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RESUMO 

 

 

A partir da industrialização, por volta de 1920, as grandes cidades brasileiras 

passaram a receber intensas levas de imigração, provocadas pela ausência de 

políticas agrárias sustentáveis, pela expulsão dos negros recém libertos e pela má 

qualidade de vida no campo. Os imigrantes eram, em quase sua totalidade, 

trabalhadores agrícolas desqualificados e pobres. Ao chegarem às cidades não 

encontravam amparo, mas enfrentavam políticas urbanas segregacionistas e 

péssimas condições de trabalho. Esse processo se perpetuou até a década de 1980, 

quando o perfil da imigração mudou o foco para as cidades de médio porte. 

Entretanto, a população urbana continuava crescendo e já no ano 2000 chegou a 

82% da população brasileira. A segregação e o crescimento não planejado das 

cidades segregou as classes depauperadas, que se viram compelidas a habitar os 

locais periféricos da cidade ou as favelas. Diante dos problemas decorrentes da 

segregação, tais como violência, marginalidade, epidemias, etc., a sociedade civil 

passou a pressionar os poderes públicos por soluções. A Constituição de 1988, 

promulgada em meio às pressões da sociedade civil, fez constar em seu texto um 

capítulo dedicado à política urbana, o qual foi regulamentado pela Lei nº. 10.257/01. 

A Lei criou instrumentos de política urbana, como a usucapião especial coletiva, que 

permite a regularização ampla dos assentamentos informais urbanos. Ocorre que o 

instrumento vem sendo utilizado abaixo da sua capacidade, ou seja, tem se 

resumido à regularização jurídica. Assim, considerando a finalidade do instrumento, 

se propôs a sua utilização para fins de condenação do Poder Público a urbanizar as 

áreas usucapidas, dotando-as dos equipamentos e serviços necessários ao 

desenvolvimento dos possuidores e exercício da cidadania. Para tanto, os 

possuidores devem cumular ao pedido de usucapião o pedido de tutela específica 

de obrigação de fazer (urbanizar). 

 

Palavras-chave: Direito à moradia; 
Urbanização; 
Propriedade urbana; 
Usucapião - Brasil; 
Direitos fundamentais; 
Direito urbanístico 

 



ABSTRACT 

 

 

Since the 1920’s, brazilian cities started to receive lots of immigrants, the causes 

were the lack of countryside policy , the expulsion of slaves from the country and the 

bad quality of country way of life. Almost all the immigrants were poor and non 

qualified workers. When these people went to the cities they wouldn’t find 

government help, but segregation policies and awful works. This process of 

immigration last until the 80’s, when the immigration changed to middle size cities.  

However, the cities population kept growing and in the 2000 year reached 82% of the  

brazilian population. The segregation and the lack of urban planning policies 

compelled poor people to live in slums. After facing the segregation reflect, like 

violence, marginality, diseases, etc., the organized society started to make pressure 

on the government, asking for solutions. The Constitution of 1988, felling these 

pressures, dedicated a hole chapter to the urban policy regulation, which meaning 

was completed by the Law nº. 10.257/01. The Law created urban policy instruments 

like the especial usucaption, which allows the complete regularization of the urban 

informal settlements, including title policies, urban interventions and preparation for 

the citizenship. But the instrument has been used with a reduction of its possibilities, 

it means that it has been used just to title land. As so, considering the meaning of the 

instrument, here is proposed its use to obligate the government to urbanize the 

occupied land making it properly to live and to provide the citizenship. To achieve this 

objective, the tenant must process the local government to enforce it to make the 

right use of the instrument. 

 

Key-words:         Right to habitation; 
Urbanization; 
Urban property; 
Usucaption - Brazil; 
Civil rights; 
Urban property rights 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A usucapião especial coletiva é consagrada como um dos instrumentos mais 

eficazes para a regularização fundiária, ao lado da instituição de zonas especiais de 

interesse social (art. 4º, V, “f” do ECID), da concessão de direito real de uso (art. 4º, 

V, “g” do ECID) e da concessão de uso especial para fins de moradia (art. 4º, V, “h” 

do ECID), como afirma Betânia de Moraes Alfonsin1. E por que não mencionar 

também o plano diretor (art. 4º, III, “a” do ECID) e a desapropriação com pagamento 

em títulos (art. 4º, V, “a” do ECID), que, de igual sorte, constituem instrumentos 

eficazes para a regularização fundiária? 

O problema, como se pode notar, não é a ausência de meios hábeis para 

modificar o histórico quadro de segregação entre a cidade formal e a cidade 

informal, mas sim a interpretação e aplicação dos instrumentos de que dispomos 

para ultrapassar as fronteiras do velado apartheid – não tanto racial, mas 

principalmente econômico – que experimentam os habitantes dos centros urbanos 

brasileiros.  

A questão hermenêutica não raramente tem sido foco de acirrados debates 

nos mais variados ramos do Direito. Muitas vezes, setores conservacionistas (seja 

por interesse ou em virtude de uma formação jurídica deficitária2) primam por 

interpretações legalistas, em geral incoerentes com o ordenamento jurídico. Ignoram 

o que Dworkin conceituou como integridade do direito (1999, p. 271), e que, 

guardadas as devidas proporções e respeitadas as peculiaridades do common law, 

poderia ser entendida como interpretação sistemática. Ainda piores são os 

operadores do direito que se mantiveram estagnados em paradigmas superados e 

buscam, com lentes clássicas, respostas para uma sociedade banhada pelas luzes 

da democracia e do pluralismo. Com o Direito Urbanístico não ocorre diferente. 

O Direito Urbanístico é apenado justamente pelo que o torna tão 

interessante: lidar com a propriedade. A propriedade, direito que praticamente 
                                                           
1 In: Rolnik, 2006, p. 61. 
2 Refere-se à formação positivo-legalista, no âmbito da qual o Direito era entendido como criação 
exclusiva do legislador estatal e o sistema jurídico era estanque; não sujeito, portanto, à interferência 
da realidade social. Álvaro Ricardo de Souza Cruz observa que essa neutralidade positivista 
“exprimiu claramente uma opção ético-social e política de uma sociedade burguesa que procurava 
consolidar um modo de vida e um modo de produção hegemônicos”, e continua o doutrinador: “A 
‘neutralização’ da jurisdição não tem nada de inofensivo, porque legitima uma forma de dominação 
por meio de uma compreensão autoritária do Direito e da Política...” (2004, p. 80). 



alcançou a intangibilidade com o Código Civil de 1916, foi tutelada pela ordem 

jurídico-constitucional de 1988 sob a condicionante da funcionalização social. Vale 

dizer, o direito de propriedade é protegido pela Constituição Cidadã, em seu art. 5º, 

XXII, desde que vinculado a um propósito maior do que o individualismo do seu 

titular. “A propriedade atenderá sua função social” (BRASIL, 1988), explicitou o 

inciso XXIII do art. 5º3.  

Além de funcionalizar a propriedade, a Constituição de 1988 tem o mérito de 

inserir, pela primeira vez na história brasileira, um capítulo dedicado à reforma 

urbana. Trata-se do segundo capítulo do título referente à ordem econômica, o qual, 

em dois singelos artigos (182 e 183), definiu a base para a conceituação do que seja 

função social urbana, autorizou a promulgação de lei para estabelecer as diretrizes 

de política urbana, obrigou os municípios com mais de vinte mil habitantes a 

elaborar seus planos diretores e criou instrumentos capazes de promover o 

adequado uso do solo urbano.  

Dentre os instrumentos criados, está a usucapião especial urbana (art. 183). 

A sua variante coletiva, contudo, só veio a ser positivada com o advento do Estatuto 

da Cidade, aproximadamente 13 anos mais tarde. O Estatuto, visando dotar a 

sociedade de um instrumento hábil para promover a regularização de 

assentamentos urbanos informais ocupados por população de baixa renda em áreas 

privadas, instituiu a usucapião especial coletiva4.  

A rigor, a interpretação do dispositivo em comento não geraria polêmica, não 

fossem alguns aspectos atinentes à forma como será declarada a aquisição da 

propriedade e as finalidades do instrumento em estudo. 

A leitura isolada do art. 10 do Estatuto da Cidade5 leva a crer que ao juiz 

sentenciante caberá unicamente declarar adquirida a propriedade e constituir um 

                                                           
3 Ainda que a função social tenha sido positivada pela primeira vez na Constituição de 1934 e tenha 
marcado presença nos textos constitucionais que a sucederam (1937, 1946, 1967, 1969), foi na 
Constituição de 1988 que o princípio ganhou destaque, haja vista ter sido esta a pioneira na definição 
mínima de seu conteúdo (art. 182, §2º e art. 186). 
4 Assim restou positivado o instrumento: “Art. 10. As áreas urbanas com mais de duzentos e 
cinqüenta metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por 
cada possuidor, são insuscetíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores 
não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural”. 
5 A Lei autoriza os condôminos a estabelecer frações ideais diferenciadas, desde que haja acordo 
escrito. 



condomínio indivisível a priori6. Mas se sustentará aqui que a interpretação literal do 

dispositivo não é suficiente para atender à mens legis do Estatuto. 

Defender-se-á que a mera declaração da propriedade, desvinculada da 

obrigação de urbanizar a área afetada, não promove os direitos humanos da 

população atingida. É preciso que os operadores do direito urbanístico desatem as 

amarras que os ligam ao superado paradigma liberal clássico e percebam que, ao 

contrário do que sustentou Hernando de Soto (2001), a mera concessão do título de 

propriedade não é suficiente para ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e, tampouco, garantir o bem-estar de seus habitantes, como 

prescreve o art. 182, caput, da CR/88.  

O conceito de habitantes ora exposto, cumpre registrar, não se resume aos 

ocupantes da área irregular, mas inclui toda a coletividade, posto que a falta de 

investimento em equipamentos urbanos impede os ocupantes de se desenvolver 

plenamente, o que impactará negativamente nos índices de desenvolvimento 

humano, como, o aumento da marginalização, da informalidade e da violência 

urbana. 

O que se propõe é a interpretação teleológica do art. 10 do Estatuto da 

Cidade, pela adoção do método sistemático, o que se fará com suporte nas teorias 

concretistas de Friedrich MÜller (2005) e Konrad Hesse (1991), e nas teorias da 

argumentação jurídica de Ronald Dworkin (1999; 2001; 2002; 2005) e Jürgen 

Habermas (1997; 2003a, 2003b; apud Souza Cruz, 2006; 2004). 

Pretende-se condicionar a declaração de usucapião à condenação do Poder 

Público a promover obras de urbanização que assegurem o mínimo de dignidade 

aos habitantes das áreas usucapidas, o que lhes permitiria a fixação a essas áreas e 

o acesso aos equipamentos urbanos necessários ao desenvolvimento de suas 

capacidades. Somente assim a regularização fundiária dos assentamentos urbanos 

via usucapião coletiva cumpriria o ministério que o constituinte lhe outorgou: ser um 

instrumento de política urbana capaz de garantir o bem-estar dos habitantes 

citadinos. 

Mas, para se construir um argumento sólido, impõe-se a superação de 

alguns obstáculos, como (i) a questão da discricionariedade do Poder Público na 

escolha da conveniência e oportunidade para a realização de investimentos em 

                                                           
6 No caso de execução de obras de urbanização em momento posterior à aquisição prescritiva, é 
possível que os condôminos deliberem, por no mínimo dois terços, pela dissolução do condomínio. 



projetos de urbanização; (ii) a forma como se integrará o Poder Público à ação de 

usucapião, evitando-se a ofensa às garantias processuais (contraditório e ampla 

defesa); e (iii) o conteúdo da sentença que declarar a usucapião e condenar o Poder 

Público, seus limites, a forma e o prazo para cumprimento da obrigação de 

urbanizar. 

Ciente dos argumentos e obstáculos, pode-se apresentar o problema central 

a ser dirimido: A sentença que declara a usucapião especial coletiva pode condenar 

o Poder Público a executar obras e projetos que assegurem à população afetada um 

padrão mínimo de urbanização? 

Em resposta ao problema, extraem-se duas hipóteses; a primeira, de cunho 

negativo, está baseada na teoria clássica da separação de poderes e nos aspectos 

processuais referentes à ação de usucapião. Nos termos dessa hipótese, o judiciário 

não poderia, legitimamente, condenar o Poder Executivo a executar obras ou 

projetos de urbanização sem ofensa à independência deste último, conforme lhe 

assegura o art. 2º, da CR/88. Mas, ainda que a discricionariedade do Poder 

Executivo sucumbisse frente aos direitos humanos dos usucapientes, a natureza 

especial do processo de usucapião e o conteúdo eminentemente declaratório da 

sentença inviabilizariam a condenação do Poder Executivo. 

Por outro lado, apresenta-se o argumento favorável à condenação do Poder 

Executivo. Esta hipótese, por sua vez, está lastreada no primado dos direitos 

humanos, na limitação da discricionariedade do Poder Executivo e no postulado 

processual da instrumentalidade das formas. Sustentada nessas bases, a 

argumentação tende a afastar a discricionariedade desarrazoada, substituindo-a 

pela discricionariedade que vise ao melhor cumprimento da lei, como sustentado por 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2003). E o cumprimento da lei, no presente caso, 

não pode olvidar os direitos fundamentais dos usucapientes. Já em oposição aos 

argumentos do procedimento especial da usucapião e da natureza declaratória da 

sentença, opõe-se o postulado da instrumentalidade das formas, segundo o qual o 

processo não constitui um fim em si próprio, mas o meio para se tutelarem direitos 

materiais. Consequentemente, seria viável o uso, por analogia, de outras regras 

adjetivas para fazer valer o direito substantivo dos usucapientes. 

Enfim, são esses os argumentos para a solução da controvérsia objeto desta 

dissertação. Cumpre, por ora, analisar qual hipótese se mostrará mais sólida e 

coerente. Por oportuno, justifica-se que o presente trabalho não tem a pretensão de 



impor uma interpretação única e válida universalmente, mas propor alternativas ao 

modelo de regularização tido hoje como irrefutável. O que se almeja é demonstrar a 

insustentabilidade de políticas regulatórias baseadas unicamente na concessão de 

títulos de propriedade, o que não se pode realizar sem a propositura de alternativas 

racionalmente defensáveis. 

 

 

2 A USUCAPIÃO  

 

 

Antes de adentrar o tema dos efeitos desejados e possíveis da usucapião especial 

coletiva, é imprescindível conceituar o instituto da usucapião, expor seus elementos 

e finalidades, bem como especificar as modalidades vigentes de usucapião, para 

que se possam demonstrar as semelhanças entre cada tipologia e as divergências 

que justificam a sua variedade de formas. Pretende-se, com isso, demonstrar que as 

finalidades da usucapião especial coletiva em muito a distinguem das demais formas 

previstas na Constituição da República – CR/88 e no Código Civil de Brasileiro – 

CCB, o que justifica, até mesmo, o tratamento processual distinto. 

 

 

2.1 Conceito, origem, natureza jurídica e elementos  da usucapião 

 

 

Usucapião é uma palavra de origem latina (usucapio = usu + capio), em que 

usu significa “pelo uso” e capio pode ser traduzido para ”tomada”, ou “aquisição”. 

Assim, o vocábulo usucapio (aquisição pelo uso) é, em sua origem, uma palavra do 

gênero feminino, como observa o tratadista da usucapião, Benedito Silvério Ribeiro 

(2006, p. 175). 

Apesar da conhecida origem do termo “usucapião”, há uma gama de 

autores7 que ainda opta por referenciar o substantivo no gênero masculino, o que 

                                                           
7 A título de exemplo, RIBEIRO (2006, p. 175) cita: Carvalho Santos, Washington de Barros Monteiro, 
Serpa Lopes, Rui Barbosa, Rubens Limogi França, Caio Mário da Silva Pereira, entre tantos outros. 
Aos já referenciados. podem-se reunir: VENOSA (2003, p. 190); ARAÚJO (2005, p. 74) CARVALHO 
FILHO (2006, p. 119 e seguintes) e FIÚZA (2004, p. 744), sendo que este autor chega a afirmar que o 



não é incorreto, haja vista a consagração do uso pela língua portuguesa. Mesmo a 

legislação brasileira, por muito tempo, fez uso do vocábulo no gênero masculino, o 

que se pode asseverar no Código Civil de 1916. O uso do gênero feminino vem se 

consagrando aos poucos, tendo recebido guarida do “Novo” Código Civil (Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002) e do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de 

julho de 2001). Seguindo a tendência legislativa e reverenciando a origem do 

instituto, optou-se aqui pelo uso do substantivo no gênero feminino, como de resto 

orientou Nelson Vaz em pesquisa sobre a grafia e gênero da usucapião (apud 

Ribeiro, 2006, p. 176)8. 

A usucapião tem natureza jurídica de direito subjetivo, passível de tutela 

judicial tanto ativa (ação de usucapião) quanto passiva (arguição de usucapião em 

defesa)9. Contudo, a usucapião quando argüida em defesa de ações petitórias ou 

possessórias, em regra, não acarreta a declaração de propriedade pelo juiz. A 

declaração do direito em via contestatória somente é permitida na usucapião 

especial rural (art. 7º da Lei 6.969/81) e na especial urbana, por força do art. 13 do 

Estatuto da Cidade, que prescreve: 

 

Art. 13. A usucapião especial de imóvel urbano poderá ser invocada como 
matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhecer como título para 
registro no cartório de registro de imóveis. (BRASIL, 2001). 

 

A usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade10 pelo 

exercício da posse prolongada no tempo. Tempo e posse constituem, portanto, o 

núcleo da usucapião, sendo denominados por alguns como elementos primários 

(Araújo, 2005, p. 02). Outros elementos, e.g., a boa-fé, o justo título e o animus 

domini estão presentes em algumas modalidades de usucapião, mas não constituem 

elementos necessários para a conceituação do instituto. 

                                                                                                                                                                                     
emprego da palavra usucapião no gênero feminino é antigo e pedante, embora ressalve ter sido a 
forma adotada pelo Código Civil de 2002 e pelo Estatuto da Cidade (Lei nº. 10.257/01). 
8 O gramático Rocha Lima também referendou as conclusões de Nelson Vaz (2000, p. 76). 
9 A súmula nº. 237 do Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria ao dispor: “O usucapião pode ser 
argüido em defesa.” (BRASIL, 2004). 
10 Note-se que, a despeito de a doutrina se referir usualmente à usucapião como forma de aquisição 
da propriedade, tal instituto é também hábil para promover a aquisição de outros direitos reais, por 
exemplo, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso e a habitação, a exemplo do que dispõe a 
súmula 193 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “O direito de uso de linha telefônica pode ser 
adquirido por usucapião” (BRASIL, 2004). Sobre a possibilidade de usucapião sobre domínio útil, 
vide, também, o seguinte aresto: STJ. Recurso Especial n. 10.986/RS – 3ª Turma. Rel. Min. Eduardo 
Ribeiro. DJ: 9/3/92. 



O elemento tempo opera na usucapião de forma inversa como o faz na 

prescrição. Nesta o decurso de determinado lapso temporal provoca a perda do 

direito de agir, ao passo que naquela o transcurso do tempo gera para o possuidor 

de um bem o direito de ser declarado seu proprietário. Em virtude da relativa 

identidade dos institutos, parte da doutrina se refere à usucapião como “prescrição 

aquisitiva” e à prescrição como “prescrição extintiva”. 

A terminologia “prescrição aquisitiva” é também adotada pelo código civil 

francês (art. 2.219), quando atribui à prescrição uma dupla função, veja-se: La 

prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et 

sous les conditions déterminées par la loi11. Na esteira da legislação francesa, o 

código argentino dispõe: Artículo 3948: La prescripción para adquirir, es un derecho 

por el cual el poseedor de una cosa inmueble, adquiere la propiedad de ella por la 

continuación de la posesión, durante el tiempo fijado por la ley12. E também outros 

países adotam essa dupla terminologia, a exemplo da Espanha, Chile e Colômbia, 

como registra Araújo (2005, p. 65, 68 e 70). 

Ressalta, ainda, Fábio Caldas de Araújo (2005, p. 33-46), que o uso da 

terminologia prescrição aquisitiva para designar a usucapião se deve a Justiniano. 

Roma conhecia, até o século VI, duas modalidade de prescrição para as ações que 

hoje se denominam reivindicatórias: a praescriptio longi temporis e a praescriptio 

longissimi temporis. Tais institutos não eram hábeis para promover a declaração de 

propriedade, prestando-se apenas para afastar o direito do reivindicante. No século 

VI, Justiniano unificou a usucapio e a praescriptio, conglobação que foi absorvida 

séculos mais tarde pelas Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. Mas, 

apesar da unificação, os comentadores das Ordenações Filipinas já distinguiam a 

prescrição aquisitiva da extintiva. Na atualidade, não se noticiam problemas na 

aplicação dos institutos. Trata-se, a bem da verdade, de simples divergência na 

nomenclatura. No Brasil, optou-se pelo termo usucapião, mas não é incorreta a 

                                                           
11 FRANCE. Code Civil, du 5 mars 1803.  Disponível em: 
«http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=&code=&h0=CCIVILL0.rcv&h1=4&
h3=287». Acesso em: 30 dez. 2007. 
12 ARGENTINA. Código Civil de Le República Argentina, de 25 de se ptiembre de 1869. 
Disponível em: «http://www. 
jusneuquen.gov.ar/share/legislacion/leyes/codigos_nacionales/CC_aindice.htm». Acesso em 30 de 
dezembro de 2007. 



utilização do termo prescrição aquisitiva13, o qual jamais seria confundido com a 

prescrição pura, já que esta não gera o direito à aquisição de bens. 

O elemento posse, por seu turno, tem gerado mais discussões do que o 

elemento tempo, implícito no conceito de prescrição. A posse e seu controverso 

conceito, sua natureza, função e proteção são de suma importância, já que, a rigor, 

são as características da posse que determinam a modalidade de usucapião a ser 

adotada em um ou outro caso. Também a finalidade da posse influenciará o lapso 

temporal estabelecido legalmente para a declaração da usucapião. 

Duas teorias se embatem na definição do que seja posse: a teoria subjetiva 

de Friedrich Karl Von Savigny e a teoria objetiva de Rudolf von Ihering14. O primeiro, 

baseado no embrião da posse romana, a possessio, sustentou ser a posse um 

estado de fato, caracterizado pela submissão de um bem à vontade de uma pessoa, 

que o tem à sua disposição (corpus), dele usufruindo como se proprietário fosse, ou 

seja, com animus domini (Araújo, 2005, p. 120). Já Ihering, em obra que contesta a 

teoria subjetiva15, define a posse como um interesse a que a os homens houveram 

por bem conceder proteção jurídica. Destarte, visto que um interesse protegido por 

lei não é algo senão um direito, Ihering assim concebeu a posse: 

 

A questão do interesse jurídico da posse foi conferida por lei, até pô-la fora 
de toda a discussão, somente pelo fato de se lhe ter concedido proteção 
jurídica. Desse modo, a posse foi reconhecida como um interesse que 
reclama proteção e é digno de obtê-la; e todo o interesse que a lei protege 
deve receber do jurista o nome de direito, considerando-se como instituição 
jurídica o conjunto dos princípios que a ela se referem. 
A posse, como relação da pessoa com a coisa, é um direito; como parte do 
sistema jurídico, é uma instituição de direito. (IHERING, 2002, p. 37-38, grifo 
nosso). 

 

Para Ihering, os elementos animus e corpus, tais como os concebeu 

Savigny, existem, mas não são relevantes para a caracterização da posse, uma vez 

que a posse não se verifica pela análise da intenção da pessoa ou pela detenção 

física de algo. A posse se verifica pelo uso que o possuidor confere à coisa, ou 
                                                           
13 Fábio Caldas de Araújo sustenta a impropriedade do termo prescrição aquisitiva, apesar de afirmar 
que a usucapio e a praescriptio foram unificadas por Justiniano: “Importante salientar que a própria 
tendência em equiparar o usucapião com a prescrição aquisitiva por aqueles que entendem tratar-se 
do mesmo fenômeno jurídico não encontra guarida no Direito Romano, onde ambos os institutos 
possuem origem e finalidades diversas. Certo, porém, que Justiniano, observando o efeito gerado por 
ambos os institutos, unificou-os, como veremos em seguida.” (2005, p. 34). 
14 Desconsidera aqui a posição defendida pelos glosadores, pois se pretende apontar as teorias 
modernas, ainda hoje objeto de discussão. 
15 Em severa crítica à teoria subjetiva, Ihering chega a afirmar que a obra de Savigny “não fez justiça 
nem ao direito romano nem à importância prática da posse”. (IHERING, 2002, p. 61). 



melhor, pelo proveito econômico que dela extrai. Portanto os elementos anímicos 

são desconsiderados na teoria objetiva, e a posse é caracterizada pela exterioridade 

dos atos do possuidor; pelo “desejo de proceder como se procede o dono, ainda que 

sem pretender sê-lo” (FIÚZA, 2004, p. 804). A posse se verifica pela proximidade 

dos atos do possuidor com os atos de um eventual proprietário. Assim observa 

Ihering: 

 

Por que razão a posse protege-se pelo direito? Não é certamente para dar 
ao possuidor a grande satisfação de ter o poder físico sobre uma coisa, mas 
para tornar possível o uso econômico dela e relação às suas necessidades. 
A partir daqui tudo se esclarece. Não se recolhem em sua casa os matériais 
de construção, etc., etc.; não se depositam em pleno campo dinheiro, 
móveis, objetos preciosos e outras coisas mais. Cada qual sabe o que deve 
fazer dessas coisas, segundo sua diversidade, e é este aspecto normal da 
relação do proprietário com a coisa que constitui a posse. (IHERING, 2002, 
p. 44). 
 

À primeira leitura, o Código Civil Brasileiro - CCB (Lei nº. 10.406/2002) e 

mesmo o Código Civil de 1916 parecem não ter adotado, uniformemente, a teoria 

objetiva ou subjetiva. Sugere, pelo contrário, haver mixado as teorias. Na 

conceituação da posse e na previsão de seus efeitos, os diplomas legais teriam 

adotado a teoria objetiva. É o que indica a leitura dos arts. 1.196, 1.204 e 1.233, do 

Código em vigor16 (esses dispositivos correspondem, respectivamente, aos arts. 

485, 493 e 520 do Código Beviláqua). Mas, ao dispor sobre a usucapião, os códigos 

teriam mantido o animismo característico da teoria de Savigny, ao exigir, como 

elemento da usucapio, a posse com animus domini. É o que indicam os arts. 1.238, 

1.239 e 1.240 (o art. 1.238 do Código em vigor corresponde ao art. 550 do Código 

de 1916, mas os demais não encontram correspondência no código revogado).  

Contudo a leitura atenta da obra de Ihering afasta qualquer dúvida sobre a 

teoria adotada pelos códigos civis brasileiros de 1916 e 2002. Eles adotaram a teoria 

objetiva, e a exigência de animus domini como causa possessionis não 

descaracteriza a teoria de Ihering. Este autor jamais negou a existência de 

elementos volitivos na posse, apenas sustentou que esses elementos, por serem 

                                                           
16 “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de 
algum dos poderes inerentes à propriedade”; “Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em 
que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à 
propriedade”; “Art. 1.223. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o 
poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196”. (BRASIL, 2004). 



demasiadamente subjetivos, não têm o condão de caracterizar o instituto. É este o 

entendimento de Fábio Caldas de Araújo: 

 

A base da discórdia entre ambas teorias [subjetiva e objetiva] concentra-se 
no animus possidendi. Ihering não nega sua existência, mas combate a 
idéia de que a posse possa ser caracterizada por elementos anímicos de 
difícil demonstração fática. A manifestação de vontade só ganha 
importância quando concretizada através de atos jurídicos que possibilitem 
efeitos visíveis. Daí a importância da exterioridade dos atos possessórios, 
os quais representam a visibilidade do direito de propriedade. (2005, p.121). 

 

De fato, sustentar que o animus domini exigido para a caracterização da 

posse ad usucapionem tenha natureza volitiva seria admitir a impossibilidade de se 

provar a posse nos autos da ação de usucapião. O que se prova, ao contrário, é a 

prática de atos pelo possuidor que exteriorizam o animus domini. E, como foi 

sustentado acima, a exteriorização dos elementos volitivos é o que importa para a 

caracterização da posse na teoria objetiva.  

Conceituada a posse, passa-se à verificação do seu sujeito, objeto e à sua 

classificação.  

Podem possuir todas as pessoas que gozem de capacidade, sejam pessoas 

naturais ou jurídicas (arts. 1º, 2º e 45 do Código Civil de 2002). Quanto ao objeto, 

podem ser possuídos os bens sobre os quais é possível demonstrar a exteriorização 

do poder fático, sejam corpóreos ou incorpóreos (Araújo, 2005, p. 124). Vale notar 

que a posse de bens incorpóreos, e.g., de direitos, é incomum, mas não impossível. 

Deve-se atentar, unicamente, para a possibilidade de tais bens ou direitos serem 

passíveis de uso, gozo ou fruição17.  

A posse se classifica em direta, ou indireta; justa ou injusta; de boa-fé ou de 

má-fé; com justo título; ad interdicta e ad usucapionem (Fiúza, 2004, p. 812-814). 

É direta a posse exercida sem interposta pessoa, ou seja, quando o 

possuidor é quem exerce diretamente um dos direitos inerentes à propriedade. Por 

outro lado, é indireta a posse quando o possuidor se vale de interposta pessoa para 

exercer o uso, gozo ou fruição do bem possuído (por exemplo, quando um possuidor 

contrata um meeiro para lavrar a terra possuída). A pessoa que conserva a posse 

em nome de outro é denominado detentor (art. 1.198 do Código Civil). 

                                                           
17 Como registrado em nota alhures, o direito de uso de linha telefônica, quando tal sistemática era 
comum, podia ser objeto de usucapião. É o que prescreve a súmula 193 do Superior Tribunal de 
Justiça. (BRASIL, 2004). 



O conceito de posse justa é determinado por exclusão. O Código Civil, em 

seu art. 1.200, prescreve: “É justa a posse que não for violenta, clandestina ou 

precária” (BRASIL, 2004). Assim, justa será a posse obtida por meios pacíficos, 

pública e que tenha sido adquirida diretamente, sem subterfúgios. Injusta, por sua 

vez, é a posse obtida nos moldes condenados pelo citado dispositivo. 

Já a divergência entre posse de boa e má-fé será solucionada pelas 

circunstâncias que demonstrem o ânimo do possuidor18. Será de bona fide a posse 

obtida que ignora os obstáculos que impedem a aquisição da coisa (art. 1.201 do 

Código Civil). De má-fé será a posse obtida sabendo-se das irregularidades que 

impedem a aquisição. 

A posse com justo título é aquela em que o possuidor porta um documento 

supostamente competente para o registro da transferência da propriedade, mas, por 

conter vício formal ou material, é inábil para promover a transferência da 

propriedade. Nas palavras esclarecedoras de Farias e Rosenvald, “Trata-se de um 

título que, em tese, apresenta-se como instrumento formalmente idôneo a transferir 

a propriedade, malgrado apresente algum defeito que impeça a sua aquisição” 

(2006, p.280-281). 

Posse ad interdicta é aquela protegida pelos interditos possessórios (ação 

de manutenção na posse, reintegração de posse e interdito proibitório). 

Quanto à posse ad usucapionem, é conceituada como aquela que 

contempla os requisitos necessários à aquisição da propriedade pela via da 

prescrição aquisitiva, em geral contínua, incontestada e com animus domini. 

Contudo as variadas modalidades de usucapião não permitem conceituar, de forma 

universal, como se daria a posse ad usucapionem. Cada tipologia de usucapião irá 

requerer determinados elementos na posse. Assim, as características da posse ad 

usucapionem serão tratadas uma a uma, nos tópicos pertinentes às modalidades de 

usucapião. 

 

 

2.2 Fundamentos e finalidades da usucapião 

                                                           
18 Note-se, mais uma vez, que não se trata de subjetivação da posse, pois o que será investigado 
para a classificação da posse não é o ânimo em si, mas os fatos e ações que demonstrem a intenção 
do possuidor. Assim, é claro o art. 1.202 do Código Civil, o qual prescreve: “A posse de boa-fé só 
perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o 
possuidor não ignora que possui indevidamente”. (BRASIL, 2004, grifo nosso). 



 

 

Vistos a origem, o conceito, a natureza jurídica e os elementos primários da 

usucapião, cumpre inquirir seus fundamentos e suas finalidades. 

Os elementos primários da usucapião dizem muito sobre seus fundamentos. 

Tempo e posse apontam para as bases da usucapião, o que almeja o instituto, ou 

melhor, qual interesse coletivo este direito subjetivo pretende tutelar. 

O tempo sinaliza na usucapião o interesse humano em consolidar situações 

que se perpetuam, visando, desde os primórdios do instituto, no direito romano, à 

segurança das relações interpessoais, ou como se denomina hoje, a segurança 

jurídica. 

A posse, por sua vez, aponta para a necessidade de se conferir aos bens 

jurídicos uma função; um uso que, além do puro título de propriedade, propicie 

vantagens à sociedade, ou seja, a propriedade deve contemplar uma função social 

que justifique a sua proteção. 

Segurança jurídica e função social da propriedade são, portanto, os 

fundamentos da usucapião. Passa-se, assim, à análise de cada um desses 

fundamentos justificadores da prescrição aquisitiva. 

 

 

2.2.1 O tempo como agente viabilizador da segurança  jurídica 

 

 

O tempo tem sido, desde a civilização romana, um fator sedimentador das 

relações jurídicas, a exemplo dos institutos da usucapio e da praescriptio, como 

relatado anteriormente. Hoje, uma rápida digressão no direito material brasileiro 

mostra a influência do tempo na consolidação das relações humanas19. É, por 

exemplo, o lapso temporal que determina a abertura da sucessão de um ausente 

(arts. 26 e 37 do Código Civil), a capacidade civil (art. 4º, I, do Código Civil) e o 

prazo para se requerer o adimplemento de uma obrigação (pagamento de um 
                                                           
19E não ocorre diferente no direito alienígena. Como se teve a oportunidade de demonstrar no tópico 
2.1, a prescrição aquisitiva e extintiva é fator determinante para o reconhecimento de direitos em 
países como a França, Argentina, Espanha, Chile e Colômbia. Além desses, países como a 
Alemanha, Portugal, Itália, Suíça contém em seus ordenamentos regras sobre a aquisição da 
propriedade pela posse prolongada no tempo (ARAÚJO, 2005, p. 53 a 72). Certamente muitos outros 
também o fazem. 



débito) ou mesmo para se pleitear um direito (decadência, prescrição e usucapião). 

Enfim, o tempo é de suma importância para o direito e, em especial para a 

usucapião, por transformar um direito limitado (posse) em um direito pleno 

(propriedade). 

Mas a relação tempo e direito não se justifica em si mesma. Explica-se, 

outrossim, pela capacidade que o tempo tem de sedimentar relações humanas, o 

que é perseguido pelo direito. 

A certeza nas relações humanas é fator de segurança, seja porque uma 

relação consolidada é mais conhecida pelas pessoas e, consequentemente, mais 

respeitada, seja porque afasta dúvidas e interpretações dissonantes, o que 

invariavelmente evita os litígios. Portanto, é visando à segurança jurídica que o 

direito reconhece o tempo como fator de consolidação de atos, fatos e negócios.  

José Joaquim Gomes Canotilho, aclamado constitucionalista português, 

professa sobre a segurança jurídica: 

 

O homem necessita de segurança para conduzir, planificar e conformar 
autónoma e responsavelmente a sua vida. Por isso, desde cedo se 
consideram os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança 
como elementos constitutivos do Estado de direito. (2003, p. 257). 

 

Ainda que se tenha referido mais aos aspectos jurídicos do que aos 

sociológicos e mencionado a segurança como princípio do Estado de Direito, 

Canotilho andou bem ao afirmar que as relações humanas requerem um ambiente 

estável para se desenvolver. Realmente, a história mostra que os homens buscam 

estabilidade nas relações. Fronteiras não definidas e instabilidade política, não raras 

vezes, têm ocasionado guerras e conflitos20.  

Por essa razão, o direito busca a estabilidade, visando colocar as pessoas a 

salvo de dúvidas, instabilidades e indefinições. E foi no tempo que o direito 

encontrou um critério válido, posto ser objetivo e facilmente apurável. 

Assim sendo, não é demais afirmar que o tempo é agente viabilizador da 

segurança jurídica. 

