na constituição, ocorre que o direito à propriedade imóvel, muitas vezes
atrelado ao direito à moradia, é um direito que para ser exercido carece de
formalidades muitas vezes não observadas pelos particulares, ocasionando uma série
de irregularidades e transtornos à administração municipal. Daí a necessidade de se
executar a Regularização Fundiária, que a princípio não é um instituto jurídico que
chama a atenção, visto não ser alvo de sensacionalismos midiáticos, entretanto, é
assunto de inúmeras discussões no que tange às políticas de integração social.
Objetivo: Pretende-se com o presente trabalho, demonstrar os problemas sociais
existentes, ligados à moradia e à propriedade imóvel, as vantagens e desvantagens em
se aplicar a Regularização Fundiária, tendo por objetivo a busca por mecanismos que
proporcionem a eficácia plena da Regularização Fundiária. Metodologia: No presente
estudo, utilizou-se de uma revisão de literatura, tendo sido empregada como
metodologia a pesquisa bibliográfica, por meio de consulta à doutrina e à
jurisprudência, bem como a jornais e documentos eletrônicos em geral.
 
 Resultados: Nota-se uma falha do Poder Público em exercer as suas funções de
fiscalização da construção e da expansão urbana desordenada que desencadeia o
desenvolvimento de assentamentos irregulares nas áreas urbanas e posterior tentativa
falha de regularizar o que nasceu de uma ilicitude que não foi coibida, seja por falta de
zelo ou por interesses políticos escusos. Não basta apenas legitimar a posse irregular,
faz-se necessária uma mudança da realidade muitas vezes indigna de quem se encontra
residente em assentamentos irregulares, buscando não somente assegurar o direito à
moradia como também o acesso a todas as garantias constitucionais. Entretanto, diante
das análises realizadas, chega-se à conclusão de que os projetos de regularização
fundiária, em especial os de regularização fundiária de interesse social, não saem do
papel na maioria dos Municípios (principalmente os que possuem até 20 mil
habitantes), diante dos requisitos exigidos pela Lei Federal 11.977/2009, em especial, a
exigência de projeto de regularização fundiária com o licenciamento urbanístico que se
realiza por meio da promoção do sistema viário e da infraestrutura básica e do
licenciamento ambiental (arts. 53, §1º e 55), o que torna tal política, onerosamente
excessiva para os Municípios. Conclusão: Para viabilizar a regularização fundiária de
interesse social e efetivar o direito de moradia e a função social da propriedade e da
cidade, faz-se necessária a conjugação de esforços e receitas de todos os Entes
Federados, pois deixando a responsabilidade somente para os Municípios, essa política
já nascerá  inviabilizada.
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