 
                                                           
20 A disputa por terras na região da Cisjordânia desencadeou a Primeira Guerra Árabe-Israelense 
(1948-1949), cujos reflexos originaram outras três guerras (Guerra de Suez, em 1956; Guerra dos 
Seis Dias, em 1967; e Guerra de Yom Kippur, em 1973). Ainda hoje a região é afetada por conflitos, 
em virtude das disputas entre judeus e muçulmanos pelos territórios sagrados do Oriente Médio. Em 
Angola, com o fim do colonialismo, a disputa pelo poder político provocou uma guerra civil que se 
estendeu por longos 20 anos, ocasionando mais de 500 mil mortes. (VICENTINO, 1997, p. 447-450). 



 

 

 

 

2.2.2 A posse como agente viabilizador da função so cial da propriedade 

 

 

A posse, como explanado acima, decorre do exercício de algum dos poderes 

inerentes à propriedade (art. 1.196 do CCB). Nos termos do Código Civil Brasileiro, 

art. 1.228, “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 

direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 

(BRASIL, 2004).  

Segundo Ihering, a posse “... constitui a condição de fato da utilização 

econômica da propriedade” e conclui ser ela “... elemento indispensável da 

propriedade.” (2002, p. 28). Para a teoria objetiva, é mesmo o possuidor quem 

confere função ao bem. Ainda segundo Ihering, o proprietário não possuidor não 

aufere vantagem econômica do bem, pois ”A utilização econômica da propriedade 

tem por condição a posse. A propriedade sem a posse seria um tesouro sem a 

chave para abri-lo, uma árvore frutífera sem a competente escada para colher-lhes 

os frutos”. (2002, p. 08). 

Partindo da teoria objetiva adotada pelo direito civil pátrio, chega-se à 

conclusão que a função econômica é exercida por quem detém a posse e não pelo 

titular do domínio. Mas até que ponto essa função econômica estaria associada à 

função social? A usucapião, em qualquer de suas modalidades, estaria associada ao 

cumprimento da função social da propriedade? Não necessariamente. 

A posse ad usucapionem nem sempre estará associada à função social da 

propriedade. Isso porque a reunião dos requisitos para usucapir não implica o 

acatamento às normas que condicionam o uso socialmente adequando do bem. É 

perfeitamente possível que um possuidor adquira a propriedade de um imóvel 

urbano por via da usucapião extraordinária ou ordinária, mas não confira ao imóvel 

uso em conformidade com o plano diretor, o que consistiria em ofensa ao princípio 

da função social da propriedade urbana (182, §2º, da CR/88). Mas esse ponto será 

mais bem abordado em tópico seguinte. 



O que vale ser registrado, por ora, é que a posse se constitui no vetor capaz 

de conferir à propriedade uma função econômica e, em determinadas ocasiões, uma 

função social. 

Tecidas essas considerações sobre os fundamentos da usucapião 

(tempo/segurança jurídica e posse/função social), resta perquirir a finalidade da 

usucapião, o que não chega a representar um desafio, em vista do que já foi 

explanado. 

A usucapião está embasada na segurança jurídica e na função econômica 

dos bens passíveis de aquisição, podendo, também, ser relacionada à função social 

da propriedade em alguns casos. Dessa forma, pode-se sustentar ser a usucapião 

um direito subjetivo que tem, como finalidade, regularizar uma situação fático-

jurídica consolidada pelo tempo, para viabilizar ao possuidor de um bem o exercício 

pleno dos direitos inerentes à propriedade. Em outras palavras, trata-se de 

regularizar uma posse, transformando-a em propriedade, para permitir seu uso, gozo 

e disposição, além do direito de sequela, pela via petitória. 

Em vista da sua finalidade, a usucapião representa muito em um país como 

este, onde se erigiu, desde os tempos coloniais, uma política fundiária excludente e 

elitista, a se concluir que “a terra – sua posse e uso – é um dos problemas de justiça 

mais críticos do Brasil” (SANTOS, 1995, p. 25). Cumpre, portanto, trazer à colação o 

magistério de Fábio Caldas de Araújo, para quem: 

 

A função de consolidação do domínio, de eliminação da incerteza e de 
manutenção da posse justa fornece ao usucapião uma importância invulgar 
como instituto de estabilização social, principalmente em um país marcado 
pelos conflitos fundiários. (2005, P. 51). 

 

Feitas as necessárias considerações introdutórias sobre a usucapião, passa-

se à análise das modalidades vigentes no direito brasileiro. 

 

 

2.3 As modalidades de usucapião no direito brasilei ro 

 

 

Vigem, na atualidade, oito modalidades de usucapião, a saber: (i) usucapião 

ordinária e (ii) extraordinária de bens móveis, (iii) ordinária e (iv) extraordinária de 



imóveis, (v) especial rural (ou pro labore), (vi) especial urbana individual; (vii) 

usucapião especial urbana coletiva; e (viii) usucapião quilombola21.  

Há, ainda, quem defenda a existência do que poderia se constituir em outra 

modalidade, um instituto híbrido de usucapião e desapropriação22. Trata-se do 

instituto previsto nos §§ 4º e 5º, do art. 1.228 do Código Civil. Prescrevem os 

aludidos dispositivos: 

 

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, 
e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 
detenha. 
§ 1º O direito de propriedade 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 específica, a flora, a fauna, as 
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio artístico, bem como 
evitada a poluição do ar e das águas. 
§ 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer 
comodidade, ou utilidade, e sejam animados com pela intenção de 
prejudicar outrem. 
§ 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, 
por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de 
requisição, em caso de perigo público iminente. 
§ 4º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel 
reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, 
por mais de 5 (cinco) anos, de considerável número de pessoas, e estas 
nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços 
considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. 
§ 5º No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização 
devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o 
registro do imóvel em nome dos possuidores. (BRASIL, 2004, grifos 
nossos). 

 

Contudo o dispositivo citado em muito se destoa da usucapião. A primeira e 

mais destacável diferença está na forma de reconhecimento do direito. Como 

assenta o § 4º, “O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel 

reivindicado consistir em extensa área...” (BRASIL, 2004). Note-se que o dispositivo 

descreveu o objeto do direito, qual seja, o imóvel reivindicado. Impossibilitou-se, com 

isso, que o titular do direito, seja ele quem for23, pleiteie, por ação própria, o 

                                                           
21 Trata-se do direito subjetivo dos remanescentes quilombolas de ter reconhecida a propriedade 
sobre terras há muito ocupadas por esses refugiados do sistema escravagista imperial, o qual está 
previsto no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, como afirma Silva(2002). 
22 Joel Dias Figueira Júnior (2005, p.123) atribui ao instituto a natureza híbrida; Sílvio de Salvo 
Venosa (2003, p. 205), a seu turno, enxerga semelhanças entre o instituto previsto nos §§ 4º e 5º do 
art. 1.228 do CCB e a usucapião especial coletiva prevista no art.10 do Estatuto da Cidade. Pablo 
Stolze Gagliano (2004, p. 61) atribui a natureza de prescrição aquisitiva ao instituto em comento. 
23 A redação do dispositivo não deixa claro quem é o titular do direito, o poder público ou os 
possuidores. Isto justifica as divergências na doutrina, sendo que alguns entendem se tratar de uma 
hipótese de desapropriação e outros de uma modalidade de usucapião, como afirma GAGLIANO 
(2004, p. 60). 



reconhecimento do direito expresso nos dispositivos citados. O titular somente 

poderá arguir a aplicação dos parágrafos 4º e 5º do art. 1.228 do CCB se o 

proprietário ingressar em juízo com ação reivindicatória.  

Outra notável divergência entre o instituto sob exame e a usucapião diz 

respeito à indenização a ser fixada pelo juiz como condição para a transcrição da 

sentença perante o sistema registral. Nos termos do § 5º, “... o juiz fixará a justa 

indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para 

o registro do imóvel em nome dos possuidores.” (BRASIL, 2004). É de se questionar 

se a aquisição do imóvel no presente caso se daria de forma originária ou derivada.  

Como demonstrado no tópico 2.1, o vocábulo usucapião tem origem latina 

(usucapio = usu + capio) e significa aquisição (capio) pelo uso (usu). Conceitua-se 

como aquisição originária da propriedade pelo exercício da posse durante 

determinado tempo. O conceito e a origem da usucapião são suficientes para 

diferenciá-la do instituto previsto nos parágrafos 4º e 5º do art. 1.228 do CCB, ainda 

mais quando se têm em vista as disposições do citado § 5º, segundo o qual a 

aquisição não se dará pelo uso, mas pelo pagamento de indenização.  

Não se nega que o instituto em comento exija a posse prolongada no tempo 

(cinco anos) para a aquisição do domínio, mas esta somente se efetivará com o 

pagamento da indenização, condicionante que retira o caráter originário da 

aquisição. Pelo que se apreende da leitura do art. 1.228, o pagamento da 

indenização será realizado em momento posterior à sentença. E não poderia ocorrer 

diferente, já que será na sentença que o juiz reconhecerá o direito e fixará a 

indenização, quando, então, será oportunizado o pagamento. A sentença, portanto, 

ainda que contenha a previsão de registro, não é título hábil à transferência do 

domínio, sendo imprescindível a prova do pagamento da indenização. Assim, o 

registro não poderá ser realizado na forma do art. 226 da Lei de Registros Públicos 

(Lei nº. 6.015/1973), referenciando apenas o mandado judicial24, como ocorre na 

usucapião. O registro deverá mencionar, também, o pagamento da indenização, e a 

sua escrituração deverá ser feita nos moldes do art. 176, III, “b”, 5, da Lei de 

Registros Públicos, como ocorre na transferência da propriedade. 

                                                           
24 O art. 945 do Código de Processo Civil dispõe sobre o registro da sentença de usucapião da 
seguinte forma: “A sentença que julgar procedente a ação será transcrita, mediante mandado, no 
registro de imóveis, satisfeitas as obrigações fiscais.” (BRASIL, 1973). 



Como se pode asseverar, o instituto previsto nos parágrafos 4º e 5º do art. 

1.228 do CCB é deveras controverso, sendo uníssona a opinião da doutrina sobre 

uma única questão: a função social do instituto25. Mas também esta característica 

pode ser questionada. 

A doutrina tem, de forma predominante, atribuído ao novo instituto a função 

de regularizar a posse de área ocupadas por população de baixa renda, como 

ressaltam GAGLIANO (2004, p. 60), BARROSO (2005, p. 133), VENOSA (2003, 

p.205) e FIÚZA (2004, p.798)26. Mas os requisitos para a aplicação do instituto em 

tela dificilmente permitiriam a este promover a regularização de áreas possuídas por 

população de baixa renda. Isto porque a aplicação do instituto híbrido, o qual 

também recebe a denominação de “desapropriação judicial” (BARROSO, 2005, p. 

131), requer posse de boa-fé, a realização de obras ou serviços de interesse social e 

econômico, além do pagamento de justa indenização. Tais requisitos dificultam a 

incidência da “desapropriação judicial” em áreas possuídas por população de baixa 

renda. 

O primeiro requisito (ou obstáculo) para o acesso ao novel instituto pelas 

classes depauperadas é posse de boa-fé. A boa-fé se caracteriza pela ignorância do 

vício que impede a aquisição da coisa (art. 1.201 do CCB). Notadamente, as áreas 

possuídas por população de baixa renda são objeto de invasão ou ocupação, e os 

possuidores, no mais das vezes, têm conhecimento da irregularidade que macula a 

aquisição das áreas. Portanto o atendimento ao primeiro requisito já estaria 

comprometido. 

Mas supondo-se que se trate de possuidores que ignorem o vício da coisa 

possuída, o que só se pode conceber em uma compra irregular, pois, no estado 

atual dos meios de comunicação, é quase inconcebível que alguém possua imóvel 

pensando se tratar de coisa regular, ainda outro requisito obstaria a aplicação dos 

§§ 4º e 5º, do art. 1.228 do CCB: a realização de obras ou serviços de interesse 

social e econômico. A dificuldade neste aspecto se refere aos investimentos de 

caráter econômico, ou melhor, na interpretação do que seja interesse econômico. Se 

interesse econômico se expressar na capacidade da ocupação gerar riqueza, a 

apresentação pelo reivindicante de plano de uso da área para a implantação de 

                                                           
25 Entre outros, FIGUEIRA JÚNIOR (2005); BARROSO (2005); VENOSA (2003); FIÚZA (2004) e 
ARAÚJO (2005). 
26 Este doutrinador chega a afirmar, quanto aos possuidores, que “pode tratar-se de pessoas muito 
pobres, o que inviabilizaria a indenização”. (2004, p. 798).  



empreendimento de grande porte seria suficiente para causar reflexos 

economicamente mais favoráveis do que a manutenção da ocupação. Assim, o 

interesse econômico penderia em favor do reivindicante. Mas esse obstáculo pode 

ser superado com uma interpretação coerente, que sopese o interesse social e o 

econômico.  

Insuperável, por outro lado, seria o requisito da justa indenização. Nos 

termos do §5º do art. 1.228 do CCB, os ocupantes devem indenizar o proprietário 

para viabilizar a aquisição do domínio da área. A indenização deve, ademais, ser 

justa. O quantum indenizatório implica, portanto, a reflexão do valor de mercado, 

acrescido de lucros cessantes, danos emergentes e juros compensatórios, como já 

assentou a doutrina e a jurisprudência27. Quando muito, seria usado, como padrão, o 

valor venal do imóvel, em analogia à desapropriação para fins urbanísticos, na forma 

do § 2º, do art. 8º do Estatuto da Cidade. Entretanto, qualquer que seja a fórmula de 

cálculo adotada, a indenização não poderia ser aviltante, já que, conforme 

designação do termo, indenização significa deixar indene, ou seja, sem dano28.  

Fato é que se os ocupantes de baixa renda dispusessem de recursos para 

adquirir a propriedade pelo valor de mercado, ou mesmo propriedade de qualidade 

inferior, correspondente ao valor venal do imóvel ocupado, certamente o fariam, 

como alternativa à ocupação. Mas os ocupantes de baixa renda obviamente não 

dispõem de tais recursos, o que torna impossível o pagamento da indenização e, por 

consequência, inviável a aplicação do novo instrumento. 

Conclui-se, assim, que o instrumento não se presta à regularização da posse 

de áreas ocupadas por população de baixa renda, mas pode se prestar, por 

exemplo, à regularização de áreas ocupadas por classes abastadas, adquiridas em 

loteamentos irregulares, que não podem ser registradas devido à sua localização em 

áreas pertencentes a outrem, ou mesmo em áreas públicas, já que inexiste restrição 

legal à aplicação desta modalidade de desapropriação em bens públicos. Tal 

instituto resolveria o caso, por exemplo, dos Condomínios Solar de Brasília e Ville de 

Montaigne, ambos situados em terrenos públicos na Capital Federal. Esses 

condomínios residenciais de classe média e média-alta, como relata Ana Carolina 

                                                           
27 Vide: CARVALHO FILHO (2006, p. 710); MELLO (2006, p. 840-844). Na jurisprudência, vide 
súmulas 618 e 561 do STF e 69 e 113 do STJ. 
28 Não se partilha do entendimento manifestado por César Fiúza, para quem, “ao fixar a ‘ justa 
indenização’, ao proprietário, o juiz deverá levar em conta a condição sócio-econômica dos 
possuidores, a fim de não inviabilizar a aquisição da propriedade por eles”. (2004, p. 798).  



FIGUEIRÓ LONGO (2007, p. 4), foram regularizados pela Lei 9.262/1996, mediante 

o pagamento de indenização pelos ocupantes, sem que se procedesse à necessária 

licitação29. 

Com essas observações, pretende-se desmascarar um instrumento 

supostamente editado para promover a função social da propriedade, mas que, na 

verdade, omite uma forma de regularizar a propriedade de parte da elite brasileira, 

que insiste em adquirir terrenos e fazer edificações irregulares30, por exemplo, em 

áreas de preservação ambiental, o que se observa, com frequência, em 

condomínios situados em terrenos da marinha e em reservas florestais. 

Resta, assim, a alternativa de interpretar o novel instrumento com lentes 

democráticas e sociais, permitindo, por exemplo, que a boa-fé aqui exposta seja 

interpretada não com o rigor do art. 1.201 do CCB, mas como princípio geral do 

direito, ou seja, deve-se perquirir não o conhecimento da irregularidade, mas a 

intenção de lesar alguém (no sentido de culpa, emprestado do Direito Penal). Com 

esse sentido, a boa-fé estaria presente nas ocupações por população de baixa 

renda, já que os possuidores, em tais casos, não infringem a lei por opção ou por 

qualquer impulso de lesar o proprietário. Na verdade, as ocupações, via de regra, 

configuram formas pacíficas de resistência, um puro estado de necessidade31. 

Também o conceito de interesse econômico e social se deverá ater aos 

princípios constitucionais, em especial àqueles positivados nos incisos III e VII do 

art. 173 da Constituição, quais sejam, a função social da propriedade e a redução 

das desigualdades sociais.  

Por fim, a indenização deverá ser aplicada com critérios que possibilitem a 

aquisição da propriedade pelos possuidores de baixa renda, sem que se reduza o 

valor, como pretende FIÚZA (2004, p. 798), mas, talvez, parcelando o débito e 

condicionando a transferência do domínio à sua quitação32. Ainda assim, o 

                                                           
29 Ana Carolina Figueiró Longo afirma, com propriedade, que a regularização ofendeu o princípio da 
isonomia, uma vez que oportunizou a aquisição dos imóveis pelos abastados ocupantes 
independentemente de licitação (2007, p. 8-9). 
30 Interessante caso de condomínio irregular de classe alta é denunciado por Regina Lins em “A 
(i)legalidade (in)aceitável? O caso do empreendimento residencial Vista Atlântica, Maceió, 
Alagoas.”(In: FERNANDES; ALFONSIN, 2003). 
31 Sobre o ânimo dos ocupantes, este quesito será tratado mais à frente, no tópico referente à 
usucapião especial e à regularização fundiária.  
32 Também não se partilha do entendimento exposto por BARROSO (2005, p.136), segundo o qual a 
indenização deveria ser arcada pelo Poder Público competente para a desapropriação, posto que 
estar-se-ia, com, isso obrigando o Estado a despender recursos de que muitas vezes não dispõe para 
a completa satisfação do direito à moradia de uma parcela da população. Sustentar-se-á, mais à 
frente, que obrigar o Poder Público a realizar investimentos que assegurem um padrão de vida 



instrumento dificilmente se aplicará aos ocupantes depauperados, mas pode ser que 

se constitua em instrumento eficaz para aqueles que não se enquadram no conceito 

de miseráveis, mas que, devido à baixa renda, também não tenham acesso ao 

mercado imobiliário. 

Assim, como de resto se tem observado, caberá aos operadores do direito a 

missão de colmatar as lacunas deixadas pelo legislador ordinário, o que deverá ser 

feito de forma coerente e sistemática, respeitando os princípios vigentes, em 

especial o da função social da propriedade e o da redução das desigualdades 

sociais, sob pena de se transformar o direito previsto nos §§ 4º e 5º, do art. 1.228 do 

CCB em instrumento de apropriação de terras públicas e infração às normas 

ambientais pela elite nacional.  

Retomando o tema das modalidades de usucapião, pode-se agrupar as 

modalidades de usucapião em três categorias, para as quais se propõe a seguinte 

denominação: i) usucapiões instrumentais; ii) usucapiões privatistas; e iii) usucapião 

afirmativa.  

No primeiro grupo, inserem-se as usucapiões especiais (urbana individual, 

urbana coletiva e rural); no segundo, estão englobadas as usucapiões ordinárias e 

extraordinárias, tanto de bens móveis, quanto de imóveis, e o terceiro grupo, por fim, 

é composto pela usucapião quilombola. A classificação se justifica na medida em 

que as finalidades específicas da usucapião em cada grupo são distintas, ainda que 

a finalidade geral tratada no tópico 2.233 e respectivos subitens seja comum aos três 

grupos. 

A designação conferida ao primeiro grupo se justifica pela inserção dos 

institutos em políticas públicas e a consequente conformação do seu uso às 

diretrizes e princípios estabelecidos na Constituição e em leis especiais. A 

usucapião, nesses casos, é classificada como instrumento de política pública, seja 

urbana ou rural. A interpretação e aplicação dessas modalidades, cumpre registrar, 

são indissociáveis do princípio da função social da propriedade. 

                                                                                                                                                                                     
minimamente adequado é viável e cogente, mas essa obrigação deve estar vinculada a uma política, 
no bojo da qual serão alocados recursos, definidas prioridades etc. O tema será abordado com mais 
profundidade e clareza no tópico referente aos efeitos da sentença da usucapião especial coletiva. 
33 Na oportunidade, se afirmou que a finalidade da usucapião é regularizar uma situação fático-
jurídica (posse), para viabilizar o exercício pleno dos direitos inerentes à propriedade, em vista do 
interesse econômico, ou mesmo social. Esta finalidade tem caráter geral, aplicando-se a todas as 
modalidades. Contudo as diferentes modalidades têm finalidades específicas, as quais serão tratadas 
caso a caso. 



Lado outro, a denominação conferida ao segundo grupo se deve ao seu 

desatrelamento a qualquer razão metaindividual. Tais institutos se prestam, pelo 

menos imediatamente, a tutelar interesses privados. Não se nega, todavia, que 

mediatamente possam promover o bem social, mas esta constitui sua finalidade 

reflexa, como em regra, verificável em toda a espécie de direito. 

O terceiro grupo recebe a denominação afirmativo porque a modalidade de 

usucapião que o compõe constitui um direito não extensivo aos demais cidadãos. A 

medida, contudo, não constitui privilégio, mas ação tendente a alçar ao patamar 

comum pessoas cuja história demonstra terem sido foco das mais variadas formas 

de preconceito e exclusão. Trata-se do que hodiernamente se conceitua como ação 

afirmativa34. 

O presente estudo priorizará as usucapiões instrumentais, principalmente a 

usucapião especial coletiva, mas torna-se imperiosa a exposição de cada 

modalidade, mesmo que sucintamente, para fins de comparação. É o que se passa 

a fazer. 

 

 

2.3.1 Usucapião extraordinária (bens móveis e imóve is) 

 

 

Conforme relata ARAÚJO (2005, p. 40-41), a usucapião extraordinária é 

sucedânea da praescriptio longissimi temporis, instituto romano criado no período 

pós-clássico, no decorrer da reforma jurídica iniciada pelo imperador Constantino. 

Tratava-se de prescrição do direito de reivindicar um imóvel, sem, contudo, outorgar 

a propriedade ao possuidor.  

Durante a reforma de Justiniano, no séc. VI, a praescriptio longissimi 

temporis passou a ser concebida como forma de aquisição dos terrenos orientais, 

tendo, ao cabo da reforma, se tornado modo de aquisição da propriedade em 

                                                           
34 Guilherme Peña de Moraes define ações afirmativas como “políticas ou programas públicos ou 
privados que objetivam conceder algum tipo de benefício a minorias ou grupos sociais que se 
encontrem em condições desvantajosas em determinado contexto social, em razão de 
discriminações, existentes ou passadas, como as pessoas portadoras de deficiência física, idosos, 
índios, mulheres e negros, ao teor de três considerações acerca da sua origem, meios e fins”. 
(MORAES, 2004, p. 108). 



qualquer parte do Império. Neste último caso, os requisitos eram a posse por 30 

anos35 e a boa-fé. 

No direito brasileiro, até o advento do Código Civil de 1916, a legislação 

sobre a usucapião era esparsa e vigoravam três espécies de usucapião, como relata 

Araújo: 

Primeiramente, a prescrição ordinária, que se consumava em três, dez ou 
vinte anos. A seguir, a prescrição extraordinária, que se completava em 
trinta e quarenta anos (longissimi praescriptio temporis) e, por fim, a 
prescrição imemorial... (2005, p. 48). 

 

Com a promulgação do Código Civil de 1916, foi extinta a usucapião 

imemorial, subsistindo, apenas, as modalidades extraordinária e ordinária. Nos 

termos da redação original, os prazos para a prescrição extraordinária eram de dez 

anos para bens móveis e trinta anos para imóveis. À modalidade ordinária 

aplicavam-se os prazos de três anos para bens móveis e dez ou vinte anos para 

imóveis, conforme presentes ou ausentes os proprietários (Araújo, 2005, p. 48). 

A Lei nº. 2.437/55 alterou a redação original dos artigos que dispunham 

sobre a usucapião (arts. 550, 551, 619 e 698), reduzindo os prazos de ambas as 

modalidades. Passou a vigorar o prazo de vinte anos para a usucapião 

extraordinária de bens imóveis, cinco anos para bens móveis e, para a modalidade 

ordinária, os prazos passaram a ser de quinze ou dez anos, conforme presentes ou 

ausentes, e três anos para bens móveis. 

A edição do Código de 2002 seguiu a tendência de redução do prazo 

prescricional, tendo fixado o prazo da modalidade extraordinária em quinze anos, 

conforme dispositivo ora transcrito: 

 

Art. 1.238. Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem 
oposição, possuir como seu um imóvel, adquiri-lhe a propriedade, 
independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o 
declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de 
Registro de Imóveis. (BRASIL, 2004). 

 

Contudo o parágrafo único do artigo 1.238 autoriza a redução do prazo 

prescricional para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua 

moradia habitual, ou nele houver realizado obras e serviços de caráter produtivo 

                                                           
35 Segundo ARAÚJO (2005, p. 41), o prazo seria de 40 anos se o imóvel fosse de propriedade da 
Imperatriz, do Imperador, do fisco, da Igreja e os destinados às causae piae. 



(Brasil, 2004). Tal hipótese demonstra a preocupação do legislador com a questão 

econômica e social da posse, em clara tendência social-democrática.  

A usucapião extraordinária, como se percebe no dispositivo, exige como 

únicos requisitos a posse e o animus domini36, prescindindo da boa-fé e do justo 

título. A longevidade do prazo constituiu, para o legislador, desde a edição do 

Código de 1916, requisito suficiente para retirar qualquer mácula da posse.  

No que se refere à usucapião extraordinária de bens móveis, o Código de 

2002 assim a previu: “Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 

(cinco) anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé”. 

(BRASIL, 2004). Como se infere, o dispositivo repetiu a norma prevista no art. 619 

do Código de 1916. 

Quanto à usucapião de bens móveis, é frequente na doutrina a menção à 

sua escassa utilização. Isso se deve, em parte, à dificuldade que o ordenamento 

jurídico opôs ao apossamento de coisa alheia móvel ou semovente, já que tais 

condutas constituem, no mais das vezes, crime de furto37, apropriação indébita38 ou 

receptação39, o que não ocorre com a ocupação de terras40.  

Mas a pouca utilização do instituto também é devida à desnecessidade de 

registro dos bens móveis, o que torna dispensável o reconhecimento da 

propriedade. Quando muito, exige-se o cadastro dos bens móveis para sua 

circulação, como é o caso de automóveis. Contudo, é pouco provável que alguém se 

aproprie de um automóvel de outrem sem o dolo específico de algum dos tipos 

acima citados. A usucapião extraordinária subsistiria em casos como esse, mas o 

possuidor se exporia ao risco de uma investigação criminal, o que o desencorajaria a 

pleitear a regularização da propriedade. 

                                                           
36 O animus domini, para qualquer modalidade de usucapião, será aquele defendido por Ihering, 
conforme já sustentado, ou seja, a aparência de dono perante a sociedade, a qual se desvela no 
aproveito econômico do bem e no exercício de direitos inerentes à propriedade. 
37 O crime de furto está previsto no art. 155 do Código Penal: “Art. 155. Subtrair, para si ou para 
outrem, coisa alheia móvel: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa”. (BRASIL, 1940). 
38 O crime de apropriação indébita está previsto no art. 168 do Código Penal: “Apropriar-se de coisa 
alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e 
multa”. (BRASIL, 1940). 
39 O crime de receptação está previsto no art. 180 do Código Penal: “Art. 180. Adquirir, receber, 
transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, 
ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa”. (BRASIL, 1940). 
40 Somente a invasão mediante o uso de violência contra pessoa ou em concurso de mais de duas 
pessoas constitui crime de esbulho possessório (art. 161, II do Código Penal). A pena prevista para 
esse crime é de detenção de um a seis meses e multa. Ainda assim, note-se que a pena é bem mais 
branda do que as penas previstas para os tipos de furto, apropriação indébita e receptação. 



Poder-se-ia citar mais uma gama de razões para o baixo índice de aplicação 

do instituto da usucapião extraordinária de bens móveis, como a mora da marcha 

processual, os custos da demanda, o desgaste do litígio, entre inúmeros outros, mas 

a razão mais plausível, a despeito das já sustentadas, é o intuito que move os 

usucapientes.  

Pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, que o problema brasileiro é 

fundiário e não, propriamente, a carência de recursos. Explica-se: há no Brasil, como 

em todos os países periféricos, enorme carência de recursos. Contudo, o que é visto 

com mais indignação e inconformidade pela população é a abastança de terras e o 

seu baixíssimo índice de aproveitamento41. Isso leva a um conformismo da 

população e até mesmo a certa permissividade das autoridades públicas no que se 

refere às ocupações, invasões e assentamentos informais, fora, é claro, a 

dificuldade de fiscalização. 

Além disso, na maioria das ocupações, invasões e assentamentos, os 

possuidores estão impelidos por uma razão superior a seus próprios desejos. Essas 

pessoas agem assim em manifesto exercício do direito à sobrevivência e, em virtude 

disso, estão amparadas pela excludente de antijuridicidade denominada “estado de 

necessidade justificante”42, o que impede sua punição. 

No caso de bens móveis não se pode, via de regra, sustentar o estado de 

necessidade justificante, o que sujeita os possuidores de má-fé às penas previstas 

em lei. 

A função da usucapião extraordinária é, como se manifestou alhures, mais 

de natureza privada do que pública. A prescrição aquisitiva, nesta modalidade, se 

destina a conferir ao possuidor os direitos inerentes à propriedade, o que não deixa 

de ter uma função econômica, mas não necessariamente estará imbuída de um 

propósito social. 

Nesta modalidade não se requer qualquer característica especial do 

possuidor ou da posse, a não ser, quanto a esta, o animus domini, que se reflete no 

proveito econômico da coisa. O objeto, ademais, não precisa ter qualquer 

característica especial, podendo se tratar de imóvel de qualquer dimensão ou 
                                                           
41 Sobre a questão fundiária no Brasil, tratou de forma notável Fábio Alves dos Santos (1995). 
42 ZAFFARONI e PIERANGELI (2006, p. 560) lecionam que o estado de necessidade justificante 
ocorre quando males entram em colisão e certa pessoa é obrigada a praticar uma conduta antijurídica 
para defender-se de outra de igual ou de maior gravidade. No presente caso, os males a que estão 
sujeitos os ocupantes, quais sejam, completo abandono material e risco de vida, justificam a ofensa 
ao direito de propriedade alheio. 



característica (rural ou urbano). Assim, este instituto pode beneficiar desde 

possuidores de baixa renda, até latifundiários, mesmo que o imóvel seja 

improdutível43. 

 

2.3.2 Usucapião ordinária (bens móveis e imóveis) 

 

 

A usucapião ordinária tem como antecedente histórico a usucapio, que 

remonta ao período arcaico romano, em fase anterior à Lei das XII tábuas, datada 

de 455 a.C.44 

No direito brasileiro, até o advento do Código Civil de 1916, a usucapião 

ordinária estava prevista em instrumentos normativos diversos (ordenações e 

legislação esparsa) e a sua consumação requeria a posse por três, dez ou vinte 

anos.  

Com a promulgação do Código Civil de 1916, o prazo de cinco anos foi 

fixado para a usucapião de bens móveis e, para imóveis, o prazo passou a ser de 

dez anos entre presentes e vinte anos entre ausentes. 

Conforme parágrafo único do art. 551 do Código Beviláqua (BRASIL, 2004), 

eram considerados presentes os moradores do mesmo município e ausentes os 

moradores de municípios diversos. 

A Lei nº. 2.437/55 alterou as disposições do art. 551 que regiam a usucapião 

ordinária, reduzindo o prazo para a aquisição de bens imóveis entre ausentes de 

vinte, para quinze anos, e o prazo para aquisição de bens móveis de cinco, para três 

anos. O prazo de cinco anos, contudo, permaneceu para aquisição de bens móveis 

na forma da usucapião extraordinária (BRASIL, 1955). 

Com a vigência do Código de 2002, as disposições relativas à usucapião de 

bens móveis não sofreram alterações. Já a usucapião ordinária de bens imóveis 

teve o prazo reduzido para dez anos, não se cogitando mais prazos distintos para 

ausentes e presentes. Assim está redigido o dispositivo:  

                                                           
43 Registra-se que o imóvel improdutivo não impossibilita a usucapião, pois é possível que o 
possuidor dele se utilize abaixo dos padrões legais que determinam a produtividade do imóvel. Assim 
se teria o uso com animus domini, requisito suficiente da posse ad usucapionem extraordinário.  
44 Segundo FARIAS e ROSENVALD (2006, p. 260), a usucapio era utilizada para a aquisição de bens 
móveis e imóveis, mediante a posse continuada pelo período de um ou dois anos, mas somente 
poderia ser utilizada por cidadãos romanos. Araújo justifica que o exíguo prazo encontra razão na 
pequena dimensão territorial de Roma (2005, p. 34). 



 

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e 
incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 (dez) anos. 
 
Parágrafo único. Será de 5 (cinco) anos o prazo previsto neste artigo se o 
imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro 
constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os 
possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado 
investimentos de interesse social e econômico. (BRASIL, 2004). 

 

A usucapião ordinária requer a presença de dois requisitos, além da posse 

com animus domini. São eles o justo título e a boa-fé, sobre os quais já foram 

tecidos os necessários comentários. 

Note-se que, da mesma forma como o fez o art. 1.238, referente à usucapião 

extraordinária, foi inserida no art. 1.242 do CCB uma hipótese de redução do prazo. 

Neste caso, para que o possuidor se beneficie da redução para cinco anos, deverá 

comprovar a aquisição onerosa do imóvel, a qual tenha sido registrada em cartório e 

posteriormente, cancelada. Soma-se a esta a condicionante da realização de 

investimentos de interesse social ou econômico ou o uso para moradia.  

Os critérios para o arrefecimento do prazo são bastante rigorosos, tanto 

mais porque restringem o justo título à escritura pública de compra e venda, o que 

limitará a aplicação da norma aos casos de falsas escrituras, ou outros vícios nos 

documentos, como a falta de outorga uxória. Entretanto o novo dispositivo não deixa 

de representar um avanço em relação à legislação revogada. 

A finalidade da usucapião ordinária, como ocorre com a modalidade 

extraordinária, é tutelar interesses privados, não necessariamente vinculados à 

função social da propriedade. Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald 

admitem que a modalidade prevista no parágrafo único do art. 1.242 

retromencionado tem como mister a observação do princípio funcionalizador social 

(2006, p. 287). No entanto, como já sustentado, o interesse econômico nem sempre 

estará atrelado ao interesse social, a não ser que, em sua interpretação, sejam 

observados os princípios norteadores da ordem econômica nacional, dentre eles a 

própria função social da propriedade, prevista no art. 170, III, da CR/88, e a redução 

das desigualdades regionais e sociais, prevista no art. 170, VII, da CR/88 (BRASIL, 

1988).  

 

 



2.3.4 Usucapião quilombola  

 

 

A usucapião que se convencionou denominar quilombola é matéria pouco 

abordada pela doutrina. Os manuais de direitos reais, as obras especializadas e 

mesmo os tratados de usucapião sequer mencionam sua existência. Um único autor 

parece ter reconhecido no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias uma 

norma que, devido às características, pode ser enquadrada como uma modalidade 

de usucapião.  

Cláudio Teixeira da Silva (2002) reconheceu no art. 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT uma modalidade de prescrição 

aquisitiva. Dispõe o texto: 

 

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o 
Estado emitir-lhes os títulos respectivos. (BRASIL, 1988). 

 

Duas razões levam a crer se tratar de usucapião. A primeira diz respeito à 

presença dos elementos gerais da usucapião (tempo e posse). A posse é requisito 

manifestado no trecho “que estejam ocupando...”. Já o tempo está implícito no 

substantivo “remanescentes” e no tempo verbal utilizado (“estejam” – presente do 

subjuntivo). Certifica-se pelo sujeito da oração e pelo tempo verbal que os 

possuidores são sucessores dos antigos fundadores das comunidades quilombolas 

e que se encontrem, até a promulgação da Constituição de 1988, na posse das 

terras historicamente ocupadas por sua linhagem. 

A outra razão para se sustentar que a norma em referência constitui uma 

modalidade de usucapião é a aquisição mediante declaração, independentemente 

de contraprestação.  

O único ponto que destoa das modalidades autodenominadas usucapião é a 

possibilidade de reconhecimento do direito pela via administrativa, o que, aliás, 

constitui a regra na usucapião quilombola.  

A segunda parte do art. 68 do ADCT estabelece que o Estado deve emitir os 

títulos de propriedade aos possuidores. Contudo tal prerrogativa não afasta a 

possibilidade de pleitear, em juízo, o reconhecimento da propriedade, em caso de 



negativa do Estado a reconhecer o domínio45. Isso porque a recusa do Estado 

implica a ofensa a um direito, o qual deve ser objeto de tutela pelo judiciário, se for 

provocado. Trata-se da regra do amplo acesso à justiça, prevista no art. 5º, XXXV, 

da CR/88 (BRASIL, 1988). 

Assim, pela exegese do artigo em comento, trata-se, inegavelmente, de 

modalidade de usucapião, conclusão a que chegou Cláudio Teixeira da Silva, in 

verbis: 

 

Ora, a aquisição da propriedade disciplinada no art. 68 do ADCT reúne 
esses dois elementos, porque o dispositivo, de um lado, reconhece a posse 
centenária, contínua e pacífica dos remanescentes sobre as terras dos 
quilombos (posse prolongada), e, de outro, atesta que eles a exerciam em 
05.10.1988 com intenção de dono (posse qualificada). Pode-se afirmar, 
portanto, que essa norma constitucional versa sobre espécie singular46 de 
usucapião. (2002, p. 82). 

 

A finalidade desta tipologia de prescrição aquisitiva é minorar os danos 

infligidos à população negra durante o período escravagista, reconhecendo-se aos 

descendentes dos antigos escravos revoltosos o direito à terra que seus remotos 

ascendentes conquistaram em sofrida resistência. O instituto, por óbvio, não deixa 

de ter relevância social, posto que a regalia outorgada pelo constituinte tende a 

minorar o déficit econômico-social em que se encontram os quilombolas. 

 

 

2.3.4 Usucapião especial rural  

 

 

A usucapião especial rural foi a primeira modalidade a ser 

constitucionalizada. Foi positivada na Constituição de 1934, em seu art. 12547 e, 

                                                           
45 Neste aspecto, note-se que a Relatoria Nacional para os Direitos Humanos à Moradia Adequada e 
à Terra Urbana da Plataforma DhESCA Brasil (entidade ligada à ONU) constatou, em uma missão 
realizada na Baixada Fluminense (Estado do Rio de Janeiro), que “Comunidades quilombolas, tanto 
urbanas quanto rurais, também não estão tendo o direito ao reconhecimento de suas terras”. (In: 
RODRIGUES, 2007, p.113). 
46 A denominação singular conferida pelo autor se deve, segundo este, a três razões: i) a 
impossibilidade de ocorrência daquela modalidade de usucapião após a promulgação da constituição, 
ainda que a ação ou requerimento sejam propostos somente após a promulgação; ii) a sua 
aplicabilidade restringida aos remanescentes das comunidades quilombolas; e iii) à possibilidade de 
aquisição de terras públicas, posto inexistir qualquer restrição quanto à titularidade dos bens 
usucapidos. (SILVA, 2002, p. 83).  
47 Assim previa o dispositivo: “Art 125 - Todo brasileiro que, não sendo proprietário rural ou urbano, 
ocupar, por dez anos contínuos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, um trecho de 



desde então, jamais deixou de vigorar no ordenamento jurídico brasileiro. Certo, 

porém, que não tenha figurado no texto constitucional de 1967, nem mesmo após a 

outorga da Emenda nº. 1, de 1969, como registram FARIAS e ROSENVALD (2006, 

p. 303). Mas a sua anterior previsão no Estatuto da Terra (Lei nº. 4.504/64), sob a 

égide da Constituição de 1946, garantiu a vigência do instituto mesmo durante a 

ditadura militar, ainda que com texto diverso daquele previsto na Constituição de 

1934, como se pode asseverar: 

Art. 98. Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, ocupar 
por dez anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de domínio 
alheio, tornando-o produtivo por seu trabalho, e tendo nele sua morada, 
trecho de terra com área caracterizada como suficiente para, por seu cultivo 
direto pelo lavrador e sua família, garantir-lhes a subsistência, o progresso 
social e econômico, nas dimensões fixadas por esta Lei, para o módulo de 
propriedade, adquirir-lhe-á o domínio, mediante sentença declaratória 
devidamente transcrita. (BRASIL, 1964). 

 

O art. 98 do Estatuto da Terra só foi revogado dezessete anos mais tarde, 

com a edição da Lei nº. 6.969/81, que dispôs sobre a aquisição de imóveis mediante 

usucapião especial rural. Assim dispunha a Lei da Usucapião Rural: 

 

Art. 1º Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, possuir 
como sua, por 5 (cinco) anos ininterruptos, sem oposição, área rural 
contínua, não excedente de 25 (vinte e cinco) hectares, e a houver tornado 
produtiva com seu trabalho e nela tiver sua morada, adquirir-lhe-á o 
domínio, independentemente de justo título e boa-fé, podendo requerer ao 
juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para 
transcrição no Registro de Imóveis. (BRASIL, 1981). 

 

A promulgação da Constituição da República de 1988 alterou 

substancialmente as disposições da Lei nº. 6.969/81. O próprio art. 1º, que define a 

usucapião especial rural, não foi recepcionado pela nova ordem constitucional. O art. 

191 da Constituição Cidadã majorou a dimensão máxima do imóvel a ser usucapido, 

além de não exigir a continuidade da área e prever que trabalho da família também 

cumpre o requisito pro labore. Assim está redigido o texto constitucional: 

 

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, 
possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, 
em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por 
seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a 
propriedade. (BRASIL, 1988). 

 

                                                                                                                                                                                     
terra até dez hectares, tornando-o produtivo por seu trabalho e tendo nele a sua morada, adquirirá o 
domínio do solo, mediante sentença declaratória devidamente transcrita”. (BRASIL, 1934). 



Outros artigos da Lei da Usucapião Rural também não foram recepcionados, 

a exemplo dos arts. 2º e 3º, que preveem a usucapião de terras devolutas e a 

preferência para reassentamento em caso de ocupação de áreas de preservação 

ambiental, áreas imprescindíveis para a segurança nacional e outras de natureza 

pública48.  

Alguns dispositivos da Lei nº. 6.969/81, mesmo que recepcionados pela 

CR/88, foram revogados pela legislação posterior, como é o caso do art. 5º, que 

previa a adoção do procedimento sumaríssimo para o processamento da ação de 

usucapião especial rural49. Mas, ainda assim, a Lei da Usucapião permanece em 

vigor, e contém dispositivos de grande valia para o julgamento das causas e o 

reconhecimento do direito dos possuidores, a exemplo do art. 7º, que autoriza o 

registro da sentença quando a usucapião for evocada em defesa, e do art. 9º, que 

assegura a proteção policial ao possuidor durante a tramitação do feito, quando este 

o requerer. 

A edição do Código Civil de 2002 não inovou no que tange à usucapião 

especial rural, também denominada pro labore50, tendo se limitado a transcrever o 

dispositivo contido no art. 191 da Constituição de 1988. 

Quanto à definição das finalidades da usucapião especial rural, pode-se 

afirmar que não é tarefa fácil. A dificuldade, no entanto, não está em encontrar 

vantagens no instrumento de política rural, mas em delimitar as finalidades 

primordiais, haja vista a abrangência do impacto desse instrumento nas questões 

sociais.  

Como se afirmou antes, a usucapião especial rural está inserida no grupo 

das usucapiões instrumentais, o que condiciona sua interpretação e aplicação. Vale 

dizer, a usucapião especial rural é um dos instrumentos que viabilizarão o alcance 

dos objetivos traçados para a política agrícola e fundiária, hoje previstos no capítulo 

III, do título VII, da Constituição de 1988 e no Estatuto da Terra (arts. 1º e 2º). 

                                                           
48 O parágrafo único do art. 191 da CR/88 vedou a prescrição aquisitiva sobre imóveis públicos. 
49 A Lei dos Juizados Especiais (Lei nº. 9.099/95) revogou o art. 5º da Lei nº. 6.969/81, ao dispor, em 
seus arts. 1º, 2º e 3º, que o procedimento sumaríssimo somente se aplica às causas de menor 
complexidade, o que certamente não é o caso da usucapião, que, não raras vezes, demanda perícias 
e a análise de documentação de conteúdo afeto a outros ramos do saber (agronomia, engenharia 
etc.). 
50 A nomenclatura usucapião pro labore já não é própria para referenciar a usucapião especial rural, 
haja vista a nova modalidade prevista no parágrafo único do art. 1.238, do Código Civil, que também 
premia o possuidor que realizar serviços na área possuída. 



A Constituição estabeleceu diretrizes gerais para a política agrícola51 e 

fundiária, vinculando-as à reforma agrária52, nos termos do art. 187, parágrafo 2º. 

Entre as diretrizes, estão o estímulo à produção, o que se dá por via reflexa, pela 

garantia de crédito e incentivos fiscais (art. 187, I), garantia de preços justos e de 

comercialização dos produtos do campo (art. 187, II), assistência técnica e incentivo 

ao uso de tecnologia (art. 187, III), garantia de habitação para o trabalhador rural 

(art. 187, VIII), entre outras ações. Também coube à Constituição definir parâmetros 

mínimos para o cumprimento da função social da propriedade rural, o que o fez na 

forma do art. 186, in verbis: 

 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em 
lei, aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores. (BRASIL, 1988). 

 

O Estatuto da Terra, a seu turno, mostra-se uma legislação vanguardista, 

capaz de embasar a tão esperada reforma agrária. A Lei assegura a todos a 

oportunidade de acesso à propriedade rural, condicionada à função social. Também 

prescreve obrigações ao Poder Público que, uma vez cumpridas, reduziriam 

drasticamente os conflitos fundiários e possibilitariam ao trabalhador rural a fixação 

no campo, com condições de ali se desenvolver plenamente. Todavia, o Estatuto 

delegou às normas regulamentadoras a competência para fixar alguns critérios para 

                                                           

51 Nos termos do § 2° do art. 1º do Estatuto da Terra , política agrícola é “o conjunto de providências 
de amparo à propriedade da terra, que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as 
atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las 
com o processo de industrialização do país”. (BRASIL, 1964). 

52 O § 1° do art. 1º do Estatuto da Terra também defi ne o que seja reforma agrária: “Considera-se 
Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante 
modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao 
aumento de produtividade”. (BRASIL, 1964). 



o alcance da política agrícola e a reforma agrária. É o que se nota, por exemplo, na 

alínea “a” do §2º do art. 2º53. A regulamentação, como era de se esperar, não seguiu 

a mens legis do Estatuto da Terra, ficando muito aquém das expectativas e 

necessidades do País.  

Também as normas editadas após a promulgação da Constituição, como a 

Lei nº. 8.629/93, que definiu os imóveis destinados à reforma agrária, não se 

mostraram afetas às necessidades dos trabalhadores rurais. Esta Lei foi 

severamente criticada pela doutrina, por ampliar as modalidades de imóveis imunes 

à desapropriação para fins de reforma agrária. Fábio Alves dos Santos, por sua vez, 

exemplifica que o art. 7º da lei em comento, indo de encontro ao princípio da função 

social da propriedade, obstou a desapropriação de imóveis que apresentem 

expectativa de produzir. Segundo o combativo professor, o requisito para comprovar 

a expectativa de produzir é a existência de um projeto técnico em implantação, o 

que abre margem à fraude (1995, p. 253).  

Não bastasse a permissividade da Lei nº. 8.629/93 em favor dos 

latifundiários, alterações posteriores promovidas pela Medida Provisória nº. 2.183-

56/2001 se mostraram autoritárias e revanchistas, na medida em que instituíram 

sanções administrativas54 para pessoas naturais e jurídicas (associações, 

sociedades de fato, e quaisquer outras) que incentivem ou participem de invasões e 

esbulho de propriedades.  

Não é de se espantar que a medida provisória que determinou as 

modificações apontadas tenha sido editada pelo então presidente da República, 

Fernando Henrique Cardoso, um ano após a invasão de uma fazenda de 

propriedade de sua família pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - 

MST, em Buritis, no interior de Minas Gerais.  

Por todo o exposto, percebe-se que a questão fundiária e a reforma agrária 

constituem-se finalidades do instrumento da usucapião especial rural. No entanto as 

políticas agrícolas e a reforma têm sido minadas pela ação política de setores 
                                                           
53 Prescrevem os dispositivos: “Art. 2º (...) §2º É dever do Poder Público: a) promover e criar as 
condições de acesso do trabalhador rural à propriedade da terra economicamente útil, de preferência 
nas regiões onde habita, ou, quando as circunstâncias regionais, o aconselhem em zonas 
previamente ajustadas na forma do disposto na regulamentação desta Lei; (...) § 4º É assegurado às 
populações indígenas o direito à posse das terras que ocupam ou que lhes sejam atribuídas de 
acordo com a legislação especial que disciplina o regime tutelar a que estão sujeitas”. (BRASIL, 1964; 
2001). 
54 As sanções previstas no art. 2º, §§ 6º, 7º e 8º, vão desde a exclusão do programa de reforma 
agrária, no caso de pessoas naturais, até a proibição de repasse de recursos públicos, no caso de 
pessoas jurídicas. (BRASIL, 2001). 



interessados na manutenção do status quo. Diplomas legais, que teriam o condão 

de promover as mudanças almejadas pelos trabalhadores rurais, são modificados 

para impor restrições indevidas à execução das reformas necessárias. As leis 

tornam-se, desse modo, instrumentos de obstrução às reformas, como afirma 

Santos:  

 

A legislação brasileira que dispõe sobre a política fundiária do Estado 
brasileiro e, mais especificamente, aquela que disciplina a Reforma Agrária 
ao longo de nossa história, como demonstrado no presente trabalho, se tem 
mostrado contraditória, ambígua e, em última análise, antipopular. As leis e 
os decretos relativos à Reforma Agrária, como bem diz Elizabeth Duarte, 
constituem os primeiros entraves à sua realização. São, freqüentemente, 
utilizados como fatores de obstrução ao andamento do processo e não 
como instrumento de sua agilização. (1995, p. 260). 

 

A conclusão a que se chega é que não há instrumento que se efetive ou 

política pública que sobreviva à ofensa contínua e poderosa de setores 

individualistas. É preciso que a sociedade civil se organize, que os operadores do 

direito se comprometam com a defesa do Estado Democrático e que a população, 

como um todo, se sensibilize da urgência de uma reforma agrária e da execução de 

uma política agrícola consistente. Somente assim, será possível alcançar a 

necessária e adequada reforma agrária, que, para José Luiz Quadros de Magalhães, 

deverá implicar a mudança do sistema agrário, na adequação do sistema vigente, na 

redistribuição de terras e no combate ao latifúndio e ao minifúndio, não se 

confundindo com colonização55 (2000, p. 142). 

 

 

2.3.5 Usucapião especial urbana individual  

 

 

A usucapião especial urbana individual, ao contrário da usucapião rural, é 

bastante recente no direito brasileiro. Positivada pela primeira vez no art. 183 da 

Constituição de 1988, a modalidade representa, ao lado do art. 182, os fundamentos 

constitucionais da reforma urbana, pilares sobre os quais se edificou, quase treze 

anos mais tarde, a Lei Federal nº. 10.257, autodenominada “Estatuto da Cidade”. 

                                                           
55 O autor afirma que a colonização não se confunde com reforma agrária. A colonização, para ele, 
consiste apenas no assentamento de colonos em terras inexploradas, sem que se promovam 
quaisquer modificações no sistema agrário vigente (MAGALHÃES, 2000, p. 142). 



O Estatuto da Cidade não só regulamentou o capítulo sobre política urbana 

da Constituição de 1988 e, consequentemente, a usucapião especial urbana 

individual, como também inovou o Direito Urbanístico em pelo menos quatro 

dimensões, como observa Edésio Fernandes: 

 

A nova lei federal tem quatro dimensões fundamentais, quais sejam: 
consolida a noção da função social e ambiental da propriedade e da cidade 
como o marco conceitual jurídico-político para o Direito Urbanístico; 
regulamenta e cria novos instrumentos urbanísticos para a construção de 
uma ordem urbana socialmente justa e includente pelos municípios; aponta 
processos político-jurídicos para a gestão democrática das cidades; e, de 
forma a materializar o direito social de moradia, propõe diversos 
instrumentos jurídicos – notadamente a usucapião especial urbana, a 
concessão de direito real de uso e a concessão de uso para fins de moradia 
-, para a regularização fundiária dos assentamentos informais em áreas 
urbanas municipais. (In: ROLNIK, 2006, p. 24). 

 

No novo contexto do Direito Urbanístico, ou seja, pós Estatuto da Cidade, a 

usucapião especial individual ganhou destaque como instrumento de política urbana. 

Ela foi positivada no art. 9º do Estatuto, se lhe aplicando, também, as normas 

contidas nos arts. 11, 12,13 e 1456. 

A redação do art. 9º manteve, em quase sua totalidade, a redação do art. 

183 da Constituição, inovando apenas ao possibilitar a usucapião de edificações, 

mediante alteração no caput57, e ao acrescentar o §3º, no qual se regulamentou a 

sucessio possessionis. Assim restou redigido o artigo em referência: 

 

Art. 9º Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até 250 
m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados), por 5 (cinco) anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua 
família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural. (BRASIL, 2001). 
 
§1º O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil. 
 
§2º O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo 
possuidor mais de uma vez. 
 

                                                           
56 O art. 10 trata da usucapião especial urbana coletiva, a qual será objeto de exposição no tópico 
seguinte.  
57 Na redação do art. 183 da Constituição da República, só há menção à posse de área e não de 
edificação. A inclusão do termo “edificação” vem aclarar uma questão há muito debatida: a 
possibilidade de se usucapir apartamentos. Segundo ROSENVALD e FARIAS, a nova redação 
autoriza a usucapião de apartamentos e sua respectiva fração ideal do terreno, mas observam os 
autores que a área considerada para fins de limitação será a área privativa (2006, p. 295). 



§3º Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno 
direito, a posse do seu antecessor, desde que já resida no imóvel por 
ocasião da abertura da sucessão. (BRASIL, 2001). 

 

Como se pode asseverar pela leitura dos dispositivos transcritos, os 

requisitos da usucapião especial urbana sofreram pouca alteração textual com a 

edição do Estatuto da Cidade – ECID. Mas o novo paradigma implica nova leitura 

das disposições textuais. Agora, com princípios, diretrizes e instrumentos de política 

urbana novos e bem definidos, alguns conceitos sustentados no período anterior à 

promulgação do ECID hão de ser revistos. O Estatuto, vale lembrar, é um novo 

marco regulatório e, como tal, deve condicionar a interpretação da legislação 

correlata, sob pena de se premiar exegeses incongruentes e assistemáticas. Não se 

quer afirmar a prevalência do Estatuto em face da Constituição, e sim que a 

interpretação dos conceitos e institutos de Direito Urbanístico pode e deve ser 

influenciada pelos princípios e diretrizes de política urbana definidos no Estatuto da 

Cidade, conformando-se, obviamente, às normas constitucionais. 

Na verdade, o que se pretende é desatrelar a interpretação das normas de 

Direito Urbanístico, sejam constitucionais ou infraconstitucionais, das velhas amarras 

liberais do Código Civil de 1916 e dos conceitos antidemocráticos e burocráticos do 

Direito Administrativo brasileiro. Seria o que Edésio Fernandes designou como 

“arrancar o tratamento jurídico do direito de propriedade imobiliária do âmbito 

individualista do Direito Civil para colocá-lo no âmbito social do Direito 

Urbanístico...”, ou mesmo, “arrancar o tratamento jurídico da gestão urbana do 

âmbito restritivo do Direito Administrativo para colocá-lo no âmbito mais dinâmico do 

Direito Urbanístico...”. (In: MATTOS, 2002, p. 34). 

O caminho para empreitada de tamanha envergadura não está na mudança 

da legislação ou nas reformas constitucionais58, essas tão em voga nos dias atuais. 

A senda a ser trilhada é a interpretação teleológico-sistemática, voltada para a 

concretização das normas, visando a sua máxima eficácia. É, portanto, com lastro 

em uma hermenêutica racional e concretizante que devem ser interpretados os 

                                                           
58 Na esteira do pensamento de Carmen Lúcia Antunes Rocha (In: SAMPAIO, 2003, p.170- 174), hoje 
ministra do Supremo Tribunal Federal, não se nega a dinamicidade das relações humanas, o que, 
invariavelmente, há de ensejar reformas constitucionais. O que se critica são as ondas reformistas, no 
mais das vezes patrocinadas por maiorias de situação. Essas, mais veladas do que ditaduras, podem 
se tornar ilegítimas como aquelas, quando atentarem contra os princípios e fundamentos acolhidos 
originariamente pelo Poder Constituinte. 



requisitos da usucapião especial urbana, tanto a individual, quanto a sua variante 

coletiva59. 

Posteriormente, com a promulgação do Código Civil de 2002, a usucapião 

especial coletiva individual foi nele inserida (art. 1.240), mas sequer manteve a 

redação do Estatuto da Cidade, tendo optado o legislador por reproduzir o texto do 

art. 183 da Constituição de 198860. 

Retomando o tema dos requisitos da usucapião urbana, pode-se afirmar que 

se restringem à posse de área urbana de até duzentos e cinquenta metros 

quadrados, por cinco anos, ininterruptamente, sem oposição, de imóvel que deverá 

ser utilizado para a moradia do usucapiente ou de sua família. É defeso ao 

usucapiente adquirir a propriedade por esta via, quando proprietário de outro imóvel 

urbano ou rural. 

O lapso temporal, como visto, é bastante curto, o que se justifica pela 

qualidade da posse exercida. A posse para fins de moradia explica a nomenclatura 

que a doutrina tem atribuído a esta modalidade: usucapião pro morare ou pro 

moradia (Ribeiro, 2006, 934), laço que faz entre a finalidade do instituto e as 

características da posse.  

A lei exige que a posse seja destinada à moradia do usucapiente ou de sua 

família, reconhecendo que o direito à moradia pode assumir posição preferencial em 

relação ao direito de propriedade, como já afirmado por Ingo Wolfgang Sarlet (In: 

SAMPAIO, 2003, p. 434). Mas o direito de propriedade não cederá espaço a 

qualquer posse pro morare. Além da utilização para moradia, é preciso que o 

possuidor se enquadre em um conceito de pobreza arquitetado pelo legislador (aqui 

abrangido o constituinte). A verificação se dá mediante três requisitos: i) o tamanho 

da área ocupada não pode ser superior a duzentos e cinquenta metros quadrados; 

ii) o possuidor não pode ser proprietário de outro imóvel, seja urbano ou rural; e iii) a 

usucapião não será reconhecida ao mesmo possuidor mais de uma vez. Com esses 

requisitos, o legislador pretendeu limitar a utilização do instrumento aos 

despossuídos. Manifesta-se, com isso, o intuito de facilitar o acesso à moradia para 

                                                           
59 Note-se que as formas de interpretação, aqui expostas sumariamente, são recomendáveis para 
toda e qualquer norma. O motivo de só se ter referido à interpretação concretista neste ponto do 
trabalho reside unicamente no foco desta pesquisa. 
60 Art.1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até 250 (duzentos e cinquenta) metros 
quadrados, por 5 (cinco) anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de 
sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
(BRASIL, 2004). 



aqueles que não teriam a oportunidade de adquiri-la com desforço próprio. Primam, 

assim, constituinte e legislador ordinário, pela redução das desigualdades sociais, 

embasados que estão nos ditames de justiça social (art. 170, caput, da CR/88) e na 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CR/88). 

No que diz respeito à área ocupada, há, na doutrina, discussão sobre o que 

comporia o cálculo da área limite, o terreno ocupado, a área edificada, ou ambos. 

Fábio Caldas de Araújo afirma que o legislador adotou o critério da área 

ocupada, em detrimento da área construída, mas é enfático ao sustentar que seria 

mais racional adotar os dois parâmetros: lote e edificação, já que, a seu ver a 

usucapião especial “não se destina à formação de casas de luxo, mas a permitir 

uma moradia simples e digna, concebendo-se esta metragem como a necessária 

para a construção de um núcleo de habitação”. (2005, p. 247).  

Luiz Eduardo Ribeiro Freyesleben, por sua vez, afirma que a interpretação 

do dispositivo leva a crer que a limitação da área abrange a edificação e o terreno, 

uma vez que a construção está no núcleo conceitual do dispositivo, pois a norma 

almeja conferir proteção à moradia. Assim, segundo o doutrinador, “à área 

construída deve ser dada atenção especial na exegese do art. 183, de modo a 

considerá-la igualmente abarcada pelo limite de 250 m² trazido pelo dispositivo 

constitucional.61” (1997, p. 38). 

Contudo, CALDAS e FREYESLEBEN ignoram um aspecto fático da questão. 

Eles desconsideram que, muitas vezes, em terrenos com metragem inferior ao limite 

da usucapião, são edificadas, pela população de baixa renda, moradias 

verticalizadas, muitas vezes com mais de dois pavimentos, destinadas à habitação 

de mais de uma geração da mesma família. Não é raro ver o chefe de família ceder 

a própria lage para assegurar a um filho recém-casado o direito de morar. Este 

ponto, aliás, é bem ilustrado por Sérgio Magalhães (2002, p. 17) em esquema 

arquitetônico que demonstra a evolução da habitação de famílias pobres na cidade 

do Rio de Janeiro: 

 

                                                           
61 Freyesleben concluiu a citada obra muito antes da edição do Estatuto da Cidade, o que pode tê-lo 
levado a sustentar tal interpretação. Em vista da nova principiologia do Direito Urbanístico, não se 
pode mais sustentar que a usucapião especial urbana individual tenha a finalidade única e exclusiva 
de tutelar o direito à moradia. As diretrizes, princípios e objetivos de política urbana consagrados pelo 
Estatuto da Cidade demonstram que o instrumento se presta, também, ao combate à especulação 
imobiliária (art. 2º, VI, “e”) e à regularização fundiária (art. 2º, XIV), por exemplo.  



 

Nesta figura, Magalhães compara a evolução de uma família residente em 

uma casa com outra residente em um conjunto habitacional vertical. O autor 

sustenta que as famílias de classe baixa residentes em casas, comumente ampliam-

nas para acolher as novas gerações, ao passo que as famílias residentes em 

apartamentos não têm a oportunidade de ampliar suas habitações, o que provoca a 

migração dos filhos para outras áreas, geralmente periféricas, posto que mais 

acessíveis economicamente. (2002, p. 17). 

Note-se, também, que as famílias que ampliaram suas residências 

constituem um núcleo familiar, no seio do qual as dificuldades se tornam mais 

amenas. Eles se auxiliam mutuamente nos momentos de dificuldade. Já as famílias 

residentes em apartamentos geralmente se dispersam, deixando na habitação os 

primeiros genitores sem o necessário amparo. Esses, já idosos, ficam 

desamparados, pois geralmente não possuem cobertura previdenciária e, mesmo 

quando a têm, os valores são insuficientes para acobertar as despesas da terceira 



idade. Fora isso, a distância que separa a família torna raros os momentos de 

convivência. Sobre o esquema, Magalhães sintetiza: 

 

Quando aumenta a família, o casal que vive numa casa em favela 
acrescenta novos ambientes ou cresce novos andares à construção básica, 
de modo que as famílias derivadas tenham domicílios autônomos. Resulta 
que todos podem viver juntos por gerações. (2002, p. 17). 

 

As habitações desenhadas por Magalhães não sugerem, de forma alguma, a 

opulência dos moradores. Essas residências, ainda quando alcançam área 

construída superior a duzentos e cinquenta metros quadrados, jamais podem ser 

legitimamente excluídas do direito à usucapião urbana especial, seja porque se 

destinam a promover o direito à moradia, seja porque cumprem a contento sua 

função social. Assim, a interpretação mais afeta à mens legis do instituto é aquela 

que limita apenas a área do terreno, não abrangendo a área edificada. É este o 

entendimento de ROSENVALD e FARIAS (2006, p. 293). 

De mais a mais, pensamentos como o de Caldas e Freyeslben refletem a 

ideologia da padronização, para a qual a habitação dos pobres há de ser uma 

simplificação dos padrões construtivos da classe média. Em geral, arquitetam para 

os pobres casas com dois singelos cômodos, uma cozinha e um banheiro, sem lage 

ou terreiro. Mas essa visão, tão pouco afeta à pluralidade das concepções de vida 

existentes, sonega aos despossuídos as chances de se identificar com a sua 

moradia e de adequá-la às suas necessidades62.  

Em obra de relevante valor para as ciências humanas, Jailson de Souza e 

Silva e Jorge Luiz Barbosa, ao comentarem os erros das políticas públicas de 

habitação, concluem que esses se originam do desconhecimento do significado da 

habitação para as classes depauperadas. Relatam os cientistas: 

 

Na maioria das vezes foi assim e, infelizmente, continua sendo. Quando o 
assunto é habitação popular, há inevitavelmente um conjunto de regras 
impostas pelo Estado. Não há livre mercado para a ocupação da cidade. Ao 
mesmo tempo, permanece a convenção de que habitação popular deve ser 
uma mera simplificação dos padrões dos grupos médios da sociedade. Ou 
seja, é apenas para residir. Então temos paredes e teto que abrigam as 
funções domésticas básicas definidas por quartos, salas, cozinhas e 
banheiros. E tudo isso precisa caber num apartamento ou numa casa para 
uma família ideal de quatro pessoas. Acontece que essa não é a realidade 

                                                           
62 Interessante revisitar a figura nº. 1, acima referenciada, e comparar a evolução de uma família que 
reside em uma casa com outra família confinada em um apartamento de um conjunto habitacional, no 
enfoque de MAGALHÃES (2002, p. 17). 



das famílias dos trabalhadores mais subalternizados. Além de serem 
maiores, elas precisam de imóveis que possam ser ampliados para abrigar 
outras gerações, já que essas dificilmente conseguirão, no mercado formal 
urbano, comprar novas moradias. A casa para os mais pobres é um 
patrimônio familiar extensivo, não se resumindo a uma propriedade ou bem 
individualizado. Daí a importância da laje, espaço de encontro, de festa e 
lazer. Ela explica, também, a intensa verticalização das favelas cariocas. 
(2005, p. 94-95). 

 

Duas conclusões podem ser extraídas sobre os limites da área a ser 

usucapida. A primeira é que o tamanho da construção não reflete, necessariamente, 

a condição financeira dos habitantes. Como afirmado alhures, em muitas ocasiões 

uma edificação com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados abriga mais de 

uma geração da mesma família. Em hipóteses como essa, a usucapião não 

frustraria as finalidade da política urbana. A segunda conclusão é que a usucapião 

especial urbana não tutela apenas o direito à moradia, mas tem em vista interesses 

de ordem pública, como observa Ibraim ROCHA (2002, p. 151). O instrumento 

também se destina a combater a especulação de imóveis urbanos e a promover a 

regularização fundiária. A par disto, mesmo a adoção do instrumento em estudo em 

residências que superem duzentos e cinqüenta metros quadrados de área 

construída pode não desvirtuar as finalidades previstas na Constituição e no ECID.  

Deve-se atentar, portanto, a vários fatores, como as características e a 

localização da habitação, além da intenção manifestada pelo possuidor. Quando se 

tratar de edificação suntuosa, e esteja claro propósito do possuidor de adquirir o 

imóvel sem despender recursos dos quais dispõe, não se afiguraria abusivo julgar 

improcedente a usucapião, com lastro em uma interpretação sistemática, já que o 

instrumento em questão está atrelado ao princípio da função social da propriedade 

(art. 182, caput, da CR/88), ao princípio da redução das desigualdades sociais (art. 

170, VII da CR/88) e aos objetivos e diretrizes de política urbana, dentre eles o de 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana (art. 2º, caput, do ECID). 

Ainda quanto ao requisito da área, grassa na doutrina e na jurisprudência a 

divergência sobre a possibilidade de usucapião em área superior ao limite legal63 

                                                           
63 A jurisprudência mineira ainda não consolidou entendimento sobre a matéria, como se pode 
asseverar pelos arestos: 1º - Contra a usucapião parcial: AC: 1.072.06.278872-5/001(1), 10ª Câmara 
Cível. Rel. Des. Cabral Silva, DJ: 07/12/2007. 2º - A favor da usucapião parcial: AC: 
1.0027.01.014037-7/001(1), 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Pedro Bernardes, DJ: 16/09/2006. Na 
doutrina são exemplos de dissenso as posições de José Carlos de Salles, contra a usucapião parcial 



(250 m²). Não se questiona se um terreno maior do que o limite possa ser 

usucapido, mas se é possível usucapir parte de um terreno dessa natureza que 

esteja no limite legal. Seria o caso de um possuidor que ocupa duzentos metros 

quadrados de um terreno de trezentos metros quadrados e pretende usucapir 

apenas a área sobre a qual exerce atos possessórios (duzentos e cinquenta metros 

quadrados). 

Contudo a questão não é tão complexa quanto aparenta, pois, ao se retomar 

os fundamentos da usucapião, já explicitados suficientemente, percebe-se que a 

discussão ignora ser a posse o elemento fundamental e não as características da 

propriedade. A metragem limitativa refere-se, de igual sorte, à posse exercida e não 

à descrição da propriedade constante no registro público. Assim, pouco importa que 

a área da propriedade seja de duzentos ou de mil metros quadrados, pois o que se 

deve inferir é a área sobre a qual são exercidos os atos possessórios. 

FREYESLEBEN (1997, p. 40-41) e SCHÄFER (In: ALFONSIN; FERNANDES, 2004, 

p. 119) bem compreenderam a questão, ao sintetizar que, recaindo a prova sobre a 

posse de área igual ou inferior a duzentos e cinquenta metros quadrados, não 

importa que esteja ela inserida em propriedade de maior extensão.  

Ultrapassados os problemas referentes à área, a análise dos requisitos 

torna-se mais fácil. A modalidade em exame exige, além do mencionado requisito, 

que o usucapiente tenha possuído como seu o imóvel. Trata-se do animus domini, 

seja, exteriorização da vontade de ser dono do imóvel. Esta condição se verifica com 

o proveito econômico do bem; pelo exercício de algum ou vários poderes inerentes 

ao proprietário. Difere-se da opinio domini, que representa a crença de ser 

proprietário da coisa64. 

                                                                                                                                                                                     
(1995, p. 198) e Gilberto Schäfer, a favor da usucapião parcial (In: ALFONSIN; FERNANDES, 2004, 
p. 119). 

64 Em acórdão proferido no Extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais, a diferença entre opinio 
domini e animus domini foi muito bem esclarecida. Veja-se a ementa: “Usucapião - animus domini - 
Intenção de ser dono - Desnecessidade da crença de ser dono. O ânimo de dono se configura pela 
conservação do imóvel por todo o tempo ad usucapionem, com atos exteriores públicos e ostensivos, 
como a construção de muros e cultivo de plantas, de forma contínua, mansa e pacífica, pois o animus 
domini se define na intenção de ser dono, não necessitando o possuidor de exercer a posse com a 
opinio domini, que é a crença de ser dono.” (Apelação Cível nº. 2.0000.00.294021-6/000. Rel. Juíza 
Vanessa Verdolim. DJ: 18/03/2000. Disponível em: <http://www.tjmg.gov.br/ 
juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?tipoTribunal=2&comrCodigo=0&ano=0&txt_processo=294021&complement
o=0&sequencial=0&palavrasConsulta=Usucapião%20%20animus%20domini%20%20Intenção%20de
%20ser%20dono%20%20Desnecessidade%20da%20crença%20de%20ser%20dono&todas=&expres
sao=&qualquer=&sem=&radical=> Acesso em 19/01/08). 

[RKC1] Comentário: Sugiro: 
em discussão,  - mais usual 



Outro requisito é a posse ininterrupta e sem oposição por cinco anos. 

Quanto ao lapso temporal, houve, nos primeiros anos que se seguiram à 

promulgação da Constituição, uma profícua discussão sobre o termo a quo de sua 

contagem. Alguns sustentaram que o início do prazo seria 05 de outubro de 1988, 

data da promulgação da Constituição. Outros defenderam a contagem do tempo de 

posse anterior à promulgação da Constituição. Aqueles se embasaram, 

principalmente, na regra da irretroatividade das normas, esses na autoaplicabilidade 

do art. 183 da CR/88 e na inexistência de direito adquirido em face da Constituição. 

Mas o Supremo Tribunal federal pacificou a questão no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 154.004-5/ Mato Grosso. Acolhendo o argumento da 

irretroatividade das normas, o Relator do recurso, Exmo. Sr. Ministro Octávio Gallotti, 

proferiu voto no qual deixou claro o intuito de preservar a segurança jurídica das 

relações e o direito de propriedade. O trecho final do seu voto resume a 

argumentação: 

 

Não se pode, efetivamente, mercê de uma retroatividade nada autorizada 
pela redação do texto constitucional, dar-lhe sem caráter de confisco, que 
também não se contém em seu sentido e choca-se com o princípio da 
garantia do direito de propriedade, que permeia todo o vigente ordenamento 
político. (STF. Primeira Turma. RE: 154.004/MT. Rel Min. Octávio Gallotti. 
DJ: 13/12/97)65. 
 

Contudo, mesmo já pacificada a questão, deve-se expor, ainda que 

sumariamente, a fragilidade do argumento que embasou o leading case em 

comento.  

O argumento da irretroatividade das leis não submete as normas 

constitucionais. Uma constituição, quando promulgada, rompe todo o sistema até 

então vigente, admitindo-se apenas a recepção das normas que não a contrariem 

expressa ou implicitamente. O próprio Supremo Tribunal Federal, em caso 

emblemático, assim definiu os limites do direito adquirido: 

 

... as normas constitucionais se aplicam de imediato, sem que se possa 
invocar contra elas a figura do direito adquirido. Mesmo nas Constituições 
que vedam a edição de leis retroativas, declarando que a lei nova não 
prejudicará o direito adquirido, esse preceito se dirige apenas ao legislador 

                                                           
65 No mesmo sentido, são os precedentes: RE 206.659, Galvão, DJ 6-2-98; RE 191.603, Marco 
Aurélio, DJ 28-8-98; RE 187.913, Néri, DJ 22-5-98; RE 214.851, Moreira Alves, DJ 8-5-98. (Disponível 
em: <http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp> Acesso em 18/01/2007). 



ordinário, e não ao constituinte66. (RP n. 875, Rel. Min. Djaci Falcão, J. 
25.10.1973, RTJ 68/69). 

 

No caso, a Constituição de 1988 criou um novo instituto e a ele atribuiu 

eficácia plena, o que significa, na clássica definição de José Afonso da Silva, tê-lo 

dotado da normatividade suficiente para incidir direta e imediatamente sobre a 

matéria que lhe constitui objeto (2003, p. 82). 

Assim, invocar um suposto direito adquirido do proprietário ao lapso de 

tempo vigente antes do advento da usucapião especial urbana para obstar o 

exercício de um direito constitucionalmente assegurado não parece razoável. 

Mesmo porque, o lapso de tempo maior, o qual se qualifica como adquirido, decorre 

de norma infraconstitucional de caráter privado, inoponível às regras da Constituição 

de 1988, principalmente à modalidade de usucapião em comento (art. 183), norma 

de natureza eminentemente pública, voltada à consecução de um interesse coletivo 

(política urbana). Assim, cumpre trazer à colação o magistério de José Afonso da 

Silva: 

 

Cumpre fazer uma observação final a respeito da relação entre direito 
adquirido e direito público. Não é rara a afirmativa de que não há direito 
adquirido em face da lei de ordem pública ou de direito público. A 
generalização não é correta nesses termos. O que diz com a boa razão é 
que não corre direito adquirido contra o interesse coletivo, porque aquele é 
manifestação de interesse particular que não pode prevalecer sobre 
interesse geral. A Constituição não faz distinção. (2005, p. 435). 

 

Assim, direito houvesse a se proclamar adquirido, haveria de ser declarado 

não recepcionado pela nova ordem constitucional ou não oponível frente à norma de 

interesse coletivo, prevista no art. 183 da Constituição de 1988. 

Ainda sobre o elemento temporal, agora o associando ao elemento posse, 

tem-se como requisito para a declaração da usucapião especial urbana individual o 

decurso de cinco anos de posse sem oposição ou interrupção.  

A interrupção da posse, na modalidade em estudo, há de ser interpretada 

com menos austeridade do que nas modalidades de usucapião classificadas como 

privatistas. Isso porque os possuidores que pleiteiam a usucapião especial urbana 

pertencem, em geral, às classes depauperadas e não é incomum que sejam 

                                                           
66 Semelhante entendimento restou manifestado no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº. 248-1/RJ pelo Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno. Rel. Min. Celso de 
Mello. DJ: 08/04/94. Disponível em: < 
http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp> . Acesso em 18/01/2007.) 



esporadicamente afetados por fenômenos naturais, humanos ou outras catástrofes 

que os obrigue a deixar a residência por lapso de tempo considerável. São os casos 

dos desabrigados pelas enchentes e temporais, desabamentos e deslizamentos de 

terra, secas e mesmo pela violência67. Assim, não se pode conceber a interrupção 

da posse quando o tempo de ausência da residência for relativamente breve, desde 

que a ausência não possa ser atribuída à vontade livre do possuidor.  

Em casos como os acima citados, a suspensão da prescrição aquisitiva seria 

um bom argumento jurídico para evitar a interrupção da posse. Estaria ela baseada 

na aplicação analógica do artigo 198, III do Código Civil Brasileiro68, hipótese em 

que se suspende o curso do prazo prescricional por impossibilidade de o titular do 

direito exercitá-lo.  

No que se refere à inexistência de oposição à posse, cumpre apenas 

ressaltar o que a doutrina já sedimentou. A oposição capaz de macular a posse é 

tão somente aquela exercida por quem de direito, na forma legal e de maneira 

eficaz. É o que esclarece Schäfer:  

 

Exige-se, também, que a posse seja sem oposição, sendo de se ressaltar 
que somente a impugnação feita por quem tenha legítimo interesse para 
tanto, como é o caso do proprietário contra quem se visa usucapir, poderá 
retirar-lhe essa característica, desde que o mesmo logre êxito em sua 
pretensão, através de medidas judiciais efetivas. (In: ALFONSIN; 
FERNANDES, 2004, p. 115). 

 

Por fim, os dois últimos requisitos para a usucapião especial urbana 

individual são a utilização do imóvel para moradia própria ou da família e não ser o 

usucapiente proprietário de outro imóvel. 

O uso do imóvel para moradia exclui, já de início, qualquer pretensão de 

uma pessoa jurídica adquirir imóvel pela modalidade em comento, haja vista que 

pessoas jurídicas não habitam, mas se sediam em determinado local. Esse 

posicionamento foi assentado na doutrina antes mesmo da edição do Estatuto da 

Cidade (FREYESLEBEN,1997, p. 30). Não se pode aventar, igualmente, a 
                                                           
67 Vítimas do tráfico de drogas muitas vezes são impelidas a deixar suas residências para preservar a 
incolumidade própria e a de suas famílias. Outras vezes, pessoas são obrigadas a deixar suas 
residências em virtude de ações mal planejadas da polícia (às vezes do exército), baseadas em 
confrontos armados de proporções alarmantes. Esta face da violência urbana é bem relatada por 
Silva e Barbosa (2005, p. 110-114). Sobre os problemas que o tráfico tem imposto às políticas 
urbanas, conferir SOUZA, Marcelo Lopes de. Problemas da regularização fundiária em favelas 
territorializadas por traficantes de drogas. In: ALFONSIN; FERNANDES, 2004. p. 241-266. 
68 “Art. 198. Também não corre a prescrição: (...) III – contra os que se acharem servindo nas Forças 
Armadas, em tempo de guerra.” (BRASIL, 2002). 



possibilidade de uma pessoa física exercer a posse em nome da pessoa jurídica, 

pois, neste caso, estaria ausente o requisito da posse com animus domini. 

A posse nesta modalidade de prescrição aquisitiva se justifica pelo uso. O 

uso para moradia é o principal requisito da usucapião especial urbana individual. É 

ele, ademais, que difere a modalidade e justifica a alcunha que a doutrina lhe atribui: 

usucapião pro morare. A moradia é, também, a principal finalidade do instrumento, 

ainda que não seja a única69. O direito à moradia é, portanto, o início e o fim do 

instituto. 

A par da finalidade do instituto, é fácil perceber quando se poderá pleiteá-lo. 

O imóvel objeto da usucapião especial coletiva individual há de ter, no mínimo, uma 

construção destinada a abrigar os possuidores ou suas famílias. Não se exige 

qualquer padrão construtivo. Uma barraca, ainda que de lata ou papelão, será 

bastante se o possuidor dela fizer sua morada. O que não se pode admitir é a 

usucapião de lotes vagos, sem benfeitoria alguma edificada para moradia. Também 

não se admitirá o uso desta modalidade para usucapir imóveis destinados ao 

comércio ou a atividades industriais, a não ser que o local também sirva à habitação 

do possuidor. Seria o que Rosenvald e Farias qualificam como utilização mista: 

 

Ainda no aspecto da moradia, afasta-se eventual pretensão de usucapião 
sobre bem utilizado com fins não-residenciais, como consultórios médicos e 
escritórios. Contudo, se a destinação for mista – para fins de residência e 
trabalho simultaneamente -, não há óbice à usucapião. Realmente, esta 
situação híbrida é muito corriqueira em nossa cultura e a efetivação da 
atividade econômica não deprecia o sentido concomitante da moradia que é 
exercida pelo possuidor. (2006, p. 291). 

 

O requisito da vedação da declaração de usucapião aos proprietários de 

imóveis urbanos ou rurais é bem pertinente à modalidade em tese, marcadamente 

de natureza social. Não há, quanto a este requisito, demanda por melhores 

esclarecimentos, cabendo unicamente frisar que a verificação da propriedade de 

outro imóvel deve ser feita antes de se implementar o tempo para a usucapião, 

sendo plenamente possível a declaração da usucapião aos proprietários de outro 

                                                           
69 Cabe lembrar aqui a instrumentalidade da modalidade ora estudada. Ela se insere em uma política 
ampla de urbanização, motivo pelo qual assume função mais abrangente do que a concessão de 
moradia para os indivíduos. As dimensões da regularização fundiária e do combate à especulação 
imobiliária também compõem a finalidade do instrumento, conforme prescreve o Estatuto da Cidade 
(art. 2º, VI e XIV). Ainda assim, a finalidade precípua do instrumento é assegurar o exercício do direito 
à moradia, sendo os demais fins alcançados de forma reflexa. 



imóvel que o tenham adquirido após o transcurso do prazo necessário para a 

prescrição aquisitiva. 

São esses, enfim, os requisitos para a usucapião especial urbana individual, 

os quais são exigidos desde a promulgação da Constituição Cidadã. O caput do art. 

9º do Estatuto da Cidade pouco inovou em relação aos requisitos, apenas viabilizou 

a usucapião urbana em edificações, o que não chegou a representar grande avanço, 

haja vista que a doutrina e a jurisprudência já se mostravam tendenciosas a aceitar 

a usucapião de edificações antes da promulgação do Estatuto. 

Também os parágrafos primeiro e segundo do art. 9º do Estatuto não 

diferiram das disposições constitucionais. O título de domínio será atribuído ao 

homem, à mulher ou a ambos, dependendo do estado civil, e o direito à usucapião 

prevista no dispositivo não será reconhecido mais de uma vez à mesma pessoa70. A 

inovação está na positivação da sucessio possessionis, direito de herdar a posse, 

reconhecido aos sucessores que habitam o imóvel à data da abertura da sucessão.  

Autores como Sérgio Ferraz sustentam que a inovação do §3º do art. 9º do 

ECID foi despropositada, uma vez que o Código Civil de 1916 já dispunha sobre a 

sucessão da posse ad usucapionem nos artigos 496 e 552, o que se aplicaria 

subsidiariamente à usucapião especial urbana. O autor critica, ainda, a limitação 

imposta à sucessio possessionis do Estatuto da Cidade, uma vez que nesta exige-se 

que o sucessor habite o imóvel na ocasião da abertura da sucessão (In: DALLARI; 

FERRAZ, 2003, p. 143).  

Ferraz não deixa de ter razão ao afirmar que a sucessio possessionis do 

Estatuto da Cidade é mais limitada do que aquela prevista no Código Civil de 1916 e 

repetida no art. 1.243 do Código Civil 2002. Mas a restrição não é despropositada. 

Ela se justifica exatamente pela finalidade do instrumento e pela realidade social dos 

possuidores que dele se utilizam. Os imóveis objetos desta modalidade de 

usucapião são, geralmente, de baixo valor comercial. São, também, possuídos por 

famílias de baixa renda, as quais comumente são compostas por vários membros. A 

limitação visa, portanto, assegurar que, em caso de morte do chefe de família, o 

                                                           
70 Com essas disposições se pretende, respectivamente, proteger a unidade familiar, atribuindo não 
só ao homem, mas ao casal, ou à mulher, notadamente mais dedicada à preservação do núcleo 
familiar, o título de propriedade e vedar possíveis abusos do direito em questão. Ainda sobre a 
concessão de título à mulher, é interessante colacionar a observação de VARELLA, BERTAZZO e 
JACQUES, em estudo sobre a população da favela da Maré, segundo os quais: “Por força de 
separação, viuvez ou gravidez indesejada, é grande o número de mulheres chefes de família”. (2002, 
p. 76-77). 



bem não seja dividido entre os herdeiros que não se utilizem dele para fins de 

moradia. A divisão acarretaria a venda do imóvel, com destinação de pequena 

quantia aos sucessores, insuficiente para a aquisição de novas casas. Privilegia-se, 

portanto, os sucessores que habitam a residência na época do falecimento do chefe 

de família, aos quais será assegura a manutenção da morada. Este o entendimento 

adotado por Betânia Moraes Alfonsin, veja-se: 

 

No que diz respeito ao sentido desta norma [§3º do art. 9º do Estatuto da 
Cidade], cabe dizer que se destina a garantir o direito de herança ao lote 
usucapido somente para as pessoas que já moravam na casa, já que é 
bastante comum que as famílias de baixa renda tenham muitos filhos e, se 
observada a regra sucessória do Código Civil, resultaria que cada filho teria 
direito a uma parte insignificante de um patrimônio que, em termos 
econômicos, não é muito valioso. Assim, o sentido deste dispositivo é 
garantir que, em caso de morte do titular da usucapião, se terá garantido 
que o valor de uso do terreno e da moradia prevalecerá em relação ao seu 
valor de troca. (In: MATTOS, 2002, p. 154). 
 

São esses, por ora, os necessários esclarecimentos sobre a usucapião 

especial urbana individual. Os aspectos processuais serão abordados mais à frente, 

uma vez que se aplicam também à modalidade coletiva. Também mais à frente 

serão mais detidamente analisadas as finalidades do instrumento. 

 
 
2.3.6 Usucapião especial urbana coletiva  

 
 

A usucapião coletiva é também um instrumento de política urbana. Contudo, 

ao contrário da modalidade individual, a coletiva71 não consta no texto constitucional, 

tendo sido criada do legislador infraconstitucional. 

A usucapião coletiva está prevista no art. 10 do Estatuto da Cidade e em 

seus respectivos parágrafos, nos seguintes termos: 

 

Art. 10. As áreas urbanas com mais de 250m² (duzentos e cinqüenta metros 
quadrados), ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por 
5 (cinco) anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível 
identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são suscetíveis de 
serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam 
proprietários de outro imóvel urbano ou rural. 
 

                                                           
71 Pode-se denominá-la simplesmente coletiva, sem risco de confusão com outras modalidades, haja 
vista ser a única em que se viabiliza a usucapião de mais de um imóvel sem que se precise recorrer 
ao litisconsórcio ativo. 



§1º O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, 
acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam 
contínuas. 
 
§2º A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, 
mediante sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de 
registro de imóveis. 
 
§3º Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada 
possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, 
salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo 
frações ideais diferenciadas. 
 
§4º O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de 
extinção, salvo deliberação favorável tomada por, no mínimo 2/3 (dois 
terços) dos condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à 
constituição do condomínio. 
 
§5º As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão 
tomadas por maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando 
também os demais, discordantes ou ausentes. (BRASIL, 2001). 

 

O caput do dispositivo transcrito parece sugerir que o instituto seja uma sub-

modalidade da usucapião especial urbana individual, em vista da identidade de 

alguns dos seus requisitos, como a posse pro morare, ininterrupta e sem oposição e 

a vedação da declaração aos proprietários de outro imóvel. Contudo uma leitura 

mais atenta do próprio caput já indica as primeiras diferenças. Nesta modalidade, a 

área ocupada há de ser maior do que duzentos e cinquenta metros quadrados, na 

qual não seja possível identificar a parcela possuída por cada morador. Também se 

exige que os ocupantes se enquadrem no conceito de pessoas de baixa renda72. 

Têm-se aqui os três principais requisitos da modalidade. 

O requisito da ocupação de área superior a 250m² é bastante claro, mas isso 

não lhe abriga de questionamentos. Carvalho Filho sustenta que o requisito é injusto 

por não permitir o uso da modalidade aos possuidores que ocupem área inferior a 

250m², onde não se possa identificar a ocupação da cada um (2006, p. 130). Mas a 

crítica não é sustentável. Um imóvel com área igual ou menor a 250m², ocupado por 

mais de uma família, poderá, por mais densa que seja a ocupação, ser objeto de 

usucapião especial individual na forma da composse. Decerto, por mais pessoas 

                                                           
72 Não se considera esse requisito uma especificidade da usucapião coletiva, já que, na modalidade 
individual urbana está arquitetada uma série de condicionantes a sugerir que o possuidor também 
seja pessoa de baixa renda. É o que apontam os requisitos da área máxima ocupada ser igual ou 
inferior a 250 m², da exigência de o possuidor não ser proprietário de imóvel urbano ou rural e da 
utilização do imóvel para moradia. Assim, uma interpretação teleológica afastará a utilização do 
instituto por quem possua recursos para adquirir o próprio imóvel. Não se nega, contudo, que a 
inserção da condicionante “ocupadas por população de baixa renda” constitua limitação mais clara e 
explícita, o que inviabilizará interpretações irracionais.  



que habitem o imóvel, não serão tantas a justificar a criação de um condomínio 

somente dissolúvel após a urbanização. Ora, a usucapião coletiva veio para 

possibilitar a regularização de grandes ocupações em vista da dificuldade de se 

proceder à regularização “a varejo” de cada imóvel que integre a área. Este 

certamente não seria o caso de um imóvel inferior a 250 m², o qual seria facilmente 

usucapido pelos moradores e dividido sem implicações graves quanto ao uso das 

áreas comuns, por exemplo. 

Quanto ao requisito da impossibilidade de identificação da área ocupada por 

cada possuidor, há demanda por melhores explicações.  

Ao dispor sobre a impossibilidade de identificação das áreas possuídas por 

cada morador, o legislador não quis sugerir a inexistência de marcos delimitadores 

das posses. Assim fosse, não seria possível, sequer, se falar em posse ad 

usucapionem, pois não haveria a exteriorização do animus domini. De fato, se os 

possuidores não soubessem identificar a parcela da área que ocupam, não 

poderiam demonstrar que agem como proprietários do imóvel. Isso obstaria a 

adoção de qualquer modalidade de usucapião. Também não se trata da dificuldade 

de identificar as posses, como têm sugerido vários doutrinadores, a exemplo de 

Betânia de Moraes Alfonsin, para quem:  

A expressão “onde não for possível identificar os terrenos ocupados por 
cada possuidor” deve ser lida de forma a abarcar a forma de ocupação de 
solo típica das favelas, em sua maioria desordenadas e densas. Em 
verdade, com a tecnologia existente hoje, para fins de levantamento 
topográfico e cadastral, praticamente não há favelas onde não seja possível 
identificar lotes. Assim, para que o dispositivo seja eficaz e atenda ao 
“espírito da lei” será necessário flexionar a interpretação para permitir que – 
em se tratando de favelas – possam se regularizadas de forma coletiva. (In: 
MATTOS, 2002, p. 156)73. 

 

O legislador, ao estabelecer a limitação relacionada à impossibilidade de 

identificação da área possuída quis, tão somente, se referir às áreas em que se 

verificam parcelas utilizadas coletivamente, como é o caso das vias, becos e ruelas 

das favelas74, vilas e ocupações. Trata-se da convivência da posse individual com a 

                                                           
73 Este também é o entendimento de Gilberto Schäfer, para quem, “... o requisito não deve ser 
entendido num tecnicismo absoluto, mas dentro de uma proposta que permita trabalhar áreas muito 
densas. Por isso, o conceito a ser utilizado é o da densificação habitacional”. (In: ALFONSIN; 
FERNANDES, 2004, p. 123). 
74 O próprio conceito não oficial de favela abrange as modalidades de ocupação referidas. A UN-
HABITAT registra que no Rio de Janeiro é comum se associar os termos ocupações irregulares e 
invasões a favelas: “There is a common understanding that all that has an irregular appearance is 
poorly built or lack infrastructure is a ‘favela’. Even some housing estates that have suffered with 



composse. Se a área será usucapida integralmente, formando-se um condomínio, é 

preciso que existam áreas de uso comum, as quais viabilizarão o acesso aos 

círculos de uso privativo (as residências). Portanto não se deve aclamar uma 

interpretação flexionada, como pretende Alfonsin, ou mesmo adotar o critério da 

densificação da ocupação, como sustenta SCHÄFER (In: ALFONSIN; FERNANDES, 

2004, p. 123). Basta reconhecer que serão objeto de usucapião coletivo os terrenos 

em que convivam áreas de uso privado e áreas de uso comum, como demonstra 

Nelson Saule Júnior: 

 

O principal é caracterizar a composse existente nesses espaços físicos 
onde a comunidade, por meio de regras de uso do solo informais, 
convencionam as áreas destinadas para cada morador e as áreas comuns a 
todos como a igreja, escola, centro comunitário, creche, sede da 
Associação dos Moradores, vielas, locais para lavagem de roupa, depósitos 
de lixo etc. (2004, p. 389). 

 

Também a restrição da usucapião coletiva às áreas ocupadas por população 

de baixa renda chega a representar um problema se não for adotada a interpretação 

finalista. O conceito de população de baixa renda é bastante relativo. Poder-se-ia 

afirmar ser de baixa renda todo possuidor que não possui imóvel próprio, como 

sugere Francisco Eduardo Loureiro (apud RIBEIRO, 2006, p. 995), mas isso não 

representa um limite para esta modalidade, já que ela possibilita a usucapião de 

áreas superiores a duzentos e cinquenta metros quadrados75. De igual sorte, o uso 

para moradia, por si só, não é capaz de restringir as hipóteses de cabimento da 

usucapião coletiva, porque não se define qualquer característica da moradia, e.g., 

moradia humilde, não ostensiva, de padrão construtivo característico da classe baixa 

ou o que o valha. Portanto, uma interpretação dissociada do caráter finalista 

permitiria que a usucapião especial fosse utilizada para regularizar a posse de 

pessoas que possuem meios e recursos para adquirir a propriedade, o que 

consistiria em ofensa aos princípios da redução das desigualdades sociais (art. 170, 

VII, da CR/88) e da função social da cidade (art. 182, caput, da CR/88). 

Mas a usucapião coletiva tem um propósito claro, já percebido e divulgado 

pelos urbanistas mais autorizados. Esta modalidade foi incluída no Estatuto da 

                                                                                                                                                                                     
uncontroled changes have been acquiring the aspect of a ‘favela’, meaning a run down 
accommodation”. (2003, p. 74).  
75 RIBEIRO sustenta tese contrária. Para o tratadista, a usucapião coletiva representa uma 
modalidade de usucapião especial urbana, aplicando-se a cada possuidor a limitação de 250m² como 
limite máximo do imóvel a ser usucapido coletivamente. (2006, p. 993). 



Cidade pelo Substitutivo ao Projeto de Lei nº. 5.788, de 1990, como lembram Lúcia 

Leitão e Norma Lacerda (In: ALFONSIN; FERNANDES, 2004, p. 69), com o intuito 

de viabilizar uma forma de regularização ampla, inatingível pela modalidade 

individual: a regularização fundiária de assentamentos urbanos informais, como as 

favelas. É o que observa Ferraz:  

 

A toda evidência, há uma realidade precípua à qual se dirige a previsão [art. 
10 do Estatuto da Cidade]: as favelas urbanas (decerto também se 
revelando útil para os loteamentos irregulares). Por certo que não há quem 
conteste ser a favelização um dos problemas mais ostensivos das urbes, 
causador da deterioração das cidades e degradação da qualidade de vida 
do cidadão. (In. FERRAZ; DALLARI, 2003, p. 143). 
 

Em vista da finalidade do instituto, pode-se sustentar que a população de 

baixa renda referida no caput do art. 10 do Estatuto da Cidade é aquela residente 

em favelas ou que com ela possa se equiparar; pessoas que não possam adquirir 

imóveis com recursos e meios próprios. Esta a interpretação mais razoável que se 

pode conferir ao conceito em exame. 

A usucapião coletiva também se difere da individual pela natureza da 

propriedade que constitui em favor dos possuidores. Nos termos dos parágrafos 3º a 

5º do art. 10 do Estatuto da Cidade, a sentença da usucapião coletiva, além de 

declarar o direito à propriedade do imóvel, constitui um condomínio pro indiviso, no 

qual cada possuidor terá direito a uma fração ideal igual da área usucapida, salvo 

acordo por escrito dos condôminos que estabeleça frações ideais diferenciadas. O 

condomínio constituído, ao contrário da forma ordinária76 e da forma especial 

prevista na Lei nº. 4.591/6477, não pode ser extinto antes da execução de obras de 

urbanização. E, mesmo após a execução das obras, a extinção está condicionada à 

aprovação de 2/3 (dois terços) dos condôminos. Estabelece, ainda, o dispositivo, 

que as deliberações relativas à administração do condomínio serão tomadas por 

maioria de votos dos condôminos participantes e as decisões obrigarão os demais, 

discordantes e ausentes. 

                                                           
76 O Código Civil (BRASIL, 2002) dispõe sobre o condomínio em geral nos seus artigos 1.314 e 
seguintes. Nos termos do Código, é lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum a qualquer 
tempo (art. 1.320). 
77 Mesmo o condomínio especial horizontal, previsto no art. 8º da Lei 4.591/64, difere-se do 
condomínio constituído pela usucapião coletiva, pois, no primeiro, exige-se a discriminação das áreas 
individuais e das áreas comuns, além da observação das posturas municipais, o que não é exigido no 
último. 



Outra diferença entre as modalidades individual e coletiva está na 

possibilidade de, nesta última, o possuidor acrescer à sua posse a de seu 

antecessor, desde que sejam contínuas. Esta possibilidade é denominada acessio 

possessionis. Na modalidade individual, como visto anteriormente, admite-se apenas 

a transmissão da posse, via herança, quando o herdeiro já resida no imóvel à época 

da abertura da sucessão. Na usucapião coletiva, não se condiciona a transmissão 

da posse a nenhum título específico. A única exigência é a continuidade das posses. 

Interessante notar que o Estatuto da Cidade, nos artigos seguintes ao da 

usucapião coletiva, ainda na Seção V, referente à usucapião especial de imóvel 

urbano (individual e coletiva), prescreve regras de direito processual, o que só 

encontra par na Lei nº. 6.969/81, que regulamenta a usucapião especial rural. As 

normas em questão visam dissociar as modalidades especiais urbanas das 

modalidades privatistas, cujas regras processuais estão previstas nos artigos 941 a 

945 do Código de Processo Civil. As disposições processuais do Estatuto da Cidade 

certamente foram inspiradas nas regras da Lei nº. 6.969/81, mas avançaram um 

pouco no que diz respeito ao sobrestamento das ações propostas sobre o mesmo 

objeto da ação de usucapião já distribuída e quanto à possibilidade de 

representação por associação de moradores. Assim estão redigidos os dispositivos: 

 

Art. 11. Na pendência da ação de usucapião especial urbana, ficarão 
sobrestadas quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que 
venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo. 
 
Art. 12. São partes legítimas para a propositura da ação de usucapião 
especial urbana: 
I – o possuidor, isoladamente ou em litisconsórcio originário ou 
superveniente; 
II – os possuidores, em estado de composse; 
III – como substituto processual, a associação de moradores da 
comunidade; regularmente constituída, com personalidade jurídica, desde 
que explicitamente autorizada pelos representados. 
 
§1º Na ação de usucapião especial urbana é obrigatória a intervenção do 
Ministério Público. 
 
§2º O autor terá os benefícios da justiça e da assistência judiciária gratuita, 
inclusive perante o cartório de registro de imóveis. 
 
Art. 13. A usucapião especial de imóvel urbano poderá se invocada como 
matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhecer como título para 
registro no cartório de registro de imóveis. 
 
Art. 14. Na ação judicial de usucapião especial de imóvel urbano, o rito 
processual a ser observado é o sumário. 

 



Dos dispositivos citados, o art. 11 é, por certo, o mais inovador. Ele traz 

disposição sem precedentes. Trata-se da preferência de julgamento conferida à 

ação de usucapião por meio da suspensão obrigatória dos feitos que versem sobre o 

mesmo objeto.  

O sobrestamento em questão não pode ser comparado àquele previsto no 

art. 265, IV, “a”, do Código de Processo Civil (BRASIL, 1973). Nesta hipótese, a 

suspensão do processo se dará quando a prolação da sentença de mérito estiver 

condicionada ao reconhecimento de uma relação jurídica discutida em outro 

processo. Na hipótese prescrita no art. 11 do Estatuto, não se exige a suspensão 

apenas quando ela condicione outra decisão, mas de todas as ações ajuizadas após 

a distribuição do pedido de usucapião, desde que tenham por objeto o imóvel 

usucapiendo. Assim, seria inviável, por exemplo, o deferimento de uma medida 

liminar de reintegração de posse quando em trâmite uma ação de usucapião 

especial (individual ou coletiva). Também não se assemelha a norma com aquela 

outra prevista no art. 923 do Código de Processo Civil. Nos termos desse artigo, “Na 

pendência do processo possessório é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar 

ação de reconhecimento do domínio” (BRASIL, 1973). As divergências neste caso 

são claras, primeiro, porque a suspensão aqui referida somente se aplica às ações 

petitórias, segundo, porque somente se suspendem as ações intentadas pelas 

partes do processo em curso, excluídas as ações de terceiros. É o que leciona 

CARVALHO FILHO (2006, p. 136).  

O objetivo do sobrestamento previsto no art. 11 é assegurar o exercício do 

direito à moradia a quem por ele esteja litigando por via da usucapião especial  

urbana. Protege-se, deste modo, o possuidor contra medidas judiciais, liminares ou 

finais, tendentes a arrebatar-lhe a posse antes que se possa averiguar o 

preenchimento dos requisitos para a aquisição pela via prescritiva. 

O art. 12, caput e incisos, do Estatuto da Cidade regulamenta a legitimidade 

para as ações de usucapião especial urbana individual e coletiva. O dispositivo 

prescreve quatro hipóteses de legitimidade, a saber: i) legitimidade própria; ii) 

legitimidade em litisconsórcio facultativo; iii) legitimidade em litisconsórcio 

necessário; e iv) legitimidade por representação. Para discorrer sobre as hipóteses é 

necessária uma curta jornada ao direito adjetivo. 

No processo civil, é regra que o titular do direito material seja o titular da 

ação respectiva (THEODORO JÚNIOR, 2001, p. 68). Assim, o possuidor é o único, 



em regra, a deter a legitimidade ad causam para propor ação de usucapião. É o que 

prescreve o art. 6º do Código de Processo Civil78. A regra, contudo, admite, 

excepcionalmente, que determinada pessoa litigue por direito alheio, desde que 

expressamente autorizado por lei. Trata-se da hipótese de substituição processual. 

Não se deve confundir substituição processual com representação. Na primeira, se 

pleiteia em nome próprio um direito alheio; na segunda, pleiteia em nome do titular, 

o que requer autorização daquele. 

O inciso primeiro do art. 12 prevê as hipóteses de pleito em nome próprio, na 

forma individual e litisconsorcial (originária e superveniente). O dispositivo autorizou 

o que o Código de Processo Civil já disciplinava no art. 46. Nos termos deste 

dispositivo, se autoriza a formação do litisconsórcio, ativo ou passivo, quando houver 

comunhão de direitos ou obrigações; quando esses derivarem do mesmo fato; 

quando houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir; e quando ocorrer 

afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. Serão, portanto, 

vários os casos de usucapião em que a lei processual permitirá o litisconsórcio. 

Atente-se, entretanto, para o fato de que não é o Estatuto da Cidade que permite a 

formação do litisconsórcio, mas são as hipóteses do art. 46 que o autorizam e 

fundamentam. Assim, não é qualquer pleito de usucapião urbana que será passível 

de formulação conjunta, mas apenas aqueles que se enquadrem em alguma das 

hipóteses previstas no art. 46 do Código de Processo Civil. 

O inciso II do art. 12 já representa mais do que mera remissão às 

disposições processuais. O dispositivo previu uma forma de litisconsórcio 

necessário, o qual implica decisão judicial uniforme para todas as partes envolvidas 

(art. 47 do Código de Processo Civil). Vale dizer, a hipótese será cabível quando as 

posses sejam de tal modo uniformes que a sentença não possa reconhecer a uns a 

usucapião e negá-la a outros. É o que o legislador almejou quando viabilizou o pleito 

conjunto aos compossuidores. 

Por fim, no inciso III do art. 12, foi prevista uma hipótese de representação 

processual. É bem verdade que o legislador tenha utilizado a expressão “substituto 

processual” (BRASIL, 2001), mas não é menos verídico que tenha condicionado a 

dita “substituição” à autorização explícita dos representados. Ao que tudo indica, o 

legislador não acatou a melhor técnica legislativa, pois se referiu na primeira parte 

                                                           
78 “Art. 6º Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.” 
(BRASIL, 1973). 



do dispositivo à substituição processual, mas estabeleceu na segunda parte a 

necessidade de autorização dos representados. Desconheceram-se, assim, as 

diferenças entre os institutos da substituição e da representação processual, como 

afirma CARVALHO FILHO (2006, p. 135-136). Segundo o autor, trata-se de hipótese 

de representação, posto ter se lhe condicionado a efetividade à autorização explícita 

dos possuidores (2006, p. 136). A necessidade de autorização para o ajuizamento 

da ação indica que a associação de moradores legitimada não pleiteará em nome 

próprio, mas em nome dos possuidores, na forma prevista no art. 5º, XXI, da CR/88. 

Este é fundamento suficiente para concluir que o legislador, ao se referir à 

substituição processual, utilizou seu conceito lato, referindo-se, contudo, ao instituto 

da representação, espécie de substituição processual.  

Alguns autores têm associado às formas de legitimidade as modalidades de 

usucapião especial. É o que sustenta Jaqueline Severo da Silva, ao prescrever o 

litisconsórcio facultativo à ação de usucapião especial individual e o litisconsórcio 

necessário à usucapião coletiva (2005, p. 2477-2478). Benedito Silvério Ribeiro, por 

sua vez, vê na possibilidade de constituição do litisconsórcio facultativo 

superveniente uma facilidade para o pleito da usucapião coletiva (2006, p. 965). Já 

Carvalho Filho enxerga a possibilidade de adoção do litisconsórcio necessário tanto 

na usucapião individual, como na coletiva (2006, p. 135).  

Ainda que os citados autores fundamentem com bons argumentos a 

vinculação das formas de legitimação às modalidades de usucapião, somente as 

peculiaridades do local e o comportamento dos possuidores poderão indicar a 

melhor forma de se pleitear o direito. Isso porque as posses em muito se diferem 

quanto ao estágio de organização dos possuidores, à sua instrução, interesse, além 

dos aspectos relativos à área ocupada, como titularidade única ou múltipla, entre 

outros. Não se pode conceber um modelo de ação para realidades tão distintas, 

ainda que se baseie na titularidade do imóvel e no número de possuidores, como o 

fazem CARVALHO FILHO (2006, 135) e SILVA (2005, p. 2477-2478). Assim, como 

medida prévia à propositura da ação de usucapião, é preciso conhecer os 

possuidores e vivenciar sua realidade, sob pena de se adotar um procedimento que, 

a despeito de se mostrar vantajoso à primeira vista, seja inexequível em médio ou 

longo prazo.  

Ainda no âmbito do art. 12 do ECID, cumpre discorrer sobre o teor dos seus 

parágrafos. O primeiro parágrafo explicita o poder-dever do Ministério Público de 



intervir na ação de usucapião urbana a título de custos legis. Esta atribuição se 

aplica às modalidades privatistas, por força do art. 944 do Código de Processo Civil 

e à usucapião especial rural, também por expressa previsão legal (art. 5º, §5º, da Lei 

nº. 6.969/81). Assim, ao que tudo indica, o legislador infraconstitucional decidiu 

seguir a tradição brasileira, reconhecendo a potencial contribuição do Parquet para a 

boa aplicação da lei, contribuição esta que, nas palavras de Alfonsin, tem se 

mostrado determinante para a prevenção de lesões à ordem urbanística (In: 

MATTOS, 2002, p. 163-164). 

O parágrafo segundo do art. 12 do ECID garante a gratuidade da assistência 

judiciária e da justiça, esta entendida como a isenção de custas e despesas 

processuais, estendendo-as aos atos registrais. A gratuidade do registro do imóvel 

usucapido é, de fato, um facilitador para a regularização fundiária, sendo certo que 

muitos programas de regularização foram frustrados pela omissão dos usucapientes 

em levar a registro as sentenças declaratórias. É o que observa Alfonsin:  

 

Como se sabe, os beneficiários destes processos de regularização são 
famílias de baixa renda. Antes da promulgação do Estatuto aconteceu, em 
cidades como Porto Alegre, por exemplo, de o Poder Público acompanhar a 
intervenção do início ao fim, ingressar com as ações judiciais e chegar até a 
sentença declaratória da usucapião e, depois de entregar a mesma à família 
beneficiária da decisão, perceber que a mesma não seria levada a registro 
por falta de recursos financeiros para tanto. (In: MATTOS, 2002, p. 164). 

 

A novidade, ainda que severamente contestada pelos tabeliães, viabilizará, 

pelo menos, o primeiro registro do imóvel, o que já representa notável avanço. 

Contudo, somente uma política de taxas cartorárias que acatasse o princípio da 

capacidade contributiva viabilizaria a manutenção da regularidade imobiliária.  

O art. 13 do Estatuto repetiu a redação atribuída ao art. 7º, da Lei da 

Usucapião Rural (Lei nº. 6.969/81), tendo-lhe acrescido apenas o termo “imóvel 

urbano” para classificar a modalidade de usucapião especial. A exceção da 

usucapião não é matéria nova no direito. A praescriptio romana, embrião da 

usucapião, consistia na exceção da posse continuada às ações reivindicatórias 

(RIBEIRO, 2006, p. 977). Também no direito brasileiro, a exceptio é instituto 

conhecido há tempos. Antes mesmo da promulgação da Lei da Usucapião Rural, o 

Supremo Tribunal Federal já havia consolidado o entendimento sobre a 

constitucionalidade da arguição da usucapião em defesa, matéria esta sumulada em 



sessão plenária ocorrida em 13 de dezembro de 196379. Todavia, mesmo admitida a 

exceção da usucapião, a sentença que a reconhecia não era apta para constituir a 

propriedade em favor do possuidor, uma vez que seus efeitos se restringiam às 

partes litigantes. Este entendimento prevalece até os dias atuais, no que diz respeito 

às modalidades privatistas, às quais a lei não estendeu as benesses da arguição em 

defesa. Nessas ações, bem lembra Carvalho Filho, a usucapião em defesa é mera 

exceção ao pleito reivindicatório: 

 

Sendo assim, a argüição de usucapião como defesa não é sucedâneo da 
ação de usucapião tal como prevista nos arts. 941 a 945, do Cód. Proc. 
Civil, não podendo aparecer sob a roupagem de pedido reconvencional ou 
de ação declaratória incidental, com o objetivo de estender a coisa julgada a 
essa questão. (2006, p 141). 

 

As limitações à exceção da usucapião não se aplicam às modalidades 

especiais (urbanas e rural). Quando argüida a usucapião especial na via 

contestatória, a sentença que a reconhecer irá declarar adquirida a propriedade e 

constituirá título hábil para o registro, por expressa disposição legal. 

Mas ainda que o Estatuto da Cidade e a Lei da Usucapião Rural tenham 

viabilizado a arguição da usucapião em defesa, possibilitando o registro da sentença 

que a reconhecer, a doutrina tem vacilado quanto aos requisitos processuais para a 

declaração da propriedade por esta via. Questões como a necessidade de citação 

dos confinantes e dos eventuais interessados e a intimação das fazendas públicas 

municipal, estadual e federal têm sido objeto de divergência na doutrina.  

Benedito Silvério Ribeiro, sob o argumento do devido processo legal, 

sustenta que o registro da sentença da usucapião reconhecida em defesa somente 

será possível se, no processo, forem ouvidos os confinantes, os interessados, as 

fazendas públicas e o Ministério Público (2006, p. 979). José dos Santos Carvalho 

Filho entende que a citação dos confinantes e dos interessados não condiz com a 

natureza da usucapião especial em defesa, mas registra ser pertinente a intimação 

das fazendas públicas para se evitar a usucapião de bens públicos (2006, p. 142). 

Fábio Caldas Araújo vê como compreensível o registro da sentença da usucapião 

declarada em defesa, mas apenas na modalidade individual. Argumenta o autor que, 

                                                           
79 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 237. O usucapião pode ser argüido em defesa. 
Imprensa Nacional , Brasília, 1964, p. 113. Disponível em: <http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia 
/listarJurisprudencia.asp?s1=237.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas> . Acesso em: 
24/01/2008. 



na modalidade coletiva, o grande número de confinantes inviabilizaria a participação 

de todos no processo, o que ofenderia seu direito à ampla defesa e ao contraditório 

(2005, p. 267). Gilberto Schäfer, a seu turno, argumenta que a citação dos 

confinantes e interessados, a intimação das fazendas públicas e a intervenção do 

Parquet iria de encontro à economia processual e à celeridade. Alega o autor ser 

partidário dos argumentos que embasaram o julgamento do Recurso Especial nº 

233607/SP, relatado pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito80 (In: ALFONSIN; 

FERNANDES, 2004, p. 126-127). No voto do relator, colhem-se os seguintes 

argumentos: 

 

O legislador, neste caso, quis, certamente, facilitar a situação do pequeno 
produtor rural, autorizando, desde logo, o registro da sentença que 
reconhecer a usucapião alegada como defesa em ação reivindicatória. E, na 
verdade, a capitulação legal é para aquele que não possua outra 
propriedade, rural ou urbana, e tenha posse de área rural limitada, que a 
houver tornado produtiva com o seu trabalho e nela tenha sua moradia. É, 
portanto, situação excepcional, criada pelo legislador que não comporta a 
interpretação oferecida pelo acórdão recorrido. (BRASIL, 2000). 

 

Em que pesem os argumentos de Ribeiro, Carvalho Filho e Araújo, adota-se 

aqui a conclusão de Schäfer. De fato, a interpretação da norma contida no art. 13 do 

Estatuto da Cidade indica a dispensa dos requisitos exigidos no procedimento 

pertinente à usucapião ordinária e extraordinária. Isso se afirma por duas razões. A 

primeira diz respeito à interpretação em conjunto dos artigos 13 e 14 do ECID, ou 

seja, o próprio Estatuto da Cidade consagrou o procedimento sumário para o 

julgamento da usucapião especial urbana, em detrimento das regras previstas no 

procedimento especial do Código de Processo Civil (art. 941 a 945). O segundo 

motivo está relacionado à interpretação finalista do art. 13 do Estatuto. O dispositivo 

tem a finalidade de permitir a aquisição da propriedade pelo possuidor demandado 

em juízo, sem que ele precise ajuizar a ação de usucapião. Não seria razoável, 

portanto, burocratizar a usucapião em defesa de tal forma que ela se equiparasse ao 

ajuizamento da ação cabível. Assim, o intérprete que exigir o cumprimento dos 

requisitos previstos nos arts. 941 e seguintes do Código de Processo Civil esvaziará 

                                                           
80BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 233607/SP. Usucapião especial, art. 7º 
da Lei 6.969/81, registro da sentença que reconhece usucapião especial. Recorrente: Maria 
Fernandes Franco. Recorrido: Albano Marietto. Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. 
Diário de Justiça da União, Brasília, 01 de agosto de 2000, p. 270. Disponível em: 
<http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=resp+233607&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&
i=2> . Acesso em: 24/01/2008. 



o conteúdo da norma, pois a sua mens legis indica o claro intuito de simplificar e 

acelerar o reconhecimento do direito à usucapião, como bem salientou o Relator do 

Recurso Especial nº 233607/SP 81. 

O art. 14 do Estatuto da Cidade cuida do procedimento a ser adotado nas 

ações de usucapião especial urbana. Nos termos do dispositivo, o processamento 

se dará pelo rito sumário, conforme disposto nos artigos 275 a 281 do Código de 

Processo Civil, aplicando-se-lhe, subsidiariamente, as disposições referentes ao 

procedimento ordinário (art. 272, parágrafo único, do CPC). 

Mas o Estatuto restou silente quanto aos requisitos para a propositura da 

ação de usucapião. Discute-se, portanto, se há necessidade de citação dos 

confinantes, intimação das fazendas públicas e do Ministério Público, e demais 

formalidades previstas no procedimento especial aplicável para as modalidades de 

usucapião privatistas. Ao tratar do rito da usucapião especial urbana, Ribeiro 

sustentou ser “...necessária a citação daquele em cujo nome esteja registrado o 

imóvel, dos confrontantes e dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados.” 

(2006, p. 973). Carvalho Filho também sustenta a aplicação das normas do rito 

especial da usucapião às modalidades especiais urbanas (2006, p. 140). Outros 

autores, a exemplo de ALFONSIN (In: MATTOS, 2002, p. 165), SCHÄFER (In: 

ALFONSIN; FERNANDES, 2004, 127-128), FERRAZ (In: DALLARI; FERRAZ, 2003, 

p. 147-148) e CALDAS (2005, p. 268) não enfrentam a questão de forma 

fundamentada.  

Mas o motivo da adoção do procedimento sumário para o processamento e 

julgamento das ações de usucapião especial urbanas é justamente diferenciar seu 

procedimento, tornando-o mais célere e eficaz no combate às patologias urbanas há 

tempos verificadas. Não se podem combater as irregularidades com os instrumentos 

tradicionais do processo civil, uma vez que já se mostraram morosos e burocráticos 

o suficiente para permitir a manutenção dos processos excludentes, hoje 

considerados críticos. A interpretação do Estatuto da Cidade requer novas lentes, 

desatadas de preconceitos vigentes no paradigma positivista clássico.  

Diante do exposto, não é demais sustentar que na ação de usucapião 

especial urbana seja prescindível a citação dos confinantes e a intimação das 

                                                           
81 O Exmo. Sr. Relator Carlos Alberto Menezes Direito foi nomeado Ministro do Supremo Tribunal 
Federal na forma do Decreto Presidencial de 29 de agosto de 2007. É o sétimo jurista nomeado para 
o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
 



fazendas públicas, havendo necessidade, tão somente, de citação dos réus certos e 

incertos, sob pena de não se constituir validamente o processo (art. 282, VII, do 

Código de Processo Civil), de juntada dos documentos indispensáveis à propositura 

da ação, como a certidão de registro e o memorial descritivo da área possuída (art. 

283 do Código de Processo Civil) e intimação do Ministério Publico (art. 12, §1º do 

Estatuto da Cidade). 

Afirma-se a desnecessidade de citação dos confinantes e da intimação das 

fazendas públicas em virtude da prévia comprovação da área ocupada, mediante a 

juntada à inicial do memorial descritivo da área a ser usucapida e da certidão de 

registro do imóvel. Esses documentos serão mais do que suficientes para 

demonstrar a titularidade do imóvel. A citação dos confinantes e a intimação das 

fazendas públicas só fazem sentido quando o imóvel não esteja registrado, ocasião 

na qual deverá o juiz ordenar ao autor que promova as devidas citações e 

intimações. Ademais, em caso de vício no registro apresentado em juízo, restará 

sempre a alternativa de desconstituição da sentença de usucapião, por via de ação 

rescisória ou qualquer outra querella nullitatis, como observa THEODORO JÚNIOR 

(2003, p. 175)82. 

Quanto à sentença a ser prolatada na usucapião especial urbana, é 

uníssono para a doutrina a sua natureza prioritariamente declaratória, como observa 

RIBEIRO (2006, p. 1449)83. No que se refere à sentença, o Estatuto da Cidade 

alterou a Lei de Registros Públicos (Lei nº. 6.015/73), acrescendo ao seu art. 167, I, 

o item nº. 28, o qual permite o registro das sentenças de usucapião, 

independentemente de regularidade do parcelamento do solo ou da edificação. 

Sobre a alteração, CARVALHO FILHO esclarece se tratar de conversão do imóvel 

usucapido “...ao estado de adequação no que toca às exigências urbanísticas de 

edificação e parcelamento do solo” (2006, p. 143). Mas a alteração promovida pela 

Medida Provisória nº. 2.220, de 4 de setembro de 2001, excluiu a expressão 

“independente da regularidade do parcelamento do solo ou da edificação”, tornando 

inócua a prescrição do Estatuto da Cidade.  

José Carlos de Freitas, ao comentar as alterações promovidas pelo Estatuto 

da Cidade na Lei de Registros Públicos, afirma que, em acatamento às normas de 

                                                           
82 Este também é posicionamento adotado por José Carlos de Freitas (In: MATTOS, 2002, p 391). 
83 O próprio autor registra, contudo, a divergência de Pontes de Miranda, para quem a sentença de 
usucapião tem, também, natureza mandamental. 



Direito Registral “...não se procederá o registro se, por exemplo, houver deficiente 

descrição perimetral do imóvel usucapido, em que não se possa localizá-lo dentro de 

uma área maior registrada, sendo correta a recusa do mandado de usucapião 

nessas condições, por ofensa ao princípio da especialidade”. (In: MATTOS, 2002, p. 

391). 

De fato, o respeito às regras e princípios de Direito Registral é de suma 

importância para possibilitar o exercício do direito de propriedade em um sistema 

como o brasileiro, no qual o registro é fundamento da propriedade imobiliária. Mas a 

irregularidade do parcelamento ou da edificação não deve constituir óbice ao registro 

se as informações constantes no mandado de usucapião forem suficientes para 

localizar e discriminar o imóvel, o que já não representa problema, frente às 

soluções tecnológicas que hoje se apresentam, como as coordenadas geodésicas 

obtidas por informações via satélite (Global Positioning System - GPS).  

Após as considerações sobre os aspectos materiais e processuais da 

usucapião especial urbana coletiva, sendo que os aspectos processuais aplicam-se 

também à modalidade individual, cumpre perquirir a finalidade do instrumento 

coletivo, diferenciando-o das modalidades já estudadas.  

Sustentou-se, ainda que brevemente, ter a usucapião especial coletiva a 

finalidade de regularizar assentamentos urbanos informais. A questão, contudo, não 

é tão simples. Há dissonantes conceitos de regularização fundiária, termo que, 

segundo Betânia Moraes Alfonsin, tem sido utilizado para designar as mais variadas 

formas de intervenção pública (In: ROLNIK, 2006, p. 57). Em vista da complexidade 

da questão, dedicar-se-á o terceiro capítulo a seu estudo.  

Por ora, faz-se necessário concluir que, apesar das críticas formuladas em 

relação à usucapião coletiva, algumas delas carentes de suporte jurídico, como a de 

Araújo, para quem “O dispositivo abre uma válvula perigosa e incentiva as invasões 

coletivas sobre áreas urbanas, favorecendo a criação de uma indústria do 

usucapião...” (2005, p. 256), outras mais percucientes e fundamentadas, como a de 

Alfonsin, que alerta para a possibilidade de os condôminos não destinarem parte da 

área usucapida ao poder público, o que dificultaria a execução de obras de 

urbanização, como a abertura de vias de acesso, e a construção de equipamentos 

urbanos (In: MATTOS, 2002, p. 159), o instrumento em estudo pode significar 

avanços extraordinários no trato da questão urbana. 



As críticas são comuns aos institutos inovadores como a usucapião coletiva, 

nada que não possa ser superado por uma interpretação racional e comprometida 

com a concretização das normas de política urbana, principalmente a função social 

da propriedade. Mas só é possível adotar uma interpretação concretista quando 

estão bem definidas as finalidades do instituto sob análise, sobre as quais se passa 

a discorrer. 

 

 

3 A USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA COLETIVA E SUAS FUNÇÕ ES 

 

 

No segundo capítulo, demonstraram-se as modalidades de usucapião 

vigentes no ordenamento jurídico brasileiro. Esclareceram-se, também naquele 

capítulo, as peculiaridades de cada modalidade e suas finalidades. Na oportunidade, 

distinguiram-se as modalidades em três grupos: privatistas, afirmativa e 

instrumentais. No terceiro grupo, inserem-se as usucapiões especiais urbanas, 

individual e coletiva. Quanto à primeira, afirmou-se ter por finalidade precípua a 

garantia do direito à moradia, o que se atinge pelo reconhecimento do direito de 

propriedade aos possuidores de imóveis urbanos utilizados para habitação, 

preenchidos outros requisitos. Além dessa finalidade, sustentou-se que a usucapião 

urbana individual atinge, de forma reflexa, os objetivos de regularização fundiária e 

combate à especulação imobiliária.  

A usucapião especial urbana individual e a usucapião especial urbana 

coletiva têm finalidades assemelhadas, ainda que se possam defender algumas 

especificidades da modalidade coletiva. 

É preciso compreender que os problemas que ensejaram a criação da 

modalidade individual não são idênticos aos que embasaram a criação do 

instrumento coletivo. A modalidade individual surgiu para combater uma patologia 

específica: a insegurança da posse. Se a aplicação do instrumento individual tem 

auxiliado no combate a outras mazelas urbanas, como a irregularidade e 

especulação, isso tem sido feito de forma reflexa e pouco eficaz, como já observado 

por Lúcia Leitão e Norma Lacerda (In: FERNANDES; ALFONSIN, 2003, p. 69). Vale 

lembrar que mesmo as tentativas de aplicação do instrumento individual de forma 

coletiva, antes do advento do Estatuto da Cidade, ou seja, mediante litisconsórcio 



ativo baseado no art. 183 da Constituição, salvo raras exceções84, restaram 

frustradas. É o que aponta Betânia Alfonsin: 

 

Antes da promulgação do Estatuto da Cidade, várias iniciativas relacionadas 
com a possibilidade da usucapião ser ajuizada coletivamente foram 
frustradas, não só pelo fato de que essa forma procedimental não se 
encontrava, ainda, prevista em lei, como pela alegação usada na defesa 
dos proprietários de que a norma constitucional, por mais permissiva que 
seja, não poderia ferir direito adquirido. (In: ROLNIK, 2006, p. 71). 

 

A modalidade individual almeja conferir aos possuidores o direito à moradia 

adequada, o que importa em libertá-los dos iminentes atentados à posse. O título de 

propriedade, nesses casos, confere segurança jurídica ao possuidor, tão importante 

para a melhoria das condições de habitabilidade dos imóveis usucapidos, como 

observa Betânia Alfonsin: 

 

É evidente a importância da intervenção jurídica. Já comentamos 
anteriormente que “a insegurança no exercício do direito de morar reforça o 
déficit de habitabilidade (brasileiro), já que ninguém investe em uma casa 
que teme perder”, Através da regularização jurídica, o morador se 
tranqüiliza, desaparecendo o ‘fantasma’ do despejo. Trata-se de um fator 
desencadeante de uma série de iniciativas familiares de melhoria da casa e 
iniciativas comunitárias de melhoria do ambiente do assentamento. (In: 
ROLNIK, 2006, p. 57). 

 

Diante disso, é correto afirmar que a usucapião especial urbana individual 

tem por finalidade primordial a regularização jurídica do imóvel possuído.  

A usucapião coletiva, por sua vez, surgiu como resposta a um problema 

urbano que hoje afeta milhões de pessoas no Brasil: a segregação socioespacial. 

Tão visível na forma de favelas, vilas e outros tipos de assentamentos urbanos 

informais, a segregação socioespacial tem impedido aos habitantes citadinos de 

baixa renda o acesso aos bens, direitos, equipamentos urbanos e serviços públicos 

indispensáveis ao desenvolvimento humano. Como medida profilática à segregação 

socioespacial, a usucapião coletiva é um dos instrumentos capazes de reduzir a 

distância entre cidade formal e cidade informal. O instrumento tem como escopo a 

regularização fundiária plena dos assentamentos, a qual não é possível alcançar 

                                                           
84 Isolda Leitão relata uma experiência bem sucedida de aplicação da usucapião especial individual, 
baseada unicamente no art. 183 da CR/88, na cidade de Jaboatão dos Guarapares, Estado do 
Pernambuco. Contudo relata a autora que o sucesso da experiência foi devido, principalmente, à 
determinação política do Poder Executivo Municipal, o que não teve continuidade com a mudança do 
governo local (In: ALFONSIN; FERNANDES, 2004, p. 145-176). Esse relato demonstra o quão 
precárias são as políticas urbanas sem lastro em instrumentos apropriados. 



sem que sejam assegurados padrões mínimos de habitabilidade nos assentamentos 

urbanos informais. A regularização visada pela usucapião coletiva, portanto, não 

pode se restringir à concessão do título de propriedade (regularização jurídica), pois 

o termo “regularização” implica, também, o acatamento aos direitos sociais, e não só 

ao direito registral. Sustentar-se-á, portanto, que a regularização almejada pela 

usucapião coletiva é a regularização ampla, que inclui não só a titulação, mas 

também a oferta de equipamentos urbanos e serviços públicos. 

A usucapião especial coletiva urbana se distingue da individual tanto pelos 

objetivos, como pela amplitude da intervenção. A modalidade individual tem como 

desígnio conferir o título de propriedade ao possuidor. Trata-se de regularização 

jurídica, prioritariamente. Já a regularização ampla, atingível pela modalidade 

coletiva, não se restringirá à concessão do título aos possuidores, certo que deverá 

abranger, também, a regularização urbanística, assim entendida a forma de 

intervenção necessária para transformar os assentamentos em lugares habitáveis, 

dando cabo à segregação socioespacial. É o que se pretende demonstrar neste 

capítulo. 

Entretanto, na modalidade individual, também será possível sustentar a 

regularização ampla quando o imóvel a ser usucapido não estiver assentado em 

local que ofereça mínimas condições de habitação, como rede de abastecimento de 

água,  coleta de lixo, esgoto e fornecimento de energia elétrica. A diferença é que, 

nesses casos, não se presume a carência de infraestrutura, como é cabível em 

relação aos assentamentos informais, aos quais se aplicará a modalidade coletiva. 

Mas para que se possa defender a presunção de carência de infraestrutura e 

a consequente regularização ampla, faz-se necessário diagnosticar os efeitos da 

segregação socioespacial e as carências da população por ela afetada. Este será o 

ponto de partida do presente capítulo. 

 

 

 

 

3.1 A segregação socioespacial nas cidades 

 

 



Não é possível discorrer acerca da segregação socioespacial nas cidades 

brasileiras sem relembrar os primórdios do processo de urbanização no País, para o 

quê, faz-se necessário recorrer ao apoio dos cientistas sociais e historiadores que 

descreveram o processo e os impactos dessa forma de organização na sociedade 

brasileira. Esses relatos serão apreciados no decorrer deste capítulo. 

A vida nas “cidades”85, apesar de ser uma marca da modernidade, tem suas 

origens tão remotas quanto a história da humanidade86, como indicam os rastros das 

civilizações asteca, maia, egípcia, grega e inúmeras outras. Reflete a necessidade 

humana do associativismo. Contudo, da antiguidade à idade média, os habitantes 

das “cidades” representavam mínima proporção se comparados aos camponeses.  

O advento da modernidade, a partir do século XV, caracterizada pela ordem 

econômica denominada capitalismo comercial (mercantilismo), lançou as bases para 

o que viria a ser, já na idade contemporânea, o fator determinante para o 

crescimento desmesurado das cidades: a revolução industrial. A revolução industrial, 

como registra Vicentino, “...estabeleceu a definitiva supremacia burguesa na ordem 

econômica, ao mesmo tempo que acelerou o êxodo rural, o crescimento urbano e a 

formação da classe operária.” (1997, 289). 

De fato, a industrialização na Europa (iniciada na Inglaterra), marco da 

revolução, atraiu os camponeses para as cidades, expulsos do campo devido ao 

emprego de novas técnicas e instrumentos agrícolas e, principalmente, em 

decorrência dos cercamentos87. Estava assim lançado o embrião da urbanização, 

assim entendido “...o fenômeno social que denuncia o aumento da concentração 

urbana em proporção superior à que se processa no campo.” (CARVALHO FILHO, 

2006, p. 7). 

A urbanização não constituiu, em si, um problema. Os problemas surgiram 

quando os altos índices de migração para as cidades não foram seguidos de ações 

políticas tendentes a preparar os burgos para a chegada dos camponeses. 

Associadas a essa falta de planejamento, estavam as péssimas condições de 
                                                           
85 Utiliza-se a terminologia “cidades” no sentido amplo, englobando toda a espécie de assentamentos 
humanos que serviram de palco à vida em sociedade. 
86 Certo, porém, que na Europa, durante a Alta Idade Média (século V a X, d. C.) a vida em sociedade 
estava restrita aos feudos. Na Baixa Idade Média, por volta do século XIV, nota-se o ressurgimento 
de cidades autônomas, muitas delas emancipadas de antigos feudos (VICENTINO, 1997, p. 138). 
87 Os cercamentos foram medidas de política agrícola determinadas pela Coroa Inglesa, consistentes 
na destinação exclusiva de grandes áreas rurais à criação de ovelhas. A medida visava abastecer de 
lã as indústrias têxteis recém-criadas. Com essa medida, grande parte dos proprietários de terras 
dispensaram imensas levas de camponeses que laboravam na agricultura. Esses contingentes de 
mão-de-obra eram absorvidos nas indústrias recém-instaladas. 



trabalho nas indústrias e a baixíssima remuneração a que se sujeitavam os novos 

operários, o que os obrigava a se instalar em habitações insalubres, em áreas 

periféricas das cidades. 

Mesmo hoje, quando já não se pode falar em consideráveis índices de 

migração camponesa88, a falta de planejamento urbano ainda é o problema. O 

aumento populacional nas metrópoles não é acompanhado pela oferta de terrenos 

habitáveis, ou seja, onde haja investimentos em infraestrutura urbana (equipamentos 

e serviços públicos), o que provoca a sobrevalorização dos imóveis situados em 

áreas urbanizadas. Obviamente, esses terrenos não serão habitados por população 

de baixa renda. Essa parcela da população será levada a ocupar áreas marginais, 

carentes de infraestrutura e, na grande maioria das vezes, irregulares, posto que 

também a regularização implique custos elevados. 

Portanto o problema se repete, e são raras as medidas destinadas à sua 

solução.  

 

 

3.1.1 O processo de urbanização no Brasil 
 

 

No Brasil, o processo de urbanização se iniciou em meados do século XIX, e 

como registra Deák, teve como principais impulsionadores a supressão de fato da 

importação de escravos e a promulgação da Lei de Terras (In: DEÁK; SCHIFFER, 

2004, p. 15-16). Esses fatores aceleraram a implantação do trabalho assalariado, e 

a não disposição dos ruralistas em arcar com o pagamento dos empregados (ex-

escravos ou ex-parceiros) ocasionava a falta de emprego no campo. Os 

trabalhadores e negros eram, por isso, obrigados a buscar refúgio e emprego nas 

cidades. Assim, antes mesmo de o País experimentar a industrialização, que só 

estaria consolidada na década de 1930, como relata Mautner (In: DEÁK; SCHIFFER, 

2004, p. 241), as cidades já sentiam o peso do processo de urbanização.  

                                                           
88 Vale registrar o problema por que tem passado a Itália, com os imigrantes provenientes do sul da 
África (Sudão, Níger, Somália, Eritréia etc.), diariamente relatado na imprensa italiana (a exemplo do 
jornal La Voce, de 29 de agosto de 2007). Naquele país, as hordas de imigrantes clandestinos têm 
gerado sérios problemas urbanos, como o subemprego, as ocupações irregulares de terrenos, a 
marginalização, entre inúmeros outros. As autoridades têm tido dificuldades em tratar os problemas, 
não sendo rara a adoção de medidas arbitrárias e intolerantes, a exemplo da “ordinanza del sindaco 
di Firenze” (ato normativo da comuna de Florença), que estabelece pena de até três anos de prisão 
para os lavadores de pára-brisas, lá denominados “lavavetri”, trabalhadores informais estrangeiros.  



A busca das cidades como refúgio era vã. Nas urbes despreparadas, os 

trabalhadores e negros eram relegados à marginalidade. Esses refugiados do 

campo eram submetidos a empregos mal remunerados (quando eram empregados), 

a condições de habitação desumanas (cortiços e casas de cômodos), além de terá 

falta de acesso a bens e serviços públicos. A exclusão era um fato não só 

negligenciado pelo Estado, mas muitas vezes por ele imposto. 

O incipiente processo de urbanização, já no final do século XIX, era notável 

no Rio de Janeiro. O historiador José Murilo de Carvalho aponta que, em termos 

absolutos, a população da cidade do Rio de Janeiro quase dobrou entre 1872 e 

1890, tendo passado de 266 mil a 522 mil habitantes (2005, p. 16). Os resultados do 

crescente aumento populacional eram nefastos. Segundo o historiador, as 

imigrações e o êxodo de escravos recém-libertos resultaram no desequilíbrio entre 

os sexos, no acúmulo de pessoas em empregos mal remunerados ou em atividades 

eventuais, no crescimento da marginalidade e no agravamento dos problemas de 

habitação, saneamento e abastecimento de água (2005, p. 17-19). 

Mas a despeito da gravidade do problema urbano, as respostas da 

municipalidade carioca não eram focadas na melhoria de vida dos marginalizados, 

mas na preservação dos padrões arquitetônicos e em medidas tendentes a 

preservar a saúde dos cidadãos. Sob essas bandeiras, cortiços e casas de cômodo 

foram destruídos, sem a preocupação de reassentar os moradores89. Acuados, os 

sem-tetos foram impelidos aos arredores da cidade. Para muitos, a única saída eram 

os morros, locais nos quais a legislação urbanística era menos severa, permitindo, 

em alguns casos, até mesmo construções de madeira, o que era vedado no centro, 

como observam SILVA e BARBOSA (2005, p. 26). A ocupação do Morro da 

Providência, ou Morro da Favella, como o denominavam os ocupantes, iria  tornar-

se, pouco mais tarde, a primeira favela do Rio de Janeiro90. 

Em São Paulo, o princípio do processo de urbanização não foi menos 

excludente. Relata Rolnik que, em 1894, o primeiro Código Sanitário Estadual 

(Decreto nº. 233, de 2 de março) proibia a construção e manutenção de habitações 

                                                           
89 O exemplo mais emblemático foi a demolição do cortiço “Cabeça-de-Porco”, ícone da Revolta da 
Vacina.  
90 Possivelmente o nome “Morro da Favella” tenha sido atribuído pelos praças egressos da Guerra de 
Canudos que ali estabeleceram residência, em referência ao Morro da Favela onde se situava, em 
parte, o arraial de Canudos. Interessante relato da geografia de Canudos consta na obra de Euclides 
da Cunha (2004, p. 96). 
 



coletivas e casas subdivididas. Quanto às vilas operárias, determinava o Código que 

somente poderiam ser erigidas fora da aglomeração urbana e deveriam limitar-se a 

conjuntos de até seis moradias (In: FERNANDES, 1998, p. 174). A autora comenta, 

ainda, terem sido comuns em São Paulo leis que delimitavam a área passível de 

ocupação por população de baixa renda, como o fez a Lei Municipal nº. 1.098, de 8 

de julho de 1908, pela qual o Município se comprometia a conceder terrenos em 

“locais apropriados” (leia-se: na periferia) aos empreiteiros que se dispusessem a 

construir habitações destinadas à venda em prestações ou ao aluguel para 

despossuídos (In: FERNANDES, 1998, p. 172-173).  

A segregação em São Paulo, do mesmo modo que no Rio de Janeiro, 

caracterizou-se por enxotar a população de baixa renda para áreas carentes de 

serviços e bens públicos. No Rio de Janeiro, os apartados ocuparam morros e em 

São Paulo, recorreram à periferia. A diferença é que, no Rio de Janeiro, as áreas 

carentes de investimentos públicos assim se mantiveram, ao passo que, em São 

Paulo, o crescimento da cidade demandou a expansão do perímetro urbano, 

originando um processo de ocupação em três camadas, como descrito por Mautner. 

Segundo a articulista, a primeira camada consiste no loteamento irregular, cujos 

imóveis são alienados à população pobre por preços relativamente baixos. A 

segunda camada consiste na luta por investimentos públicos e regularização, o que 

pode ser alcançado, a duras penas, após longos anos de espera. A última etapa 

consiste nos investimentos privados, tais como o desenvolvimento do comércio e da 

prestação de serviços. O problema é que, ao cabo do processo, muitos moradores 

originais são expulsos para outras áreas e se veem obrigados a reiniciar a primeira 

camada (In: DEÁK; SCHIFFER, 2004, p. 256-257). 

Em Belo Horizonte, da mesma forma que em outras capitais, o processo de 

urbanização foi excludente desde o princípio. A cidade, arquitetada para ser a capital 

do Estado de Minas Gerais, foi planejada e construída sem que se atentasse sequer 

para a necessidade de alocar os trabalhadores que edificaram a nova capital. Assim, 

como relata Fernandes, “...antes mesmo da inauguração oficial da cidade: em 1895, 

cerca de 3 mil pessoas já viviam em favelas...” (In: FERNANDES; ALFONSIN, 2003, 

p. 180). 

O processo de urbanização, como demonstrado, sedimentou suas bases em 

políticas excludentes, ideologia que permaneceria mesmo após a industrialização do 

País.  



A industrialização brasileira teve início após a Primeira Guerra Mundial, mas 

se consolidou na década de 1930. Edésio Fernandes sustenta que a urbanização 

coincidiu com a consolidação da indústria (In: FERNANDES, 1998, p. 207), mas, 

levando-se em conta que as bases do processo de industrialização coincidem com o 

desenvolvimento do capitalismo e com a criação do trabalho assalariado, os quais 

remontam ao final do século XIX, é de se concluir com Csaba Deák que “O trabalho 

assalariado – vale dizer, o desenvolvimento do capitalismo –, a industrialização e a 

urbanização não são apenas inseparáveis ou inter-relacionados: são um só 

processo.” (In: DEÁK; SCHIFFER, 2004, p. 16).  

Apesar das divergências quanto ao início do processo de urbanização, é 

ponto comum que o seu auge tenha sido verificado entre as décadas de 1960 e 

1970. A partir daí, estava claro o futuro eminentemente urbano da ocupação 

territorial no Brasil. Essa previsão de fato se constatou. A Sinopse Preliminar do 

Censo de 2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

mostra que, em 1940, a população total do Estado de Minas Gerais era de 

6.736.416 habitantes, sendo que 74,86% da população ainda habitava a zona rural. 

Já no ano 2000, a população do Estado alcançou 17.891.494, sendo 82% habitantes 

citadinos. Já a média nacional gira em torno de 80% (BRASIL, 2000). 

Durante todo o processo de urbanização o Estado nada mais fez do que 

reproduzir o modelo econômico industrial, ditado pela elite capitalista. A exclusão e a 

exploração dos operários foram a lógica. Sintetizando o processo, Edésio Fernandes 

explicita: 

 

Put briefly, the implementation and maximization of the urban-industrial 
model have depended on economic marginalization, socio-spatial 
segregation and political exclusion of the vast majority of the population. The 
class bound nature of state action has provoked several contradictions in the 
process, especially concerning the reproduction of the social relations of 
production. (1995, p. 160). 

 

Nesse contexto de exploração e exclusão, “desenvolveram”-se as cidades 

brasileiras, repletas de dualismos e contradições, como até hoje se apresentam.  

Não é difícil entender que o início do processo de urbanização no Brasil 

tenha sido marcado pela exclusão. Esta, quando não era executada a duros pulsos, 

mediante demolições e expulsões, era patrocinada pelo Estado sob a forma velada 

de uma legislação urbanística eminentemente elitista: a “muralha invisível”, como 



denomina Rolnik (In: FERNANDES, 1998, p. 172), que empurrava os despossuídos 

para áreas periféricas ou inacessíveis, afastadas do alcance dos serviços e bens 

públicos. Poder-se-ia justificar a exclusão pelo fato de que o País acabara de sair de 

um regime escravocrata, e o regime republicano era tão só um ilustre desconhecido; 

uma “República que não era”, para usar as palavras de Carvalho (2005, p.162-163). 

Difícil é conceber que, mesmo após essas medidas terem se mostrado 

desumanas e preconceituosas e a República ter se consolidado, vários municípios 

tenham insistido. por anos a fio. em separar a população segundo o nível 

econômico. Essas políticas permanecem, agora mascaradas em outras formas, 

como as remoções para conjuntos habitacionais, para casas populares construídas 

nos rincões mais afastados dos centros urbanos, como no caso da Favela do 

Esqueleto (renomeada Vila São Jorge) e do Morro do Pasmado, no Rio de Janeiro, 

cujos moradores foram removidos no ano de 1964 (SILVA, 2005, p. 145); no caso da 

remoção das favelas de Água Espraiada, em 1995, em São Paulo, conforme relato 

de Mariana Fix (2001, p. 37); e no caso da expulsão dos moradores do Bairro 

Alvorada, pelo Município de Betim, em Minas Gerais, no ano de 1992, como relata 

Santos (2001, p. 73). 

Enfim, há exemplos de sobra a demonstrar o desacerto de políticas 

destinadas ao combate das patologias urbanas até recentemente91. Na verdade, não 

seria razoável afirmar que tais políticas se destinam ao combate das “doenças” das 

cidades, pois o que elas têm combatido é o próprio “enfermo”, ou seja, a população 

excluída. Note-se que as favelas, as vilas e quaisquer assentamentos irregulares 

não se constituem por vontade dos ocupantes, uma vez que ninguém, em sã 

consciência, abdicaria das benesses decorrentes da oferta de serviços e bens 

públicos. As vilas e favelas são, ao contrário, formas de resistência e tentativas de 

sobrevivência em ambientes hostis. Tal afirmação é bem evidenciada nas palavras 

de João Apolônio Gomes, morador da Favela da Biquinha, em São Bernardo do 

Campo: 

 

A favela cresce através do migrante, do homem do campo, porque na roça 
não dá mais para viver. Porque o fazendeiro dá mais para um boi, ou 
plantar um capim do que deixar um trabalhador plantar um milho ou feijão. 

                                                           
91 A Relatoria Nacional para os Direitos Humanos à Moradia Adequada e à Terra Urbana da 
Plataforma DhESCA Brasil constatou, em missões realizadas nos anos de 2005 e 2006, diversas 
violações aos direitos humanos pelos municípios de Manaus, São Paulo e São José dos Campos (In: 
RODRIGUES, 2007, p 105). 



Através também do aluguel que prefere alugar para quem tem cachorro, do 
que a pessoa que tem um filho. O boi e o cachorro valem mais que o 
trabalhador e o filho. E através do salário mínimo que é muito baixo e da 
falta de emprego. Por isso não está mais existindo mais lugar, nem de fazer 
um barraco. Porque já está tudo lotado. 
(...) 
A gente não mora na favela porque gosta e nem porque quer, mas porque é 
obrigado: para manter a família e não morrer de fome. (apud RODRIGUES, 
1997, p. 34-35). 

 

A população despossuída encontrou, na favela, um local para edificar sua 

casa, bem imprescindível para se abrigar, descansar, ter privacidade, alimentar, 

higienizar, conviver, entre outras incontáveis funções. Tal conduta não é antijurídica, 

pois se caracteriza o estado de necessidade justificante, em que são priorizados 

vários direitos, entre eles os direitos à moradia, à dignidade, à saúde e mesmo à 

vida, em detrimento do direito de propriedade e de normas urbanísticas. Ilícita é a 

privação desses direitos pelo Poder Público ou por particulares, sem que sejam 

asseguradas condições mínimas de habitação, compreendidas a facilidade de 

acesso, a proximidade a equipamentos e serviços urbanos, a individualidade da 

habitação, padrões mínimos de segurança, construção sólida, entre outros 

requisitos. 

Não se defende, também, a simples manutenção do status quo da 

população favelada, ou seja, a indiferença do Poder Público. Ao Estado cumpre 

prover a sociedade dos serviços e bens necessários ao desenvolvimento humano e 

a sonegação de tais direitos a uma parcela da população, baseada no simples fato 

da irregularidade fundiária, é, também, uma forma de exclusão. Este aspecto parece 

ter sido compreendido por municípios mais avançados em termos de legislação e 

política urbana, como é o caso da recente história do Rio de Janeiro (Programa 

Favela-bairro), de Porto Alegre (Programa Urbanizador Social) e de Belo Horizonte 

(Programa Pró-favela), somente para exemplificar. Contudo há ainda muito em que 

avançar. Essas experiências serão tratadas oportunamente. Por ora, cumpre focar o 

estudo nos efeitos que a urbanização excludente, seja na forma da indiferença, das 

ações arbitrárias e das ações veladas tem produzido na sociedade brasileira. 

 

 

 

 

3.1.2 As consequências do processo de urbanização b rasileiro 



 

 

Mais de um século de segregação não poderia produzir efeitos menos 

nefastos do que os que hoje se observam nas cidades brasileiras. E não se refere 

apenas às metrópoles e capitais regionais. A exclusão também mostrou sua face em 

pequenos municípios, esvaziados que foram político, demográfica e 

economicamente. Há, portanto, duas faces da desigualdade: a desigualdade 

intramunicipal e a desigualdade intermunicipal. Elas se tangenciam, como no caso 

de um adoentado que não encontra serviço médico em sua cidade e contribui para 

superlotar as filas de atendimento de um hospital da Capital. E o processo se inverte 

quando, por exemplo, um particular recorre ao comércio de um centro regional à 

procura de preços mais baixos, deixando, assim, de recolher impostos ao município 

que lhe assegura (ou deveria assegurar) infraestrutura urbana. 

A segregação se manifesta de várias formas, que vão desde o déficit 

habitacional (quantitativo e qualitativo), passam pela carência de saneamento básico 

e acesso aos serviços de saúde, pela ineficiência e setorização do transporte 

público, pela falta de policiamento e escolas e pela ausência de infraestrutura 

urbana básica (acesso à rede de energia elétrica, abastecimento de água, coleta e 

tratamento de esgoto e lixo, calçamento, pavimentação, comunicação e lazer). A 

carência desses bens e serviços será, obviamente, fonte de variados problemas 

urbanos92, como a violência, as epidemias, a mortalidade infantil, o analfabetismo, o 

desemprego, o subemprego, a prostituição, o tráfico de entorpecentes e armas, a 

apatia política, o abandono de crianças, as invasões de propriedades públicas e 

privadas e outros tantos quantos se possa imaginar. 

Diante de tantas mazelas, não seria demais afirmar, parafraseando Villaça, 

que as cidades de hoje refletem o retrato do País (In: CASTRIOTA, 2003, p. 29), o 

qual, apesar de ter alcançado o 7º maior Produto Interno Bruto - PIB do mundo, em 

2007 (CAMACHO, 2007), é marcado por profundas desigualdades sociais, 

                                                           
92 Flávio Villaça anota que, frente a uma população 80% urbana, já não se pode falar em problemas 
urbanos. Segundo o autor, os problemas se generalizaram e afetam também a população rural, já 
que esta frequenta a cidade ou, pelo menos, mantém íntimo contato com a cultura e com os valores 
urbanos. (In: CASTRIOTA, 2003, p. 28-29). 



encabeçando a lista dos países em que há maior desigualdade na distribuição de 

renda93. 

A par dos esclarecimentos sobre a origem e as consequências da 

segregação socioespacial, é fácil entender o processo de favelização. Simples 

também é perceber que a mera regularização jurídica não é suficiente para modificar 

a realidade da população excluída. Que diferença há de fazer um título para quem 

não tem moradia adequada, segurança, saúde, escola etc? A usucapião especial 

coletiva, instrumento de política urbana destinado à regularização fundiária de 

favelas e outros assentamentos urbanos informais congêneres, cumpre sua 

finalidade legal com a mera outorga de títulos de propriedade aos possuidores? 

Essas são as questões a serem solucionadas nos tópicos seguintes. 

 

 

3.2 Regularização fundiária como resposta à segrega ção  

 

 

A referência à palavra “regularizar” implica, pelo menos, três perguntas: O 

que é regularizar? Por que é preciso regularizar? Como regularizar? Essas 

questões, mais do que mera curiosidade leiga, representam a necessidade de se 

estabelecer, com rigor científico, as bases para a adoção de uma medida muitas 

vezes aplicada sem critérios. A regularização, se não for planejada com rigor 

científico, jamais alcançará seu propósito de reduzir o impacto da segregação na 

vida dos habitantes citadinos. Portanto, a resposta às questões que se apresentam é 

de suma importância para a aplicação prudente dos instrumentos de política urbana 

destinados a promover a regularização. 

Em primeiro plano, cumpre esclarecer o que significa a regularização. 

Regularizar significa resgatar para a margem da legalidade aquilo que dela se 

afastou, no caso, por razões não imputáveis àqueles que se encontram no estado de 

irregularidade. Regularizar é, portanto, legalizar. Certo, porém, que se possa 

distinguir um ato ou um estado de fato ilegal de um irregular. A irregularidade implica 

o desacato a regulamentos, atos normativos direcionados a especificar o conteúdo 

de uma lei, como explica MEIRELLES (2003, p. 176). Os regulamentos, “atos pelos 

                                                           
93 Flávio Villaça refere-se ao relatório produzido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
BID, produzido em 1998. (In: CASTRIOTA, 2003, p. 30). 



quais a Administração exerce o seu poder normativo têm em comum com a lei o fato 

de emanarem normas, ou seja, atos com efeitos gerais e abstratos” (DI PIETRO, 

2004, 87), mas estão hierarquicamente subordinados aos ditames legais. A 

ilegalidade, por sua vez, constitui-se pelo desrespeito a uma lei. 

Substancialmente, ilegalidade e irregularidade se constituem da mesma 

forma, pois o desacato aos regulamentos constituirá, via de regra, em desacato à lei, 

já que os regulamentos nesta se fundamentam. Excetuam-se, por óbvio, aqueles 

casos em que o regulamento contrarie disposições legais ou constitucionais, quando 

a irregularidade não implicará em ilegalidade94. 

No caso urbano, o termo “irregularidade” é comumente usado para designar 

ilegalidades na ocupação do solo urbano, talvez por alusão aos regulamentos 

urbanos, que geralmente tratam dos coeficientes e padrões construtivos. Mas a atual 

conjuntura urbana, marcada pela contrariedade não só aos padrões construtivos, 

mas também às leis de uso e ocupação do solo, às leis ambientais e aos próprios 

direitos fundamentais95 (normas constitucionais), faz com que o termo sirva para 

identificar as mais diversas ofensas à legislação. Portanto, no caso em estudo, 

regularizar um assentamento significa promover ações eficazes e suficientes para 

adequá-lo às leis e regulamentos urbanísticos96, ambientais e, principalmente, aos 

direitos fundamentais. Mas dessa conclusão sobressai outra questão: Quais direitos 

devem ser reconhecidos e providos em um processo de regularização?  

Coexistem várias perspectivas de regularização fundiária, cujos conceitos 

variam em virtude dos enfoques que lhes são atribuídos. Betânia Alfonsin (In: 

ROLNIK, 2006, p. 57-60) aponta três concepções: i) a regularização fundiária como 

regularização jurídica dos lotes; ii) a regularização como urbanização do 

assentamento; e iii) regularização fundiária como regularização urbanística. 

A regularização fundiária como regularização jurídica consiste apenas na 

transformação da posse em propriedade ou em direito de uso, pela adoção da 

                                                           
94 A questão dos limites de atuação do Poder Executivo, no exercício do poder regulamentar, foi 
tratada por Lúcia Valle Figueiredo (2005). A autora, ao estudar a competência para o zoneamento 
urbano, chegou à conclusão de que ao legislador cumpre editar a lei de uso e ocupação do solo, a 
qual deverá prever, genérica, clara, precisa e inequivocadamente os critérios de zoneamento do solo 
urbano. Ao Executivo, por outro lado, cumprirá enquadrar as áreas urbanas nas tipologias criadas 
pela lei (2005, p. 118). O exemplo mostra claramente o âmbito de validade do poder regulamentar. 
95 Sobre Direitos Fundamentais, vide: SAMPAIO, 2004a. 
96 No caso de assentamentos de grande porte, onde não seja possível a adequação aos padrões 
municipais elitistas, é possível estabelecer normas especiais de urbanização, conforme permissivo 
contido no art. 2º, XIV, do Estatuto da Cidade. 



usucapião ou da concessão do direito real de uso, respectivamente. Nesta 

concepção, a regularização é meramente formal, sem intervenção física alguma. 

A regularização fundiária como urbanização do assentamento caminha em 

sentido oposto à regularização jurídica. Nesta concepção, as intervenções são 

eminentemente físicas e consistem em melhorar as condições de habitação do 

assentamento. São ações típicas desta concepção o redesenho do sistema viário, a 

criação de espaços públicos, a reconstrução ou melhoria de algumas casas e a 

preservação de equipamentos urbanos existentes. Contudo, não há preocupação 

com a segurança da posse, pois, em tal concepção, não se promove a regularização 

jurídica. 

A regularização como regularização urbanística tem por escopo adaptar a 

legislação urbanística à realidade dos assentamentos informais. A idéia aqui é 

aproximar a cidade legal da cidade real por meio de modificações legislativas.  

Mas Alfonsin critica o isolamento das concepções. A autora reconhece que o 

problema da informalidade urbana é uma questão deveras complexa e abrange 

diferentes dimensões. Sustenta, assim, “...que a regularização deve abranger um 

trabalho jurídico, urbanístico, físico e social”, sob pena de não atingir sua finalidade 

(2006, p. 60). Mas que finalidade seria essa? E por que é importante atingi-la? 

Partindo-se do conceito de regularização aqui adotado, qual seja, adequar 

os assentamentos às leis e regulamentos urbanísticos (ou estabelecer normas 

especiais para os assentamentos informais), ambientais e, principalmente, aos 

direitos fundamentais, fica clara a finalidade da regularização, que não é outra, 

senão integrar a cidade informal à cidade formal. Em outras palavras, a 

regularização tem por finalidade a promoção de direitos visando à redução da 

desigualdade urbana. 

O valor da regularização se confunde com a própria importância dos direitos 

fundamentais. Inquirir o motivo da regularização é perseguir o fundamento dos 

direitos por ela almejados, destacando-se o direito à moradia, o direito à cidade e à 

cidadania, aos quais se dedicarão algumas linhas mais à frente. Entretanto pode-se 

adiantar que a regularização promovida nos moldes indicados por ALFONSIN (In: 

ROLNIK, 2006, p.60), ou seja, relevando os aspectos jurídicos, físicos e sociais, tem 

o condão de prover aos habitantes dos assentamentos informais urbanos o acesso 

aos bens e serviços públicos necessários para o desenvolvimento de suas 



capacidades, o que “... os habilitariam para se envolver plenamente na economia e 

sociedade urbanas.” (FERNANDES, 2001, p. 13). 

Sobressaem, portanto, duas vantagens da regularização. Sob o enfoque 

imediatista, a regularização é importante porque assegura aos despossuídos o 

acesso aos bens e serviços necessários para se desenvolver, o que implica, em 

médio prazo, a redução da desigualdade e, consequentemente, a melhoria dos 

indicadores sociais, como exemplo a redução mortalidade infantil, o aumento do 

tempo de escolaridade e do índice de alfabetização, acesso à saúde, redução dos 

índices de violência, entre tantos outros.  

Em longo prazo, a regularização há de fortalecer o sentimento de 

pertencimento à sociedade, ou seja, o sentimento de cidadania, o que acarreta a 

participação popular mais efetiva, tanto no que se refere à fiscalização da coisa 

pública, quanto propriamente nas decisões políticas. A promoção de direitos 

mediante a regularização também propiciará o exercício mais consciente dos direitos 

políticos. E isso se afirma porque o acesso a bens primários, principalmente à 

educação, faz florescer o senso crítico e consciência dos direitos, o que 

invariavelmente reflete na participação popular. Não foi outra a conclusão a que 

chegou Paulo Sérgio Pinheiro: 

 

Ficamos lutando incansavelmente por direitos humanos, e só na hora das 
eleições nos lembramos dessa inter-relação, ou seja, a precariedade de um 
elenco de direitos tem, como conseqüência, a precariedade do 
funcionamento das instituições e dos direitos. Precisaríamos fazer um 
esforço para ligar essas duas vertentes. (1995, p. 17). 

 

É inegável, portanto, a importância dos programas de regularização, sendo 

certo, porém, que eles não devem servir de regra à atuação pública. Os programas 

de regularização adequados são demasiadamente onerosos97 e lentos. Eles se 

constituem em medidas curativas, como aponta Edésio Fernandes, motivo pelo qual 

devem ser “... combinados com investimentos públicos e políticas sociais e 

urbanísticas que gerem opções adequadas e acessíveis de moradia social para 

grupos mais pobres.” (In: FERNANDES; ALFONSIN, 2003, p. 178).  

                                                           
97 Martim O. Smolka ilustra a onerosidade dos programas de regularização fundiária ao demonstrar 
que o investimento por metro quadrado no Programa de Urbanização Guarapiranga, executado em 
São Paulo, chegou à cifra de US$153,00, ao passo que o metro quadrado de um lote urbanizado na 
zona oeste do Rio de Janeiro custa entre US$70,00 e US$143,00. (In: FERNANDES; ALFONSIN, 
2003, p. 281). 



Não se nega a necessidade da adoção de políticas de regularização 

fundiária, mas sua aplicação não pode constituir o carro-chefe de qualquer política 

urbana. A regularização é medida cabível para minorar os impactos da segregação 

socioespacial, mas é preciso combater tal mazela na origem, o que só pode ser feito 

com investimentos para a oferta de loteamentos populares adequadamente 

urbanizados, com políticas de crédito habitacional a baixo custo e outras ações mais 

abrangentes. Este também é o entendimento manifestado por Cláudio Acioly Júnior, 

em entrevista concedida à revista Land Lines, publicação do Lincoln Institute of Land 

Policy, de cujo texto se extrai o seguinte excerto: 

 

Local and national governments and international development agencies 
must focus on slum upgrading, infrastructure improvement, and 
regularization of informal settlements, coupled with measures that can 
actually improve living conditions and the quality of life in the existing 
settlements and those in the process of consolidation. 
At the same time, these governments and agencies must address preventive 
policies and measures that can offer feasible and affordable alternatives to 
the informal development model currently in place. (2007, p. 03). 

 

Feitas essas necessárias observações sobre a regularização fundiária, 

cumpre responder à última questão: Como se procede à regularização? O Estatuto 

da cidade tratou a regularização como diretriz (art. 2º, XIV) e como instrumento de 

política urbana (art. 4º, III, “q”). A despeito da previsão expressa se resumir a esses 

dois dispositivos, o Estatuto viabilizou a regularização fundiária pela aplicação de 

outros instrumentos, como a concessão de direito real de uso, concessão de uso 

para fins de moradia, usucapião especial (individual e coletiva) e até mesmo a 

desapropriação, se o imóvel que lhe servir de objeto for desafetado e destinado a 

programas de regularização. 

A despeito da gama de instrumentos cabíveis para a promoção da 

regularização fundiária, esse estudo restringirá seu objeto à usucapião especial 

coletiva, sobre a qual se passa a dispor.  

 

 

3.3 A usucapião coletiva como instrumento de regula rização fundiária 

 

 



A usucapião especial coletiva é o instrumento de política urbana destinado a 

promover a regularização fundiária de assentamentos urbanos informais. Este é o 

entendimento assentado na doutrina, bem exemplificado por Nelson Saule Júnior, 

para quem: 

A regularização fundiária das áreas urbanas ocupadas por população de 
baixa renda, visando à incorporação destas áreas na cidade legal, foi a 
razão da previsão, no Estatuto da Cidade, do Usucapião Urbano coletivo 
como instrumento de regularização fundiária. (2004, p.386). 

 

A mens legis do instituto em estudo não é outra senão integrar a parcela 

excluída da população à cidade formal. Para que se promova a almejada integração, 

é preciso que o instrumento seja aplicado em sintonia com a sua finalidade, sob 

pena de não produzir os efeitos desejados. O primeiro passo para a aplicação 

escorreita da usucapião coletiva é descobrir qual a forma de regularização por ele 

prescrita dentre aquelas apontadas por ALFONSIN (In: ROLNIK, 2006, p. 57-60), 

quais sejam: i) a regularização fundiária como regularização jurídica dos lotes; ii) a 

regularização como urbanização do assentamento; iii) regularização fundiária como 

regularização urbanística; e iv) regularização pluridimensional98. 

Antes de se discorrer sobre o tipo de regularização visado pelo instrumento 

da usucapião especial coletiva, é preciso sedimentar sua base conceitual. A questão 

diz respeito ao fundamento jurídico do instituto, ou seja, a quais direitos ele se 

reporta. Para subsidiar essa análise, parte-se do pressuposto de que os 

instrumentos de política urbana devem ter a interpretação e aplicação vinculadas 

aos princípios e diretrizes de política urbana e aos direitos fundamentais, pois são 

essas normas que lastreiam a sua existência.  

No caso específico da usucapião coletiva, é preciso que se confira especial 

atenção a algumas normas, entre elas o direito fundamental à moradia (art. 6º, 

caput, da CR/88), o direito à propriedade socialmente funcionalizada (at. 5º, XXII e 

XXIII da CR/88), os objetivos de política urbana previstos no caput do art. 182 da 
                                                           
98 Trata-se do conceito de regularização adotado pela autora, para quem a regularização deve ter 
preocupação tripartite, abrangendo: “...a) a questão da legalização da posse exercida com fins de 
moradia, através da titulação e do registro imobiliário, é o primeiro aspecto e está claramente 
centrada na ampliação do marco legal do direito de morar, para uma população antes ameaçada no 
exercício desse direito; b) a segunda questão diz respeito à melhoria do ambiente urbano do 
assentamento, e, portanto, encerra uma preocupação com a sustentabilidade tanto do assentamento 
humano enquanto realidade territorial quanto das práticas sociais ali desenvolvidas; c) por fim, existe 
uma terceira preocupação com o resgate ético que a cidade tem de fazer, através das políticas 
urbanas que implementa, da condição cidadã das pessoas que moravam de forma, antes, segregada 
social e espacialmente, portanto, apartadas do conjunto de bens materiais e simbólicos 
oferecidos/produzidos pela urbe.” (ALFONSIN; In ROLNIK, 2006, p. 60). 



Constituição da República, entre eles o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e a garantia de bem-estar de seus habitantes e também às diretrizes de 

política urbana expressas no Estatuto da Cidade, destacando-se a garantia do 

direito a cidades sustentáveis99 (art. 2º, I, da Lei 10.257/01), a justa distribuição dos 

benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização (art. 2º, IX, da Lei 

10.257/01) e a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de 

urbanização (art. 2º, XIV, da Lei 10.257/01). 

De todo o rol normativo citado, extraem-se três fundamentos jurídicos para a 

usucapião, ou melhor, o instrumento deve ser aplicado com vistas a promover os 

seguintes direitos: o direito à moradia, o direito à cidade sustentável e a função 

social da propriedade. Permite-se, aqui, um pequeno aparte para delimitar a 

abrangência desses direitos. 

 

 

3.3.1 O direito à moradia 100 

 

 

Discorrer sobre o direito à moradia torna-se tarefa de suma importância em 

face da atual conjuntura social. Pesquisas apontam índices assombrosos de 

carência de moradias e de moradias inadequadas. A Organização das Nações 

Unidas – ONU, em relatório de monitoramento da implementação da Agenda 

Habitat, produzido em 2001, indicou que 2,9% da população das cidades latino-

americanas e caribenhas é composta por homeless (UN - HABITAT, 2001). 

Traduzido para a realidade brasileira, o dado aponta 5,4 milhões de habitantes 

citadinos sem moradia. Esse percentual não abrange o que a organização denomina 

                                                           
99 Assim 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;” (BRASIL, 2001). 
100 Sérgio Iglesias diferencia direito à moradia de direito de habitação, atribuindo ao primeiro cunho 
pessoal e ao segundo patrimonial (2004, p. 142). Não se adota tal distinção neste trabalho por se 
entender o direito à moradia como um conjunto de direitos com reflexos tanto nos direitos da 
personalidade quanto na esfera patrimonial. Neste sentido, o próprio autor já advertia: “... a relevância 
da análise do direito à moradia e do direito à habitação, de forma distinta, principalmente quanto à 
suas características, é necessária, mas sem olvidar a finalidade da lei, que é a tutela da moradia. 
Neste sentido, o direito à moradia não só propicia o reconhecimento do envolvimento das relações 
jurídicas como apenas relações de direitos patrimoniais, como ocorre geralmente nos contratos de 
financiamento habitacional, mas também pressupõe direitos que envolvam a personalidade do 
indivíduo, inclusive os direitos sociais.” (2004, p. 144).  



squater housing, o que diz respeito às habitações precárias ou sem título de 

propriedade101. 

No Brasil, pesquisa promovida no ano de 2005 pela Fundação João 

Pinheiro, em parceria com o Ministério das Cidades, com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID e com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD, no Programa Habitar Brasil – BID, estima o déficit 

habitacional em 7,903 milhões de moradias, sendo 6,414 milhões em áreas urbanas 

e o restante em áreas rurais (FJP, 2005, p. 01). Segundo a pesquisa, “...a região 

Sudeste lidera a demanda nacional, com necessidades estimadas em 2,899 milhões 

de unidades, vindo a seguir a Nordeste, com 2,743 milhões de unidades.” (FJP, 

2005, p. 01). Em Minas Gerais, o déficit corresponde a 12,1 % dos domicílios 

particulares permanentes (FJP, 2005, p. 09). 

A investigação realizada pela Fundação João Pinheiro considerou como 

déficit habitacional aquelas situações diretamente referidas ao estoque de moradias, 

tendo considerado tanto a necessidade de aumento do estoque, quanto de 

reposição do estoque existente. Explicitando os critérios, Nelson Saule Júnior 

escreve: 

 

O cálculo das estimativas do déficit habitacional norteia-se tanto pela 
necessidade de incremento do estoque de moradias – identificada pelos 
domicílios improvisados, ônus excessivo com aluguel (para as famílias que 
recebam até três salários mínimos mensalmente) e, principalmente, pela 
coabitação familiar -, como pela reposição do estoque existente, em que 
são considerados os domicílios sem condições de habitabilidade, devido à 
precariedade das construções (domicílios rústicos), ou em virtude de terem 
sofrido desgaste da estrutura física (depreciação). (2004, p. 332). 

 

Paralelamente ao conceito de déficit habitacional, a pesquisa também 

aponta as habitações inadequadas, cujo conceito “... procura identificar aquelas que 

não proporcionam aos seus moradores condições desejáveis de habitabilidade, não 

implicando, contudo, necessidade de construção de novas moradias.” (SAULE 

JÚNIOR, 2004, p. 333). São consideradas inadequadas as habitações não servidas 

por infraestrutura básica (iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de água, 

rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo), aquelas em 

que há adensamento interno excessivo (número médio de moradores por dormitório 

                                                           
101 Nos termos do relatório, “Squatter housing generally divides into housing of poor quality or 
impermanent materials, and more established housing which may have been in place for a long period 
but has no official title to the land.” (UN – HABITAT, 2001). 



superior a três), além daquelas nas quais se verifique pelo menos um dos seguintes 

critérios: irregularidade fundiária, parcela do imóvel depreciada ou inexistência de 

unidade sanitária domiciliar interna. 

Nos termos da pesquisa, o País possui 11.319.673 moradias com carência 

de infraestrutura, ou seja, não servidas por, pelo menos, um dos serviços essenciais 

acima especificados, além de 1.027.487 moradias sem unidade sanitária interna. 

Sobre a carência de infraestrutura, a Fundação João Pinheiro especifica: 

 

A maioria dos domicílios carentes em serviços de infra-estrutura apresenta 
a ausência de um único tipo de serviço, se destacando a falta de rede 
coletora de esgoto ou fossa séptica, que atinge a 6,684 milhões de 
domicílios no país. A falta de abastecimento de água atinge 1,747 milhões 
de unidades, no total de 8,685 milhões de domicílios que declaram não ter 
acesso a apenas um dos serviços essenciais. (2005, p. 04). 

 

Se já aparentam graves os problemas referentes à moradia, mais 

preocupantes se tornam quando se verifica a sua evolução entre os anos 2000 e 

2005. A pesquisa da Fundação João Pinheiro demonstra que o déficit habitacional 

sofreu acréscimo, em termos absolutos, de 680 mil domicílios no período (2005, p. 

04). Quanto à inadequação, a Fundação registra a construção de um milhão de 

moradias com carência de algum dos serviços considerados essenciais no mesmo 

lapso temporal (2005, p. 06). 

Diante dos dados apresentados, percebe-se que o acesso à moradia, 

principalmente à moradia adequada, tem constituído um privilégio no Brasil. As 

pessoas que não se inserem na economia formal e mesmo aquelas que inseridas 

recebem parca remuneração (entenda-se até três salários mínimos), muito 

dificilmente terão acesso à moradia. Essas pessoas, que representam um enorme 

contingente da população brasileira, foram compelidas a optar pela coabitação 

familiar, a viver em edificações rústicas ou depreciadas, a se sujeitar a aluguéis que 

lhes consome valores que não podem dispor sem prejuízo do sustento próprio ou, 

na melhor das hipóteses, a morar em residências desprovidas de infraestrutura 

mínima. Para essas pessoas, as favelas representam o único local de abrigo. O 

difícil acesso à moradia é, destarte, um dos fatores determinantes para a formação 

das favelas. Essa foi uma das conclusões a que chegou a Organização das Nações 

Unidas no Relatório Global sobre Assentamentos Urbanos, Challenge of Slums: 

 



Slums have been the only large-solution to providing housing for low-
incoming people. It is the only type of housing that is affordable and 
accessible to the poor in cities where the competition for land and profits is 
intense, and the places where they must live if they have little incoming or no 
other options. (UN- HABITAT, 2003, p. XXIX). 
 

A origem do déficit habitacional pode ser atribuída a uma gama de fatores, 

que vão desde a ausência de políticas agrárias sustentáveis, passando pela má 

remuneração do trabalhador urbano, à carência de políticas habitacionais efetivas. 

Este, aliás, um dos pontos mais criticados das políticas urbanas dos países em 

desenvolvimento: 

 

Poor or based policies with regard to land are also an enormous obstacle in 
the path of the poor in their search of a place to live, as in many developing 
countries the legal and regulatory frameworks, particularly with regard to 
land markets acquisition, including land registry, land valuation, and legal 
instruments to facilitate land acquisitions, are ineffective. Furthermore, the 
poor often do not have access to the financial resources needed to buy 
houses, as the existing housing finance system are not accessible to them 
and the subsidies for housing are not properly targeted. Without significant 
improvements in the legal, regulatory, and financial systems, the problem of 
current slums is only a glimpse of an even worse future. (UN- HABITAT, 
2003, p. XXXII). 

 

Pelo exposto, pode-se asseverar que a efetivação do direito à moradia em 

muito há de contribuir para a redução do fenômeno da segregação socioespacial, 

manifestado na formação de favelas e outras tipologias de assentamentos informais 

urbanos. Cumpre averiguar a natureza, o conteúdo e a eficácia do direito em 

questão, o que passa a ser objeto de estudo para que se possam pensar formas de 

combate às mazelas apontadas. 

O direito à moradia foi inserido na Constituição pela Emenda nº 26, de 14 de 

fevereiro de 2000. Passou, assim, a constar no art. 6º, além dos direitos sociais à 

educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à maternidade, à infância e à 

assistência aos desamparados, também o direito à moradia. Mas o seu 

reconhecimento não foi inaugurado pela Emenda nº. 26/2000. Ao contrário, a 

proteção à moradia já constava no texto constitucional, implícita ou explicitamente, 

na forma dos artigos 5º, XXIII, 170, III e 182, §2º (função social da propriedade), do 

artigo 7º, IV, (o salário mínimo deverá satisfazer as necessidades humanas 

primárias, entre elas a moradia), artigos 183 e 191 (moradia como requisito da 

usucapião especial urbana e rural) e mesmo como corolário do princípio da 



dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição, como assevera 

Sarlet (In: SAMPAIO, 2003, p. 428). 

Também em tratados internacionais devidamente ratificados, o Brasil se 

comprometeu a tutelar o direito à moradia, destacando-se, como relata SAULE 

JÚNIOR (2004, p. 90), o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (1966), o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), a 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial (1965), a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), a Convenção 

Internacional de Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e 

Membros de sua Família (1977) e a Convenção Internacional sobre o Estatuto dos 

Refugiados (1951). Segundo Letícia Marques Osório, outros instrumentos 

internacionais também tratam do direito à moradia, como a Declaração sobre 

Assentamentos Humanos de Vancouver (1976), a Carta Social Européia (revisão de 

1996), a Agenda Habitat (1996) e os Comentários Gerais nº. 4 e 7 do Comitê das 

Nações Unidas de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais102 (In: ALFONSIN; 

FERNANDES, 2004, p. 32).  

Em que pesem todas as normas editadas e ratificadas antes da 

promulgação da Emenda Constitucional nº. 26, a emenda alçou o direito à moradia 

ao patamar de direito fundamental no plano interno, o que afastou possíveis 

questionamentos sobre a hierarquia das normas protetoras do direito à moradia, 

previstas em tratados internacionais ratificados e nas normas constitucionais citadas. 

É inegável, agora, o caráter fundamental do direito social à moradia. Esta a sua 

natureza jurídica. 

Para definir o conteúdo do direito à moradia é preciso recorrer à 

interpretação sistemática, uma vez que o poder constituinte instituído, no exercício 

da competência constituinte derivada103, não cuidou de delimitar seu objeto. O poder 

constituinte de segundo grau também não se preocupou em definir critérios mínimos 

para a aplicação do direito à moradia, como o fez o Pacto Internacional de Direitos 

                                                           
102 O Comentário nº. 4 estabeleceu parâmetros para o conceito de moradia adequada. O Comentário 
nº. 7 tratou das medidas para assegurar o direito à moradia em casos de despejos forçados. 
103 A nomenclatura utilizada se deve a José Afonso da Silva, segundo quem: “A Constituição, como 
se vê, conferiu ao Congresso Nacional a competência para elaborar emendas a ela. Deu-se, assim, a 
um órgão constituído o poder de emendar a Constituição. Por isso se lhe dá a denominação de poder 
constituinte instituído ou constituído. Por outro lado, como esse seu poder não lhe pertence por 
natureza, primariamente, mas, ao contrário, deriva de outro (isto é, do poder constituinte originário), é 
que também se lhe reserva o nome de poder constituinte derivado, embora pareça mais acertado 
falar em competência constituinte derivada ou constituinte de segundo grau. (2005, p. 64-65). 



Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, que adjetivou o direito à moradia com o 

vocábulo “adequada”.  

Mas, na esteira do pensamento de Ingo Wolfgang Sarlet, acredita-se que a 

adjetivação é supérflua, já que, frente à necessária consideração da dignidade da 

pessoa humana na interpretação do direito à moradia, não se poderia nunca supor 

que a efetivação desse direito pudesse considerar uma moradia não adequada, ou 

não decente (In: SAMPAIO, 2003, p. 433). Ao contrário, “... uma moradia 

minimamente compatível com as exigências da dignidade da pessoa humana, à 

evidência, sempre deverá ser adequada e decente.” (In: SAMPAIO, 2003, p. 434). 

Mas cabe ainda a pergunta sobre quais critérios tornam uma moradia adequada. 

Para dirimir tal dúvida deve-se recorrer à legislação correlata, em vertente exercício 

de exegese sistemática. 

O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 e 

seus comentários, principalmente o de nº 4, são fontes para a delimitação do núcleo 

conceitual do direito à moradia. O pacto em questão foi aprovado pelo Decreto 

Legislativo nº. 226, de 12 de dezembro de 1991 e assinado pelo Brasil em 24 de 

janeiro de 1992, tendo iniciado sua vigência um mês após a assinatura. O Pacto foi 

promulgado através do Decreto nº. 591, de 6 de julho de 1992, quando se 

incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro com as mesmas prerrogativas e 

posição hierárquica das leis infraconstitucionais104. No Pacto, os países signatários 

reconheceram o direito humano à moradia adequada e se comprometeram a adotar 

medidas necessárias para assegurá-lo: 

 

Artigo 11 

§1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e para sua família, 
inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como uma 
melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados-partes tomarão 
medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, 
reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação 
internacional fundada no livre consentimento. (BRASIL, 1992). 

                                                           
104 Não se entrará na polêmica acerca da autoaplicabilidade das normas internacionais que versam 
sobre direitos humanos, com lastro no art. 5º, §2º, da Constituição, ou da sua incorporação como 
norma infraconstitucional, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas 
Corpus 72.131/RJ – DJ: 22.11.95, sedimentou o entendimento segundo o qual as normas 
decorrentes de tratados internacionais, mesmo as que versam sobre direitos fundamentais, têm 
hierarquia de leis infraconstitucionais. 



 

O conceito de moradia adequada, no entanto, não consta no Pacto, mas no 

Comentário Geral nº. 4, produzido em 12 de dezembro de 1991. Esse documento, 

nas palavras de Nelson Saule Júnior, “... fornece uma definição clara do direito à 

moradia adequada e dos princípios e também normas por ele criados e reiterados.” 

(2004, p. 100). 

Dentre os princípios erigidos pelo Comentário Geral nº. 4 destacam-se a 

universalidade do acesso à moradia (seção 6), a interdependência do direito à 

moradia com os demais direitos, como a dignidade da pessoa humana (seção 7), a 

aplicação imediata do direito à moradia (seção 10), a prioridade de atendimentos 

aos grupos vulneráveis (seção 11) e a corresponsabilidade público-privada (seção 

14). 

No que tange o conceito de moradia adequada, o Comentário é incisivo ao 

determinar que a garantia do direito à moradia não se resume a um teto para morar, 

mas deve abranger os seguintes aspectos: 

 

(...) 
a) segurança jurídica para a posse, independentemente de sua natureza e 

origem; 
b) disponibilidade de infra-estrutura básica para a garantia da saúde, 

segurança, conforto e nutrição dos titulares do direito (acesso à água 
potável, energia para o preparo da alimentação, iluminação, 
saneamento básico, etc.). [sic.] 

c) as despesas com a manutenção da moradia não podem comprometer a 
satisfação de outras necessidades básicas; 

d) a moradia deve oferecer condições efetivas de habitabilidade, 
notadamente assegurando a segurança física aos seus ocupantes; 

e) acesso em condições razoáveis à moradia, especialmente para os 
portadores de deficiência; 

f) localização que permita o acesso ao emprego, serviços de saúde, 
educação e outras [sic.] serviços sociais essenciais; 

g) a moradia e o modo de sua construção devem respeitar e expressar a 
identidade e diversidade cultural da população. (SARLET. In: SAMPAIO, 
2003, p. 436). 

 

Mas o conceito de moradia adequada não é encontrado somente no 

Comentário Geral nº. 4. Também a Agenda Habitat, documento assinado pelo Brasil 

durante a Segunda Conferência das Nações Unidas para Assentamentos Humanos - 

HABITAT II, realizada na cidade de Istambul, na Turquia, em 1996, estabeleceu a 

proteção da moradia.  

Na Conferência, realizada com o declarado propósito de abordar os temas 

Moradia Adequada para Todos e Desenvolvimento de Assentamentos Urbanos 



Sustentáveis em um Mundo em Urbanização, os países participantes se 

comprometeram a realizar progressivamente o direito à moradia adequada, assim 

entendidas as que sejam sadias, seguras, acessíveis e a preços viáveis, que 

incluam serviços básicos, instalações e áreas de lazer, e que estejam livres de 

qualquer tipo de discriminação no que se refere à habitação ou à garantia legal da 

posse. Foi o que restou consubstanciado no parágrafo 39 da Agenda Habitat: 

 

39. Nós reafirmamos nosso compromisso para a completa e progressiva 
realização do direito à moradia adequada, conforme estabelecido nos 
instrumentos internacionais. Nesse contexto, reconhecemos a obrigação 
dos Governos de permitir que as pessoas obtenham um lar, protejam e 
melhorem suas moradias e bairros. Nós nos comprometemos com a meta 
de melhorar as condições de vida e de trabalho em uma base igualitária e 
sustentável, de forma que todos tenham moradias adequadas, que sejam 
sadias, seguras, acessíveis e a preços viáveis, que incluam serviços 
básicos, instalações e áreas de lazer, e que estejam livres de qualquer tipo 
de discriminação no que se refere à habitação ou à garantia legal da posse. 
Deveremos implementar e promover esse objetivo em total conformidade 
com padrões de direitos humanos. (FERNANDES, 2008, p. 33-34). 

 

Dos textos normativos internacionais citados, pode-se facilmente extrair o 

conteúdo do direito à moradia e mesmo que se avente a não vinculatividade dos 

documentos, devido ao fato de não consistirem tecnicamente em tratados 

internacionais ou por não terem sido internalizados, é fato inegável que os 

documentos oferecem diretrizes para a definição do conteúdo do direito à moradia. E 

essas diretrizes revelam, nos dizeres de Ingo Wolfgang Sarlet, “... que um direito à 

moradia digna não pode ser interpretado como sendo apenas um ‘teto sobre a 

cabeça’ (...) pressupondo a observância de critérios qualitativos mínimos.” (In: 

SAMPAIO, 2003, p. 436-437). Mas, diante de um conteúdo tão vasto, cumpre inquirir 

a possível eficácia e efetividade do direito à moradia.  

Um esclarecimento preliminar é necessário. Eficácia não se confunde com 

efetividade. José Afonso da Silva, em obra clássica sobre a aplicabilidade das 

normas constitucionais (2003), diferenciou os dois termos, tendo conceituado a 

eficácia como a qualidade da norma de produzir, em maior ou menor grau, efeitos 

jurídicos. Eficácia, segundo o doutrinador, “... diz respeito à aplicabilidade, 

exigibilidade ou executoriedade da norma, como possibilidade de sua aplicação 

jurídica.” (2003, p. 66). Por outro lado, a efetividade está relacionada com o alcance 

dos objetivos da norma, a sua real aplicação na ordem dos fatos, motivo pelo qual 

também é denominada eficácia social (2003, p.66).  



Apesar de ter enfatizado que todas as normas constitucionais são dotadas 

de eficácia (2003, p. 81), premissa sobre a qual erige seus argumentos, José Afonso 

da Silva evoluiu no estudo das self-executing provisions e not self-executing 

provisions105 e estabeleceu a sua clássica distinção entre normas constitucionais de 

eficácia plena; normas constitucionais de eficácia contida; e normas constitucionais 

de eficácia limitada ou reduzida. (SILVA, 2003, p. 82). Assim o autor expõe os 

motivos a justificar a categorização: 

 

Na primeira categoria incluem-se todas as normas que, desde a entrada em 
vigor da constituição, produzem todos os seus efeitos essenciais (ou têm a 
possibilidade de produzi-los), todos os objetivos visados pelo legislador 
constituinte, porque este criou, desde logo, uma normatividade para isso 
suficiente, incidindo direta e imediatamente sobre a matéria que lhes 
constitui objeto. O segundo grupo também se constitui de normas que 
incidem imediatamente e produzem (ou podem produzir) todos os efeitos 
queridos, mas prevêem meios ou conceitos que permitem manter a sua 
eficácia contida em certos limites, dadas certas circunstâncias. Ao contrário, 
as normas do terceiro grupo são todas as que não produzem, com a 
simples entrada em vigor, todos os efeitos essenciais, porque o legislador 
constituinte, por qualquer motivo, não estabeleceu, sobre a matéria, uma 
normatividade para isso bastante, deixando essa tarefa ao legislador 
ordinário ou a outro órgão do Estado. (SILVA, 2003, p. 82-83). 

 

Entre as normas de eficácia limitada estão compreendidos os direitos 

sociais, econômicos e culturais (SILVA, 2003, p. 139), denominadas normas 

programáticas. Este tem sido um dos maiores entraves à promoção desses direitos, 

entre eles o direito à moradia. Isso porque a ideia de normas programáticas tem sido 

associada, por muitos operadores do direito, à ausência de eficácia. Del Vechio, 

jusfilósofo italiano, afirma, por exemplo, que as normas programáticas impõem 

deveres mais morais do que jurídicos (apud SILVA, 2003, p.152). Mas José Afonso 

da Silva não compactua com a posição de Del Vechio, pelo que adverte: 

 

Essa tese, hoje combatida seriamente, é responsável pela caracterização 
como programática de toda norma constitucional incômoda. Seria fácil, 
assim, descartar-se da incidência de uma regra, bastando tachá-la de 
programática e, com isso, nos termos de tal doutrina, o princípio seria posto 
de lado.  
Sua Juridicidade, contudo, deve ser afirmada só pelo ‘fato de constarem de 
um texto de lei’ sendo de repelir a pretensa injuridicidade de regras 
pertencentes a uma constituição, e especialmente uma constituição rígida. 
(SILVA, 2003, p. 153). 

 
                                                           
105 Trata-se de doutrina norte-americana sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, difundida 
no Brasil por Ruy Barbosa, em seus “Comentários à Constituição Federal brasileira” (SILVA, 2003, p. 
73). 



Mas, a despeito de reconhecer eficácia às normas programáticas, José 

Afonso da Silva sustenta que essa eficácia não impõe ao Estado um dever 

prestacional, mas tem as seguintes funções: 

 

(...) 
I- estabelecem um dever para o legislador  ordinário; 
II- condicionam a legislação futura, com a conseqüência de serem 

inconstitucionais as leis ou atos que as ferirem; 
III- informam a concepção do Estado e da sociedade e inspiram sua 

ordenação jurídica, mediante a atribuição de fins sociais, proteção 
dos valores da justiça social e revelação dos componentes do bem 
comum; 

IV- constituem sentido teleológico para a interpretação, integração e 
aplicação das normas jurídicas; 

V- condicionam a atividade discricionária da Administração e do 
Judiciário; 

VI- criam situações jurídicas subjetivas, de vantagem ou de 
desvantagem... (2003, p. 164). 

 

A doutrina mais abalizada não nega aos direitos sociais a tutela negativa na 

sua dimensão subjetiva, reconhecendo a existência de garantias contra possíveis 

violações. Um exemplo de proteção do direito à moradia pode ser extraído da norma 

do art. 5º, XI, da CR/88106. Neste aspecto (proteção negativa), como ressalta 

Canotilho, “Os direitos sociais são compreendidos como autênticos direitos 

subjectivos [sic.] inerentes ao espaço existencial do cidadão, independentemente da 

sua justicialidade [sic.] e exeqüibilidade imediatas.” (2003, p. 476). Também na 

dimensão objetiva, o aspecto negativo dos direitos sociais é reconhecido. Assim, os 

direitos sociais estabelecem premissas que vinculam a atividade estatal, seja 

legislativa, executiva ou judiciária (BONAVIDES, 2004, p. 246-247). 

O problema reside na tutela prestacional (ou positiva), a implicar: i) na 

dimensão subjetiva: a possibilidade de o indivíduo requerer do Estado a obrigação 

de prover condições materiais para o exercício dos direitos sociais; e ii) na dimensão 

objetiva: a obrigatoriedade de o Estado criar condições materiais e institucionais 

para o exercício dos direitos sociais.  

De fato, dotar de eficácia os direitos sociais previstos na Constituição de 

1988 demanda grande monta de recursos, o que representa um desafio não só para 

estados em desenvolvimento como o Brasil, mas também para estados já 

desenvolvidos. Em virtude desses obstáculos, afloraram argumentos como o da 
                                                           
106 “Art. 5º (...) XI – a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, 
ou, durante o dia, por determinação judicial;” (BRASIL, 1988). 



reserva do possível, ”... para traduzir a idéia de que os direitos sociais só existem 

quando e enquanto existir dinheiro nos cofres públicos” (CANOTILHO, 2003, p. 481) 

e do mínimo existencial, para traduzir a idéia de que somente os direitos 

indispensáveis para assegurar a liberdade dos indivíduos devam ser efetivados 

(ESTEVES, 2007, p. 40). 

Contudo, ainda que se reconheça a escassez dos recursos do Estado para 

fazer frente a tantas prestações, os argumentos da reserva do possível e do mínimo 

existencial não devem afastar por completo a efetivação dos direitos sociais, pois 

também a garantia dos direitos individuais é onerosa, ainda que a sua dimensão 

prestacional não seja evidenciada pela doutrina. A garantia dos direitos individuais 

demanda um aparato estatal complexo e oneroso, a exemplo das forças policiais 

(para garantir o direito à segurança), dos sistemas registrais (para garantir a 

propriedade) e do sistema viário (para garantir a liberdade de locomoção). O que se 

pretende demonstrar é que os argumentos geralmente utilizados para afastar a 

tutela dos direitos sociais também se aplicam aos direitos individuais, haja vista a 

equivalência entre ambos. De acordo com o ensinamento de Sarlet:  

 

Em primeiro lugar, o nosso Constituinte – ao contrário da Constituição 
Portuguesa – não traçou nenhuma distinção expressa entre os direitos de 
liberdade e os direitos sociais de cunho prestacional. Convém lembrar, que 
mesmo no capítulo dos direitos sociais encontramos – como já demonstrado 
– direitos de natureza defensiva (negativa)... (In: SAMPAIO, 2003, p. 442). 
 

Portanto, frente à carência de recursos, não pode o Poder Público responder 

com a sonegação dos direitos sociais. O que deve haver é a justa distribuição e 

aplicação dos recursos públicos, assegurando sempre uma parcela para a 

efetivação desses direitos, sob pena de lhes esvaziar o conteúdo, o que consistiria 

em inegável ofensa à Constituição. Somente assim se poderia conjugar o caráter 

programático dos direitos sociais à regra da autoaplicabilidade dos direitos 

fundamentais (art. 5º, §1º, da CR/88)107. Consequentemente, o argumento da 

reserva do possível seria validado somente quando se verificassem reais 

investimentos em prol da efetivação dos direitos sociais, o que se pode aferir, no 

caso do direito à moradia, pela manutenção de políticas habitacionais 
                                                           
107 Reconhecer aos direitos sociais a aplicabilidade imediata, com lastro no art. 5º, §1º, da CR/88, não 
significa conceituá-los como normas de eficácia plena. A regra citada não impede a inclusão dos 
direitos sociais na categoria de normas programáticas, já que também essas são dotadas de eficácia 
e, portanto, aplicabilidade imediata, diferindo-se das normas de eficácia plena quanto ao grau de 
eficácia. De acordo com Nelson Saule Júnior (2004, p. 182-183). 



sustentáveis108. É este o entendimento manifestado por Canotilho: “Tal como os 

direitos, liberdades e garantias, também a realização dos direitos económicos [sic.], 

sociais e culturais assenta na existência de esquemas organizativos e 

procedimentais funcionalmente adequados.” (2003, p. 482). 

Quanto à questão do mínimo existencial, sobrevive o argumento 

paralelamente à já mencionada reserva do possível. A existência de um aparato 

estatal voltado para a promoção dos direitos sociais não afasta a legitimidade dos 

indivíduos para pleitear os direitos sociais quando a atuação estatal não for 

suficiente para garantir-lhes a oportunidade de se desenvolver plenamente e 

participar ativamente. Permanecendo, portanto, a carência de direitos necessários 

para a vida digna e exercício da cidadania, como a falta de uma moradia adequada, 

haverá a possibilidade de reconhecer um direito subjetivo de cunho prestacional, 

como já expuseram SARLET (In: SAMPAIO, 2003, p. 461) e SOUZA CRUZ (2006, p. 

146). 

Mas a questão do mínimo existencial há que ser analisada criteriosamente. 

A rigor, não é qualquer omissão do Estado na promoção dos direitos sociais que 

ensejará a intervenção judicial, mas somente aquelas que atentem contra a 

dignidade da pessoa humana. As hipóteses não podem ser previamente 

estabelecidas, devendo ser averiguadas no caso concreto, uma vez que a 

intervenção judicial constitui ingerência na competência do poder Executivo, o que 

somente se justifica nas hipóteses em que esta medida seja racionalmente 

justificável em face do bem jurídico a ser promovido. Ademais, essa submissão do 

Poder Executivo ao Judiciário opera um fenômeno que Gilmar Ferreira Mendes 

denomina transmutação, o qual ”converte situações tradicionalmente consideradas 

de natureza política em situações jurídicas. Tem-se, pois, a juridicização do 

processo decisório, acentuando-se a tensão entre direito e política”. (2002, p. 07). 

No que diz respeito ao direito social à saúde (art. 6º, caput, da CR/88), o 

Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da intervenção judicial 

para assegurar o fornecimento de medicamentos aos necessitados, como 

demonstra ESTEVES (2007, p. 95)109. Os argumentos para a concessão do direito 

se fundamentam no acatamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, na 

                                                           
108 Entenda-se: políticas habitacionais que acatem as disposições da Constituição e do Estatuto da 
Cidade e que se mostrem eficazes no propósito a que se destinam.  
109 O autor cita os seguintes julgados: RE 195196, RE 195192, RE198263, RE 237367, RE 242859, 
RE 246242, RE 279519 e RE 273834.   



proteção do direito à vida, e no argumento de que as normas programáticas não 

podem se tornar promessas vazias. Veja-se, a respeito, o acórdão prolatado no 

Agravo Regimental interposto nos autos do Recurso Extraordinário nº. 271286/RS:  

 

E M E N T A: PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE 
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER 
CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - 
PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O 
DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL 
INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde 
representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das 
pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem 
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e 
implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, 
aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal 
e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à 
saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas 
as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 
à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua 
atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se 
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda 
que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A 
INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 
TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 
INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 
da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que 
compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 
brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional 
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas 
nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o 
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de 
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do 
Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS 
CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas 
de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive 
àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos 
fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e 
representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de 
apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada 
têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e 
de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (BRASIL, 2000). 

 

Note-se que os argumentos poderiam ser facilmente aplicados aos casos em 

que a carência de habitação ou a sua inadequação representassem perigo à vida 

dos indivíduos. Contudo o Supremo Tribunal Federal tem dado mostras de que o 

direito à moradia não está dotado da eficácia desejável. É o que se assevera no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº. 407688/SP, no qual o Supremo 

reconheceu a constitucionalidade da penhora de imóvel de família para o pagamento 

de dívida contraída em fiança locatícia (BRASIL, 2006) e no julgamento do Recurso 



Extraordinário nº. 439003/SP, no qual o STF reconheceu a penhorabilidade de 

imóvel de família para o pagamento de dívida condominial (BRASIL, 2007). 

Em que pesem alguns votos dos acórdãos citados mencionarem a ineficácia 

das normas programáticas, acredita-se que eventual pleito pelo reconhecimento do 

direito à moradia em caso de periclitação da vida poderia ter melhor sorte, mesmo 

porque as políticas públicas para a moradia têm se mostrado demasiadamente 

ineficientes e a situação já beira as raias do caos110. Em casos como este, nos quais 

as políticas urbanas se mostrem fracassadas, há autores que já sustentam a 

legitimidade da intervenção judicial, a exemplo de Humberto Ávila (2005, p. 126). 

Ademais, a carência em questão decorre da histórica omissão do Estado em 

regulamentar a questão habitacional de forma includente e abrangente. É o que 

afirma Letícia Marques Osório: 

 

A falta de acesso e uma moradia digna pelas populações pobres da 
América Latina está associada ao padrão de urbanização e 
desenvolvimento das cidades, cujo crescimento, desordenado e excludente, 
intensificou-se a partir da metade do século XX, impulsionado pelo processo 
migratório do campo pelo início da industrialização. (In: ALFONSIN; 
FERNANDES, 2004, p. 27). 

 

Portanto, somando-se a histórica omissão do Estado em promover políticas 

habitacionais eficazes à ofensa e à dignidade dos habitantes citadinos de baixa 

renda, submetendo-os até mesmo a riscos de vida, como ocorrem nas favelas 

dominadas pelo tráfico, situadas em áreas de risco ou carentes de esgotamento 

sanitário e água potável, torna-se cogente a intervenção judicial para assegurar o 

mínimo existencial. 

Por fim, um último argumento tem sido arguido para afastar a eficácia dos 

direitos sociais. Trata-se da imprecisão do conteúdo de tais direitos, o que exigiria, 

para os juristas mais apegados à tradição positivista, a integração legislativa. No 

entanto tal enfoque desconsidera a tarefa do intérprete na concretização do direito, o 

que necessariamente passa pela atribuição de um conteúdo. O intérprete, nesse 

contexto, exerce também o papel de agente de desenvolvimento do direito 

constitucional material, o qual será submetido ao controle dos tribunais, como 

observa Peter Häberle: “A esfera pública pluralista desenvolve força normatizadora. 

                                                           
110 Vide, a esse respeito, as previsões de Mike DAVIS (2006, 13 et seq.) sobre o futuro do processo 
de urbanização mundial. 



Posteriormente, a Corte Constitucional haverá de interpretar a Constituição em 

correspondência com a sua atualização pública”. (2002, p. 41). 

Os conteúdos abertos, ademais, possibilitam a permanência do texto no 

tempo, o que permite a atualização de conteúdo. Assim dispõe o jurista Konrad 

Hesse: “... a força vital e a eficácia da Constituição assentam-se na sua vinculação 

às forças espontâneas e às tendências dominantes do seu tempo, o que possibilita o 

seu desenvolvimento e a sua ordenação objetiva”. (1991, p. 18). Além disso, os 

conteúdos abertos viabilizam a ampliação do círculo de intérpretes, o que 

democratiza o processo de elaboração das normas.  

Por todo o exposto, conclui-se que, apesar de se caracterizar como uma 

norma programática, o direito à moradia é dotado de eficácia e, mesmo que esta 

eficácia, na maioria dos casos, não possa servir à materialização do direito por meio 

da doação de uma casa a um indivíduo que dela necessite, certamente tornará 

obrigatória a intervenção estatal seja para criar e administrar programas 

habitacionais eficazes, seja para “...regulamentar as atividades também do setor 

privado que se refiram à política habitacional, como a regulação do uso e acesso à 

propriedade imobiliária...” (SOUZA, 2004, p. 260).  

 

 

3.3.2 O direito à cidade sustentável 

 

 

Em tópicos anteriores, foram demonstradas as mazelas sociais causadas 

pelas políticas públicas de construção do espaço urbano, sempre excludentes e 

elitistas, quando não pela própria ausência de qualquer política urbana, sob o 

argumento da autorregulação mercadológica. 

Tomando a cidade de São Paulo como exemplo, pode-se inferir que o início 

do processo de urbanização, a partir da última década do século XIX até o final da 

década de 1920, foi marcado pelas políticas denominadas higienizadoras, que 

consistiam na edição de leis e atos normativos tendentes a criar espaços urbanos 

destinados unicamente às elites. Leis que previam padrões construtivos 

demasiadamente onerosos para as classes baixas eram promulgadas e se faziam 

obedecer nos perímetros já atendidos por bens e serviços públicos, ao passo que 

não alcançavam vigência ou efetividade nos rincões periféricos. Estabelecia-se, 



dessa forma, a seguinte lógica: “... para dentro o comércio, as fábricas não 

incômodas e a moradia das elites; para fora a habitação popular e tudo que cheira 

mal, polui e contamina.” (ROLNIK; In: FERNANDES, 1998, p. 173). Na cidade do Rio 

de Janeiro, as políticas sanitárias ou higienizadoras foram responsáveis pela 

destruição de inúmeros cortiços e casas de cômodos, expulsando as classes 

depauperadas do centro da cidade. 

Por volta da década de 1930, fruto do processo de industrialização, surgiram 

os primeiros movimentos operários, em cujo cenário despontava a recém-surgida 

classe média, composta por pequenos comerciantes, construtores, senhorios de 

cortiços e vilas, funcionários públicos mais graduados e proprietários de 

microindústrias caseiras e familiares. A aliança desse grupo aos operários foi 

determinante para a ruptura com o antigo modelo de políticas higienizadoras, o que 

teve início na administração do Prefeito Pires do Rio, em São Paulo, como registra 

ROLNIK (In: FERNANDES, 1998, p. 183). Inaugura-se, a partir daí, um novo marco 

regulatório, a era da cidadania consentida na qual “... a condição de legalidade 

urbana, fundamental para a incorporação de vastas massas urbanas como objeto 

das políticas públicas é uma concessão, seletiva, do Estado.” (ROLNIK; In: 

FERNANDES, 1998, p. 187). E essas concessões não se faziam em vão, pois 

vigorava o sistema da retribuição. Aos melhoramentos obtidos, relembra ROLNIK, se 

pagavam com votos (In: FERNANDES, 1998, p. 189). Tratava-se de mero 

clientelismo. 

A situação só começou a tomar novo rumo nos anos 1960, quando alguns 

movimentos sociais progressistas começaram a demandar por reformas urbanas e 

rurais. A reforma chegou a ser incorporada, em parte, no plano de Reformas de 

Base do governo João Goulart, mas a superveniência do regime ditatorial 

inviabilizou-a, como lembra SAULE JÚNIOR (2007, p. 31). 

Os movimentos persistiram nos anos 1970, mas foi na década de 1980, com 

a retomada da democracia e a convocação da Assembléia Nacional Constituinte, 

que foram reconhecidos como novas forças no cenário político nacional. 

(FERNANDES, 1995, p. 36). A partir de então, os movimentos sociais jamais 

deixariam de velar pelas questões urbanísticas, tendo o mérito de inserir, na 

Constituição de 1988, um capítulo destinado à política urbana (Capítulo II, do Título 

VII) e de tornar efetiva a promulgação do Estatuto da Cidade. 



Mas as lutas não se encerraram com as conquistas, pois é constante o 

embate dos movimentos com os operadores do mercado imobiliário urbano e com 

setores conservacionistas, que ainda dominam grande parte do cenário político e 

institucional do Estado. Assim, apesar dos esforços empreendidos para a aprovação 

e efetivação dos direitos urbanísticos, há ainda muito a ser feito.  

Um dos obstáculos mais significativos tem sido a ideologia neoliberal, a qual 

tem contaminado governantes de vários municípios e estados brasileiros, quando 

não, da União. Sob essa ótica, as intervenções têm se restringido às medidas 

curativas, deixando o mercado imobiliário operar em desvario. Essa omissão estatal 

já demonstrou insucesso, como apontou Pedro Abramo, ao destacar “... o papel da 

política urbana como instrumento de apaziguamento do furor das livres forças do 

mercado...” (2007a, p. 318). Mas, ainda assim, a lógica mercantilista continua 

regendo a atuação estatal nos mais diversos níveis de governo. O resultado não 

podia ser outro: a perpetuação da exclusão socioespacial urbana. 

É nesse contexto que se torna cogente a afirmação de um direito à cidade, 

como forma de subsidiar juridicamente a luta em prol de cidades sustentáveis. E tal 

construção se faz ainda mais cogente quando se tem em vista estudos como o de 

Mike Davis, o qual prenota:  

 

A Terra urbanizou-se ainda mais depressa do que previra o Clube de Roma 
em seu relatório de 1972, Limits of growth [limites do crescimento], 
sabidamente malthusiano. Em 1950, havia 86 cidades no mundo com mais 
de 1 milhão de habitantes; hoje são 400, e em 2015 serão pelo menos 550. 
Com efeito, as cidades absorveram quase dois terços da explosão 
populacional global desde 1950 e hoje o crescimento é de 1 milhão de 
bebês e migrantes por semana. A força de trabalho urbano no mundo mais 
que dobrou desde 1980, e a população urbana atual de 3,2 bilhões de 
pessoas é maior do que a população total do mundo quando John F. 
Kennedy tomou posse. Enquanto isso, o campo, no mundo todo, chegou à 
sua população máxima e começará a encolher a partir de 2020. Em 
conseqüência, as cidades serão responsáveis por quase todo o crescimento 
populacional do mundo, cujo pico, de cerca de 10 bilhões de habitantes, 
espera-se que aconteça em 2050. (2006, p. 13-14). 

 

Nelson Saule Júnior, por sua vez, assinala: “... em 2050, a taxa de 

urbanização do mundo chegará a 65%, sendo que 45 a 50% dos moradores nas 

cidades viverão na pobreza.” (2007, p. 27). Percebe-se, destarte, a urgência da 

adoção de medidas de combate à desigualdade urbana, porque, ao contrário, a 

população citadina ressentirá as moléstias decorrentes da extrema desigualdade, 



quais sejam, marginalização (subemprego, prostituição), violência (tráfico), 

epidemias (dengue e febre amarela urbana), entre outras. 

Talvez a primeira doutrina sobre um direito à cidade se deva a Henri 

Lefebvre. Em 1967, o filósofo francês publicou a obra O direito à cidade, na qual 

apontou os devaneios consumistas e a perda das funções primordiais das urbes 

após o processo de industrialização (1969, p. 10 et seq.). Segundo o autor, a 

substituição dos valores de uso (práticas sociais de convívio) pelos valores de troca 

(práticas consumistas), provocada pela ideologia industrial capitalista, saqueou a 

realidade urbana pré-existente até extirpá-la real e ideologicamente, resultando na 

negação do social urbano em prol da realidade econômico-industrial (1969, p. 13-

25).  

Diante da substituição de valores, Lefebvre acusa a perda do sentido dos 

processos de industrialização e urbanização, os quais deixam de conceber a vida 

urbana como finalidade para se tornarem fins em si mesmos. As consequências se 

manifestam na segregação da classe operária, o que provocou “... a miséria do 

habitat, a miséria do habitante submetido a uma quotidianeidade organizada (na e 

pela sociedade burocrática de consumo dirigido)”. (1969, p. 130-131).  

Neste contexto, Lefebvre aponta a insurgência de um direito, “... como 

tendência de fugir à cidade deteriorada e não renovada...”, que não se resume ao 

retorno às cidades tradicionais, mas se qualifica como direito à “... vida urbana, 

transformada e renovada”. (1969, p. 108). Segundo o autor, o direito à cidade, como 

o direito ao trabalho, à instrução, à educação, à habitação, aos lazeres e o direito à 

vida, se efetivados, mudariam a realidade. (1969, p. 131). 

Lefebvre lançou, assim, as bases para a construção de um direito ao 

ambiente urbano sustentável. Mas muito se evoluiu desde então. Hoje, no Brasil, o 

direito à cidade é matéria positivada e constitui a base, ou mesmo o próprio direito 

urbanístico, ramo autônomo da ciência jurídica, que tem por objeto “...organizar os 

espaços habitáveis, de modo a propiciar melhores condições de vida ao homem na 

comunidade”. (SILVA, p. 48). 

O primeiro ponto a ser esclarecido quanto ao direito à cidade é que não se 

releva aqui a diferença entre direito à cidade sustentável do direito à cidade, pelo 

mesmo motivo que não se relevou alhures a diferença entre moradia e moradia 

adequada. Ou seja, não se pode conceber que o direito à cidade tutele qualquer 



manifestação dessa forma de assentamento. Ao contrário, em homenagem ao 

principio da dignidade humana, a cidade há de ser sempre sustentável. 

O direito à cidade pode ser visto sob dois enfoques, a saber: i) enfoque ou 

sentido amplo, no qual é considerado o próprio conteúdo do direito urbanístico e 

finalidade das políticas urbanas; e ii) enfoque ou sentido estrito, no qual é concebido 

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 (art. 2º, I, do Estatuto da Cidade). 

O direito à cidade, em sentido amplo, está assentado em dois objetivos: i) o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade; e ii) a garantia de bem-estar dos 

seus habitantes, tal como previsto no art. 182, caput, da Constituição111. Os 

objetivos traçados pela Constituição devem ser perquiridos com observância das 

diretrizes previstas no Estatuto da Cidade, lei a que remete o dispositivo 

constitucional citado.  

As diretrizes previstas no Estatuto objetivam efetivar três princípios, a saber: 

sustentabilidade (art. 2º, I, IV, VII, VIII e XII), democracia (art. 2º, II, XIII e XIV), 

justiça social (art. 2º, III, V, IX, X, XI e XV) e função social da propriedade (art. 2º, VI 

e XIV). É no âmbito desses princípios que se desenvolve o direito à cidade 

(OSÓRIO; In: FERNANDES; ALFONSIN, 2006, p. 196). Note-se que o direito à 

cidade, em sentido amplo, abrange o direito à cidade em sentido estrito. 

Apesar de já positivado no Ordenamento Jurídico brasileiro, movimentos 

sociais, organizações não governamentais, organismos internacionais e entidades 

de classe têm se empenhado em internacionalizar o direito à cidade, em sentido 

amplo, o que se propõem a fazer por meio de uma carta de direitos, a denominada 

“Carta Mundial do Direito à Cidade”. A proposta foi apresentada pela ONG FASE na 

VI Conferência Brasileira de Direitos Humanos, em 2001, e se apoiava no intuito de 

fazer uso dos instrumentos internacionais de direitos humanos, civis, políticos, 

econômicos, sociais, culturais e ambientais, como lembra OSÓRIO (In: 

FERNANDES; ALFONSIN, 2006, p. 193). Articulações posteriores reuniram, em prol 

da Carta Mundial, inúmeras entidades nacionais e internacionais, acrescendo-se, 

também, outros objetivos, como disseminar a concepção do direito à cidade como 

                                                           
111 “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. (BRASIL, 1988). 



um novo direito humano, com base numa plataforma para ser implementada pelos 

países e o reconhecimento do direito à cidade por organismos das Nações Unidas 

(Agência HABITAT, PNUD, Comissão de Direitos Humanos) e por organismos 

regionais, como a Organização dos Estados Americanos – OEA (SAULE JÚNIOR, 

2007, p. 36-37).  

A Carta Mundial inova ao estabelecer prestações específicas voltadas para a 

promoção dos princípios da gestão democrática da cidade, função social da cidade, 

função social da propriedade, exercício pleno da cidadania, igualdade e não 

discriminação, proteção especial de grupos e pessoas vulneráveis, compromisso 

social do setor privado e impulso à economia solidária e às políticas impositivas e 

progressivas, como anota Nelson Saule Júnior (2007, p. 40). 

Apesar da sua importância no âmbito internacional, a Carta Mundial e os 

direitos nela consolidados serão atingíveis por intermédio dos instrumentos previstos 

no Estatuto da Cidade. Portanto a eficácia do aclamado direito à cidade há de 

depender da eficácia dos instrumentos previstos no Estatuto.  

Quanto ao conteúdo, há notória diferença entre o direito à cidade, em 

sentido amplo e em sentido estrito. O direito à cidade, em sentido amplo, confunde-

se com o próprio direito urbanístico, pois se assenta nos mesmos princípios e 

abrange todas as suas diretrizes e instrumentos. Direito à cidade, em sentido amplo, 

é, portanto, sinônimo de direito urbanístico. Por outro lado, o direito à cidade, em 

sentido estrito, limita-se a prescrever ao ambiente urbano uma série de condições 

materiais necessárias para a vida digna. Essas condições vão desde a efetivação de 

direitos sociais, como o direito à moradia adequada, ao trabalho e ao lazer à 

efetivação de direitos coletivos e difusos, como o direito à infraestrutura urbana e 

transporte ao saneamento ambiental, respectivamente. Por esses motivos, mesmo 

sem diferenciar o direito à cidade, em sentido amplo, do direito à cidade, em sentido 

estrito, Nelson Saule Júnior afirma que o ordenamento jurídico brasileiro inovou ao 

colocar o direito à cidade no mesmo patamar dos direitos coletivos e difusos e 

conclui que, ao ser instituído com objetivos e elementos próprios, o direito à cidade 

assume no Ordenamento Jurídico brasileiro o status de direito fundamental. (2007, 

p. 51). 

Quanto à sua eficácia, o direito à cidade também pode ser considerado 

norma programática, haja vista ser composto por direitos sociais, coletivos e difusos 

classificados como tal. Aplicam-se-lhe, portanto, as disposições pertinentes ao 



direito à moradia, tal como já especificadas. Ressalva-se, contudo, que o direito à 

cidade poderá ser objeto de ação civil pública que objetive evitar ou reparar danos 

causados à ordem urbanística, na forma do art. 1º, VI, da Lei nº. 7.347/85 (Lei da 

Ação Civil Pública)112. 

Por fim, cumpre ressaltar que a efetivação do direito à cidade é condição 

para a realização de um Estado Democrático de Direito. A bem dizer, o direito à 

cidade é a própria expressão da cidadania no âmbito municipal, pois envolve a 

efetivação de direitos sem os quais o exercício desta restaria prejudicado, como os 

direitos relacionados à dignidade da pessoa humana, à justiça social e à 

democracia.  

A moderna concepção de cidadania, nos dizeres de Maria Cristina Seixas 

Vilani, adquiriu dimensão de universalidade e elevou o ser humano à condição de 

centro de referência das instituições (2002, p. 49). Por isso, a efetivação do direito à 

cidade, mesmo no sentido estrito, há de impulsionar o exercício da cidadania, pois 

primará pela dignidade humana, o que significa conceber o homem como centro de 

referência das políticas públicas. Além disso, a efetivação do direito à cidade em 

sentido amplo abrange o princípio da democracia, o que implica em universalizar a 

participação popular nos processos decisórios. Somente assim a população urbana 

deixará de ser concebida como ícone e assumirá o status de destinatária das 

prestações civilizatórias do Estado, no conceito definido por MÜLLER113. (2003, p. 

76). 

 

 

3.3.4 A função social da propriedade urbana 

 

 

Outra norma condicionadora da interpretação e aplicação da usucapião 

especial coletiva é o princípio da função social da propriedade. Note-se, de início, a 
                                                           
112 “Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (...) VI – à ordem urbanística.” (BRASIL, 
1985). 
113 Conceber a população como ícone é abandonar sua real função, abstrair sua essência, tornando-a 
mera espectadora das ações estatais. Nesta perspectiva, a população deixa de tomar parte nas 
políticas estatais e de ser agente da democracia, resignando-se à condição de súdita. A adoção do 
conceito de população como destinatária das prestações civilizatórias do Estado, por sua vez, implica 
a aceitação desta como agente do discurso democrático, ou seja, como “...totalidade dos 
efetivamente atingidos pelo direito vigente e pelos atos decisórios do poder estatal...” (MÜLLER, 
2003, p. 76). 



natureza jurídica atribuída ao instituto, qual seja, a de um princípio jurídico. E nesta 

condição a norma em comento muito se diferirá das outras já estudadas, como se 

passa a sustentar. 

Os princípios são espécies de normas, normas finalísticas que, ao lado das 

normas comportamentais (regras) e metódicas (postulados), compõe o 

Ordenamento Jurídico114. 

Os princípios como fontes de direito passaram por três fases: a 

jusnaturalista, a positivista e agora passam pela pós-positivista. Na vigência do 

jusnaturalismo, os princípios eram tidos como axiomas, ou seja, constituíam fonte 

inspiradora dos postulados jurídicos. Os princípios não consistiam sequer em 

normas para a doutrina jusnaturalista.  

Na fase positivista, os princípios assumiram, quando muito, função 

integrativa, destinados unicamente a suprir as lacunas da lei (e não do Direito). 

Souza Cruz observa que, na tradição positivista, os princípios, ainda quando 

positivados, “... ocupavam o mais baixo grau de hierarquia, sendo empregados de 

forma subsidiária e como ‘válvula de segurança’, ou seja, supletivamente em caso 

de anomia/lacunas jurídicas.” (2004, p. 79). Esta função restou bem evidenciada no 

art. 4º da Lei de Introdução do Código Civil Brasileiro (Decreto-lei nº. 4.657, de 4 de 

setembro de1942)115. 

De fato, as premissas teóricas do positivismo não poderiam admitir a força 

normativa dos princípios. O positivismo, como afirma Norberto Bobbio, teve como 

características fundamentais o formalismo do direito, o que implicava acatá-lo como 

fato e não como valor; a coação do direito, imprescindível para dotá-lo de cunho 

obrigacional, diferenciando-o das normas morais; a fonte primordialmente legislativa; 

o caráter imperativo do direito, insubordinável a outros mandamentos; a teoria do 

ordenamento, pois somente admitia a eficácia das normas nele positivadas; a 

interpretação mecanicista, ou seja, reduzida à ação silogística de adequar fato e 

norma; e a teoria da obediência, a qual impunha o respeito incondicional à lei, 

enquanto válida formalmente. (1995, p. 131-133). 

                                                           
114 A tripartição das normas se deve a Humberto Ávila (2005, p. 129), da qual parte da doutrina 
diverge. Autores como CANOTILHO (2003, p. 1159 et seq.) e BONAVIDES (2004, p. 271 et seq.) 
sustentam a bipartição das normas em regras e princípios. 
115 “Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 
princípios gerais de direito”. (BRASIL, 1942). 



O projeto positivista, ao insistir na redução do direito à dimensão normativo-

formalista, enfocando-o de forma unidimensional, conferiu-lhe um grau de certeza 

incabível nas ciências do espírito. O Direito, fenômeno complexo como se 

apresenta, não pode se fundamentar apenas na validade formal, sendo 

imprescindível que se oriente, também, por critérios de justiça e efetividade. Provém 

daí a crítica formulada por BARZOTTO ao positivismo clássico (2000, p. 146-147).  

Diante da insuficiência do juspositivismo e dos problemas originados da sua 

ideologia, como a legitimação das leis de purificação racial na Alemanha nazista, 

começaram a despontar teorias do direito focadas na questão da justiça e da 

efetividade dos princípios. Essas teorias receberam a denominação de pós-

positivistas116. Entre os teóricos pós-positivistas que discorreram sobre a 

normatividade dos princípios destacam-se Jean Boulanger, Ronald Dworkin, Robert 

Alexy, Friedrich Muller e Jürgen Habermas.  

O francês Boulanger foi, como registra Bonavides, o primeiro a distinguir 

regras de princípios, tendo atribuído às regras a função de reger atos ou fatos 

determinados, ao passo que os princípios se caracterizariam por comportar uma 

série indefinida de aplicações (2004, p. 267). Apesar do mérito de Boulanger por ter 

iniciado a distinção entre regras e princípios, reconhecendo quanto a esses alguma 

normatividade, foram Dworkin e Müller os principais críticos do positivismo.  

Dworkin, em duas obras de grande relevância para o direito contemporâneo, 

reaproximou o direito da moral mediante argumentos construídos sobre questões 

pragmáticas. Em seu livro Uma questão de princípio, Dworkin justifica a revisão de 

um ato legislativo pela Suprema Corte dos EUA, baseado em “... princípios 

incrustados na tradição norte-americana” (2001, p. 48). Em Levando os direitos a 

sério, o autor admite a desobediência civil de atos normativos contrários aos “direitos 

morais” norte-americanos: 

 

Em nossa sociedade, às vezes um homem tem o direito, no sentido forte, de 
desobedecer à lei. Tem esse direito toda vez que a lei erroneamente invade 
seus direitos contra o governo. Se ele tiver um direito moral à liberdade de 
expressão, terá então o direito moral de infringir qualquer lei que o governo, 
em virtude daquele seu direito, não tenha autoridade para adotar. (2002, p. 
294-295). 

 

                                                           
116 O pós-positivismo não rompe com todas as premissas positivistas, apenas reconhece a 
incapacidade das regras de promover justiça em alguns casos. Por esse motivo busca conferir força 
normativa aos princípios. 



Percebe-se, assim, o claro afastamento de Dworkin das doutrinas 

positivistas clássicas. Ao admitir eficácia às ditas leis morais, que corresponderiam 

aos princípios jurídicos, o autor rompe com as premissas do formalismo do direito, 

da coação, da fonte primordialmente legislativa, do caráter imperativo do direito e 

todos os outros apontados por BOBBIO (1995, p. 131-133). Decorre daí o conclusivo 

ensinamento de Vera Karam de Chueri: 

 

DWORKIN objeta radicalmente a premissa positivista, pois entende que há 
casos nos quais as proposições jurídicas não aludem às regras de direito, 
cuja existência depende de sanção institucional, mas a princípios cujos 
conteúdos são, geralmente, controversos. Sua objeção respeita o cerne da 
sua teoria liberal do direito: os direitos individuais, ou seja, direitos que são 
anteriores àqueles criados pela legislação, uma vez baseados em 
princípios, e que podem ser interpostos contra o Estado (enquanto 
instituição criadora de direito). (1995, p. 63). 

 

Mas a fuga ao positivismo não tem se mostrado tarefa fácil, principalmente 

na Alemanha, onde seus reflexos se mostraram tão graves117. Após a Segunda 

Guerra, a Corte Constitucional Alemã passou a admitir a não aplicação de leis 

consideradas injustas por ofender valores reconhecidos universalmente. Essa 

doutrina, denominada jurisprudência dos valores, chegou a considerar a dignidade 

da pessoa humana como valor máximo na ordem vigente, o que justificava sua 

prevalência sempre que confrontada com outras normas. Essa prática valorativa da 

Corte Alemã foi severamente criticada pela interferência do judiciário em matérias 

políticas, o que poderia consistir em decisionismo. 

Robert Alexy, enfático defensor desse sistema de valores, propôs-se a 

responder a três questões fundamentais arguidas pelos críticos, a saber: 

 

As perguntas (1) onde e em que medida são necessárias valorações, (2) 
como atuam essas valorações nos argumentos qualificados como 
‘especificamente jurídicos’ e (3) se tais valores são passíveis de 
fundamentação racional...(ALEXY, 2005 p. 39). 

 

Alexy elaborou, assim, uma teoria destinada a definir critérios para as 

valorações judiciais. Definiu os princípios como mandados de otimização, aplicáveis 

em vários graus, segundo as possibilidades normativas e fáticas. Cabem ao 

                                                           
117 Ao ilustrar a passividade do Tribunal do Império Alemão (Reichsgericht) diante da doutrina nazista, 
Souza Cruz cita o julgado daquela corte no qual se considerou legítima a decisão do Tribunal de 
Hamburgo de retirar a tutela de uma criança dos pais, apenas porque estes consideravam contrária 
às suas convicções – eram testemunhas de Jeová – a saudação nazista Heil Hitler. (2004, p. 159). 



jusfilósofo alemão os créditos pela elaboração da teoria da ponderação, no teor da 

qual definiu critérios para a solução de antinomia entre regras e entre princípios. 

Segundo ele, as regras operam em uma lógica do “tudo ou nada”, ou seja, na 

ocorrência de antinomia o intérprete deverá optar pela aplicação de uma delas, em 

detrimento da outra. Na hipótese de antinomia entre princípios, o intérprete não 

optará por um ou outro, mas deverá conferir maior grau ao que se mostre mais 

adequado à tutela do caso em exame, sem desconhecer a validade do outro (ÁVILA, 

2005, p. 28-29). Como balizador das decisões, opera o princípio da 

proporcionalidade, regra que Alexy concebeu como barreira ao decisionismo. 

Entretanto mesmo a adoção da baliza da proporcionalidade não obsta o 

decisionismo, pois, mesmo na interpretação, desse princípio, é atribuída uma 

dimensão eminentemente valorativa.  

Portanto a teoria de Robert Alexy não eliminava o risco do decisionismo, 

uma vez que o direito ainda encontrava seu fundamento na moralidade 

convencional, o que transmutava a atividade jurisdicional em poder constituinte 

originário, como observa SOUZA CRUZ (2006, p. 138-139). Essa invasão de 

competência, mesmo quando exercida sob o pretexto de afirmar a efetividade dos 

princípios, pode se mostrar lesiva à democracia e aos direitos fundamentais. Isso 

porque permite ao julgador formular os conceitos e conteúdos dos princípios a partir 

das suas próprias convicções, ignorando as visões plurais de mundo.    

Friedrich Müller também se afastou do positivismo ao erigir sua teoria 

concretista, na qual sustentou o fim da dicotomia “ser” e “dever ser”, rompendo com 

a subsunção estritamente lógica. Müller diferenciou “norma” de “texto de norma” e 

reafirmou a origem gadameriana de seu pensamento ao reconhecer o círculo 

hermenêutico entre o intérprete e seu objeto de estudo118. Em síntese, o doutrinador 

alemão sustenta que a norma só se extrai após a análise do caso concreto e a sua 

aplicação deve ter em vista a efetivação do direito posto em debate. (2005, p. 103-

107). Müller avançou na crítica à jurisprudência dos valores ao manifestar sua 

oposição às interpretações contra texto expresso de norma. Assim manifestou seu 

entendimento: “Em caso de conflito, o texto da norma é o ponto de referência 
                                                           
118 Gadamer afirmou a impossibilidade de separação entre o cientista (no caso, intérprete do direito) e 
o objeto do seu estudo (a interpretação e aplicação da norma). O intérprete e sua experiência 
pretérita de vida influenciariam a interpretação da norma (SOUZA CRUZ, 2004, p.145). Assim, “... 
quem dá efetividade à interpretação é um ser racional e também histórico, que fala, se comunica 
dentro da história e de uma história determinada, de uma cultura determinada, de um contexto 
determinado”. (LEAL, 2000, p. 133). 



hierarquicamente precedente da concretização, enquanto determinação do limite 

das possibilidades decisórias admissíveis.” (2005, p. 95). Apesar de assim dispor, o 

direito ainda carecia de fundamentos deodônticos, de uma legitimação assentada 

em procedimentos democráticos, do que careciam as decisões-normas jurídicas.  

Coube a Jürgen Habermas a formulação de uma teoria capaz de afastar a 

ameaça do decisionismo. A Teoria Discursiva do Direito, ao mesmo tempo em que 

recusou a proposta liberal do positivismo clássico, objetou-se à proposta 

comunitarista, manifestada pela jurisprudência dos valores e pelo decisionismo 

inerente à ponderação de Alexy (SOUZA CRUZ, 2006, p. 129). Segundo Habermas, 

as plurais concepções de vida existentes na sociedade contemporânea reafirmam a 

necessidade de o direito se fundamentar em procedimentos democráticos, sem 

abdicar o acatamento aos direitos fundamentais (2003a, p. 133). A crítica à 

ponderação reside no fato de que ela se baseia em uma moralidade convencional, 

“... em que os valores éticos, religiosos, sociais, políticos e econômicos já estão 

estabelecidos, firmando um status quo social”. (SOUZA CRUZ, 2006, p. 135). A 

teoria habermasiana se assenta em uma moralidade pós-convencional, bastante 

distinta da convencional, na qual os indivíduos “...conseguem identificar os valores 

que formam sua identidade e passam a ter juízos de valor críticos sobre os mesmos, 

por meio do reconhecimento de direitos individuais e de princípios universais”. 

(SOUZA CRUZ, 2006, p. 135). 

Um bom exemplo da divergência prática das teorias de Habermas e Alexy 

pode ser extraído do caso do arremesso dos anões119 (Morsang-sur-Orge). O 

precedente relata que em uma cidade francesa certa boate organizou um concurso 

de arremesso de anões, em que a pessoa que lançasse mais longe um anão seria 

premiada. Contudo o governo local interditou o concurso por considerá-lo ofensivo à 

dignidade dos anões. Mas a boate e os anões por ela empregados recorreram ao 

Conselho de Estado da França com o intuito de invalidar a interdição. Argumentaram 

os recorrentes que a falta de emprego gerada pela interdição impelia os anões à 

vida indigna, ao passo que o arremesso era executado com a segurança necessária, 

o que não representava para eles ameaça à integridade física.  

Infere-se do caso que, se adotada a posição de Alexy, seria lícito ao juiz 

determinar a proibição do concurso, com a pretensa intenção de preservar a 

                                                           
119 Citado por SOUZA CRUZ (2004, p. 164) para exemplificar que a escala de valores em torno do 
princípio da dignidade da pessoa humana encontra incongruências, em vista da abertura do conceito. 



dignidade dos anões. Isso porque o conceito de dignidade poderia ser construído 

pelo magistrado à revelia da concepção de dignidade dos afetados, uma vez que se 

basearia em uma moral preestabelecida pela sociedade. Já a teoria habermasiana 

pressupõe a construção democrática do conceito de dignidade, o que implica um 

devido processo judicial, para o qual é imprescindível o bom preparo do magistrado 

(sense of appropriatness), que deverá ser capaz de reconhecer, dentre as normas 

válidas e aplicáveis prima facie, aquela adequada ao caso concreto (CATTONI DE 

OLIVEIRA, 2002, p.87).  

Para a busca da norma aplicável, o juiz deverá bem conhecer os 

argumentos das partes, o que não se garante apenas com o contraditório e a ampla 

defesa, mas pela sub-rogação na posição das partes. Melhor explicando, o juiz 

deverá colocar-se no lugar dos litigantes para saber de que forma o direito melhor se 

realizará120. A decisão também deverá acatar os direitos fundamentais e as demais 

normas válidas do ordenamento jurídico, além de seguir uma linha de raciocínio e 

fundamentação que possibilite às partes entender e aceitar os argumentos 

decisórios. Somente assim poder-se-ia, por exemplo, identificar o melhor conceito de 

dignidade aplicável ao caso concreto, possibilitando a aplicação da norma mais 

adequada.  

Não se trata, contudo, de conferir um valor à dignidade que se possa aplicar 

incondicionalmente e indistintamente a todas as situações que se apresentem ao 

juiz, mas de encontrar a interpretação mais adequada do princípio frente a um caso 

concreto que se apresente, admitindo-se o abandono de um conceito convencional 

de dignidade em prol da efetivação dos direitos humanos, se necessário. 

Ressalte-se que Habermas não nega a carga valorativa dos princípios, 

apenas difere de Alexy por entender que os princípios não se resumem a valores, 

mas consistem em normas. Portanto, sua aplicação não pode ser condicionada por 

ponderações valorativas, mas apenas pelos próprios direitos fundamentais (SOUZA 

CRUZ, 2006, p. 144).  

Observe-se que desconhecer a dimensão normativa dos princípios permite 

que eles deixem de ser aplicados em face de argumentos puramente valorativos, 

não necessariamente condizentes com a realidade e, no mais das vezes 

                                                           
120 Neste aspecto, não seria errado afirmar que Habermas se baseia no imperativo categórico de 
KANT: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne 
lei universal.” (2005, p. 59). 



decorrentes de um puro sentir121 do julgador. Cumpre trazer à colação o magistério 

de Souza Cruz, respaldado no pensamento habermasiano: 

 

No debate atual sobre a efetividade dos direitos sociais, esta tem sempre 
esbarrado no argumento da reserva do possível e no princípio da reserva 
parlamentar em matéria orçamentária. Em outras palavras, as prestações 
positivas exigíveis do Estado no tocante a direitos sociais e econômicos se 
submeteriam necessariamente aos seguintes condicionamentos: a) 
gradualidade na sua concretização; b) disponibilidade 
financeira/orçamentária prévia; c) liberdade de conformação pelo legislador; 
d) insuscetibilidade de controle jurisdicional de programas políticos 
legislativos. 
Ao invés de examinar se os mesmos violam os direitos fundamentais, o 
raciocínio se inverte e a prioridade se torna a viabilização da política 
econômico-financeira do Estado. O Judiciário, preocupado com os arbítrios 
cometidos pelo Estado, procura saná-los com sua decisão, mesmo que 
“alguns” direitos fundamentais sejam violados. (2006, p. 144-145). 

 

Ao repugnar a ponderação, Habermas sustenta que o direito se baseia em 

um critério binário, ou seja, ou uma norma se aplica a um caso concreto ou dele se 

afasta. Os direitos, para a teoria discursiva, não são negociáveis, afirma Cattoni: 

 

Que um direito não pode ser compreendido como um bem, mas como algo 
que é devido e não como algo que seja meramente atrativo. Bens e 
interesses, assim como valores, podem ter negociada a sua “aplicação”, são 
algo que se pode ou não optar, já que estará tratando de preferências 
otimizáveis. Já direitos não. (2002, p. 90). 

 

Mas, apesar de reconhecer o papel do judiciário na efetivação dos 

princípios, Habermas não considera este Poder o agente legítimo para externar a 

moral de uma sociedade, o que se manifesta na distinção que faz entre discurso de 

fundamentação e discurso de aplicação. Sustenta que o direito se legitima em dois 

momentos distintos: na elaboração das normas (discurso de fundamentação) e no 

seu emprego (discurso de aplicação). É fundamental, portanto, para o bom emprego 

da norma, refletido na sua efetividade, que a ela se origine de um processo de 

fundamentação legítimo, o que se passará no devido processo legislativo. Somente 

por um processo legislativo democrático, ou seja, participativo, tendente ao 

consenso e no qual haja paridade no diálogo, pode-se pretender a cunhagem de 

uma norma válida. Habermas esclarece:  

 

                                                           
121 Sobre o sentir sozinho já alertara Guimarães Rosa: “Um sentir é o do sentente, mas outro é o do 
sentidor.” (2001, p. 328). 
 



(...) o princípio da democracia destina-se a amarrar um procedimento de 
normatização legítima do direito. Ele significa, com efeito, que somente 
podem pretender validade legítima as leis jurídicas capazes de encontrar o 
assentimento de todos os parceiros do direito, num processo jurídico de 
normatização discursiva. O princípio da democracia explica, noutros termos, 
o sentido performático da prática de autodeterminação de membros de 
direito que se reconhecem mutuamente como membros iguais e livres de 
uma associação estabelecida livremente. (2003a, p. 145). 

 

Enfim, para Habermas, a alternativa à moral convencional dos 

comunitaristas está na moralidade pós-convencional procedimental, baseada, antes 

de tudo, nas plurais concepções de bem-estar vigentes na sociedade 

contemporânea e factível pelo discurso democrático, tanto na dimensão legislativa 

(fundamentação), quanto judicial (aplicação). 

Feitas as necessárias observações sobre a evolução da normatividade dos 

princípios, pode-se chegar à conclusão de que essas normas deixaram de ter mero 

teor supletivo para ser alçadas à condição de normas-chave de todo o sistema 

jurídico, cumprindo, hoje, a tríplice função de fundamentar o ordenamento jurídico, 

condicionar sua interpretação e integrá-lo (BONAVIDES, 2004, p. 284-287). Contudo 

adota-se aqui a teoria discursiva para condicionar a interpretação e aplicação dos 

princípios a um processo de construção do raciocínio, concebendo-se o direito como 

integridade122 e tendo como premissa a garantia dos direitos fundamentais. 

A primeira observação a ser feita no tocante ao princípio da função social da 

propriedade urbana é que se trata de norma dotada de força suficiente para 

fundamentar as regras pertinentes à propriedade urbana, condicionando sua 

interpretação e integrando-as.  

O princípio da função social da propriedade urbana está previsto no §2º do 

art. 182 da Constituição Federal. Nos termos do dispositivo, a propriedade urbana 

cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 

da cidade previstas no plano diretor. A função social da propriedade urbana, tal 

como prevista na Constituição, é um conceito vago, “... a ser preenchido pelo 

processo político, democratizado e descentralizado na gestão local”. (MATTOS, 

2006, p. 41). 

                                                           
122 O Direito como Integridade é um conceito de Ronald Dworkin assim descrito: “O princípio judiciário 
de integridade instrui os juízes a identificar direitos e deveres legais, até onde for possível, a partir do 
pressuposto de que foram todos criados por um único autor – a comunidade personificada –, 
expressando uma concepção coerente de justiça e equidade”. (DWORKIN, 1999, p. 271-272). 



A fluidez do conceito de função social da propriedade urbana em muito se 

destoa da função social da propriedade rural. Para esta, a Constituição arrolou os 

critérios verificáveis no art. 186 e delegou sua regulamentação à lei específica123. Na 

modalidade urbana da função social, a Constituição apenas vinculou-a ao 

cumprimento das exigências contidas no plano diretor. 

Tendo em vista que a aprovação do plano diretor pressupõe a participação e 

controle popular, o que se realizará na forma do art. 40 do Estatuto da Cidade124, a 

relativa fluidez do conceito propiciará o seu preenchimento por uma via democrática, 

já que a população será ouvida no processo legislativo para aprovação do plano 

diretor (§ 4º, I, do art. 40). Além disso, o conceito poderá ser atualizado a cada dez 

anos, haja vista a necessária revisão do plano nesse lapso temporal (§ 3º do art. 40). 

Mas, ainda que se tenha um conteúdo por preencher, por mais omissa que 

seja a população e por mais reacionárias que sejam os governos locais, a função 

social jamais carecerá de eficácia. Em primeiro lugar, porque os planos deverão 

obedecer às diretrizes fixadas no art. 2º do Estatuto da Cidade, conforme 

mandamento contido no caput do art. 182 da Constituição Federal. Esta norma 

condiciona todos os atos de política urbana, inclusive o ato legislativo de elaboração 

do plano diretor, inegavelmente um instrumento de política urbana. Em segundo 

lugar, porque, mesmo diante da mora ou omissão dos poderes locais na aprovação 

do plano diretor, jamais faltarão bases para a concretização do conceito aberto de 

função social da propriedade urbana. Isso porque a função social da propriedade 

urbana é corolário do princípio da propriedade socialmente funcionalizada (art. 5º, 

XXII c/c XXIII da CR/88), o que lhe rende a aplicabilidade imediata. Assim, no 

tocante ao conteúdo mínimo, deve-se recorrer aos outros princípios vigentes no 
                                                           
123 “Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I – 
aproveitamento racional e adequado; II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 
preservação do meio ambiente; III – observância das disposições que regulam as relações de 
trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores”. (BRASIL, 
1988). 
124 “Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana. § 1º O plano diretor é parte integrante do processo de 
planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 
incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. § 2º O plano diretor deverá englobar o território 
do Município como um todo. § 3º A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a 
cada dez anos. § 4º No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua 
implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: I – a promoção de 
audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas 
dos vários segmentos da comunidade; II – a publicidade quanto aos documentos e informações 
produzidos; III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. § 5º 
(VETADO)”. (BRASIL, 2001). 



ordenamento jurídico além, é claro, dos direitos fundamentais (MATTOS, 2006, p. 

47). 

Diante dos argumentos expostos, é possível estabelecer, com Mattos, duas 

premissas: “... a) a efetividade da função social da propriedade não se restringe ao 

plano diretor; b) o plano diretor não é requisito obrigatório para a propriedade urbana 

ser compelida a atender uma função social”. (2003, p. 111). 

Mas o que preocupa os urbanistas não é a suposta falta de conteúdo, ou 

mesmo o conceito aberto do princípio, mas a ideologia liberal dos operadores do 

direito, os quais usualmente lidam com o princípio sob o enfoque positivista, incapaz 

de superar a contradição entre um “direito-poder” e um “poder-dever”. Em outras 

palavras, não se tem concebido a propriedade como um “direito-função”, como 

registra Jacques Távora Alfonsin (In: ALFONSIN; FERNANDES, 2004, p. 43). 

De fato, a questão tem inegável cunho ideológico, sendo que a positivação 

do princípio representa não a mudança de concepção em si, mas o início de uma 

virada. Nota-se isso pelo simples fato de haver, desde muito antes da primeira 

positivação do princípio no Brasil, com a Constituição de 1934, institutos que 

viabilizariam a funcionalização social da propriedade se houvesse, pelo menos, sinal 

de vontade. Institutos como o abuso de direito e a contribuição de melhoria 

poderiam, pelo menos, minorar os impactos do uso nocivo da propriedade em 

alguns casos, como em hipóteses de imóveis ociosos ou valorizados em decorrência 

de obras públicas. Não há, contudo, registros consideráveis de aplicação desses 

institutos de forma sistemática. 

Certo é, porém, que a positivação do princípio na Constituição de 1988 deu 

novos ares à matéria, além de definir algumas sanções em caso de uso 

desconforme à função social. Mas a positivação não representou, em um primeiro 

momento, mudança na concepção do direito de propriedade. A ideologia liberal 

ainda predominava nas esferas administrativa e judicial (MATTOS, 2003, p. 115). Foi 

com a promulgação do Estatuto da Cidade que a questão começou a ganhar novo 

enfoque. Os princípios, diretrizes e instrumentos de política urbana revolucionaram a 

forma de pensar a função social. Não foram necessários critérios rígidos e 

estanques como aqueles condicionadores da função social da propriedade rural. Ao 

contrário, o Estatuto traçou os fins da política urbana, conferiu os meios para a sua 

execução, o que, em vista do disposto no art. 182, da Constituição, significou dotar o 

princípio da função social da propriedade de plena eficácia.  



Os argumentos outrora empregados para afastar a incidência do princípio, 

como a sua não normatividade, a indeterminação do conceito de função social da 

propriedade urbana e o seu caráter programático, já não constituem óbices à sua 

aplicação (MATTOS, 2003, p. 116). Os argumentos da carência de normatividade 

dos princípios e do seu caráter normativo caem por terra frente às teorias 

constitucionais contemporâneas, quer se adote o comunitarismo125 de Alexy ou o 

procedimentalismo de Habermas. Quanto ao argumento da abertura do conceito, 

também carece de fundamento, haja vista as diretrizes traçadas pelo Estatuto da 

Cidade. São elas mais do que suficientes para se estabelecer o conteúdo do 

princípio e aplicá-lo aos casos concretos, mesmo na falta do plano diretor, nos 

termos já sustentados.  

Por essas razões se observa, hodiernamente, o lento desenvolvimento de 

uma reviravolta no pensamento jurídico, já demonstrado por Liana Portilho Mattos 

em recente estudo sobre a prática da função social nos tribunais brasileiros (2006). 

Após pesquisar os fundamentos de aproximadamente 320 acórdãos de vários 

estados do País, entre eles os Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, o Superior Tribunal de Justiça e o 

Supremo Tribunal Federal, a autora pôde concluir, com algumas ressalvas126, que as 

decisões de controvérsias entre particulares e municípios sobre a imposição de 

normas municipais têm tido certa vinculação ao princípio da função social da 

propriedade. Contudo, também relata a autora uma tendência para a resistência da 

adoção do conceito de função social da propriedade sobre bens públicos, haja vista 

a idéia segundo a qual os imóveis públicos atenderiam sempre ao interesse coletivo, 

que em muito se difere da função social (MATTOS, 2006, p. 174-175). 

Enfim, há sinais que apontam para uma mudança na concepção dos 

operadores do direito, sendo de se registrar, além das incipientes decisões em favor 

da eficácia do princípio da função social da propriedade urbana, as boas práticas de 

política urbana executadas em alguns municípios do País e a vasta doutrina sobre 

Direito Urbanístico e Política Urbana brasileiros. Mas ainda se verificam práticas 

contrárias à efetivação do princípio, muitas delas disfarçadas com as melhores 

intenções. É o que se observa nas políticas públicas de regularização fundiária, hoje 

                                                           
125 Para um estudo aprofundado sobre as teorias da justiça, vide SALVATORE VECA, 2005. 
126 Entre as ressalvas, destaca Mattos que a pesquisa não abrangeu decisões de primeira instância e 
que a amostra colhida é insuficiente para se sustentar uma tendência dos tribunais em acatar a 
função social da propriedade como argumento decisório. 



levadas a efeito pelo Governo Federal e por diversos municípios. É sobre o 

desacerto dessas políticas que se passa a dispor. 

 

 

3.3.5 A forma de regularização visada pela usucapiã o coletiva 

 

 

No início deste capítulo, o presente trabalho procurou demonstrar que a 

finalidade precípua da usucapião especial coletiva é a regularização fundiária dos 

assentamentos informais urbanos ocupados por população de baixa renda, ou seja, 

as favelas e formações urbanas congêneres. Sobre esse aspecto não há 

divergência. 

Contudo, mais de uma concepção de regularização fundiária foi 

apresentada, o que faz pensar qual a forma de regularização prescrita pela 

usucapião coletiva dentre aquelas apontadas por ALFONSIN (In: ROLNIK, 2006, p. 

57-60), quais sejam: i) a regularização fundiária como regularização jurídica dos 

lotes; ii) a regularização como urbanização do assentamento; iii) regularização 

fundiária como regularização urbanística; e iv) regularização pluridimensional. Este 

tem sido o foco das controvérsias.  

Demonstrar-se-á no presente tópico a proximidade que cada uma das 

concepções de regularização guarda com as doutrinas jurídicas acima expostas. 

Poder-se-á, assim, associar a regularização jurídica à doutrina positivista 

(liberalismo); a regularização como urbanização e como regularização urbanística ao 

comunitarismo de Alexy; e, por fim, a regularização pluridimensional ao 

procedimentalismo de Habermas.  

Posteriormente, analisar-se-á o grau de efetivação do princípio da função 

social da propriedade urbana e dos direitos fundamentais, em especial o direito à 

moradia e à cidade em cada uma das concepções. Por fim, defender-se-á a 

concepção de maior alcance na efetivação dos direitos fundamentais. Passa-se, 

pois, à análise das concepções de regularização fundiária. 

As práticas de regularização fundiária iniciaram-se a partir da década de 

1980127. Antes disso, prevaleceram as políticas higienizadoras e clientelistas, 

                                                           
127 Algumas cidades, como Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre reconheceram, em certa medida, os 
direitos dos favelados, abstendo-se de realizar remoções e expulsões e incluindo as áreas ocupadas 



caracterizadas pela simples expulsão da população de baixa renda do espaço legal 

das cidades ou, quando muito, na sua remoção para conjuntos habitacionais 

situados na periferia, o que era feito em troca de favores políticos, como já apontado 

por Raquel Rolnik (In: FERNANDES, 1998, p. 173 e 189).  

A partir da década de 1980, a abertura democrática propiciou a revisão do 

modelo até então adotado. Passaram a ser concebidas práticas democráticas de 

regularização, a exemplo do programa instituído pela Lei do Pró-favela, em Belo 

Horizonte, já no ano de 1983. A lei em comento, além de delimitar as áreas 

favelizadas como zonas residenciais para fins de moradia, definiu normas 

urbanísticas específicas para essas áreas e criou mecanismos político-institucionais 

de gestão participativa dos programas de regularização, como lembra FERNANDES 

(In: ROLNIK, 2006, p. 33). A lei serviu de paradigma para programas de vários 

municípios, entre eles Recife, Salvador e Porto Alegre. Mas políticas como essas 

eram contestadas diuturnamente, haja vista a ideologia positivista imperante à 

época. 

Somente com a promulgação da Constituição de 1988 foram ampliadas as 

possibilidades para a regularização, seja pela positivação do princípio da função 

social da propriedade urbana, seja pela previsão de alguns instrumentos de política 

urbana, como o parcelamento e edificação compulsórios, o imposto predial e 

territorial progressivo no tempo, a desapropriação com pagamento em títulos e a 

usucapião especial individual (arts. 182, § 4º e 183). Mas, ressalta Fernandes, ainda 

assim houve quem sustentasse e inviabilidade da aplicação dos novos instrumentos 

ante a ausência de lei específica (In: ROLNIK, 2006, p. 33). 

A lei específica de que trata a Constituição só veio a ser editada em 2001. O 

Estatuto da Cidade, como se autodenominou esta lei, instrumentalizou de tal forma 

os poderes locais e mesmo a sociedade, que já não se pode obstar a execução de 

políticas de regularização fundiária sustentáveis. 

Interessante notar, entretanto, que a concepção de regularização tida por 

sustentável hoje por vários países, e mesmo no Brasil, por vários municípios e pelo 

Governo Federal128, resume-se à regularização jurídica, ou seja, a mera titulação. E 

                                                                                                                                                                                     
nos mapas oficiais da cidade. Contudo a regularização não era factível com o instrumental jurídico 
então disponível (FERNANDES; In: ROLNIK, 2006, p. 31).  
128 Segundo Edésio Fernandes, países como o Peru, México, El Salvador, Egito, Romênia adotaram 
programas de titulação em larga escala por exigência do Banco Mundial. Afirma, ainda, o autor, que  



isso se deve, pelo menos no momento atual, à influência do pensamento de 

Hernando De Soto, economista peruano cuja obra despertou o interesse econômico 

pelas políticas de titulação imobiliária. Explica-se. 

Hernando De Soto, na obra intitulada O mistério do Capital, propôs-se a 

perquirir o motivo pelo qual o capitalismo se desenvolve em alguns países, mas 

fracassa em outros. E a razão encontrada por De Soto está na existência de um 

capital não circulante, o chamado “capital morto”. Esse capital se compõe de bens e 

valores atrelados à informalidade. Seriam indústrias de porão, comércios irregulares, 

empregos e atividades informais e, no que concerne a este estudo, os imóveis 

irregulares.  

Segundo De Soto, o montante de capital morto nos países periféricos129 

soma US$ 9,34 trilhões (2001, p. 48).  

De Soto afirma que o capital morto inibe a produção e a circulação de 

riquezas, pois constitui óbice à celebração de negócios, ao acesso ao crédito, ao 

recolhimento de tributos etc., o que afeta não só os marginalizados, mas também o 

restante da população. É enfático a esse respeito ao afirmar que a transmutação do 

capital morto em capital vivo, ou seja, sua regularização, é interesse também das 

elites:  

Legalizar a propriedade não é de forma alguma uma mera caridade aos 
pobres. Criar um mercado ordenado que crie proprietários responsáveis e 
conceda às suas moradias escrituras oficiais dignas de financiamento 
proporcionará um mercado ampliado, incentivará a lei e a ordem e colocará 
dinheiro no bolso das elites. (DE SOTO, 2001, p. 229). 
 

Essa afirmação soou como música aos ouvidos dos capitalistas de plantão. 

Incorporar mais de nove trilhões de dólares ao mercado mundial, agora sem 

fronteiras, possibilitaria ganhos inimagináveis. E esse certamente tem sido o intuito 

do Banco Mundial, empenhado como nunca em debater questões relacionadas às 

políticas de regularização fundiária e mesmo a impô-las como critério para o repasse 

de recursos financeiros. Sobre essa questão, afirma FERNANDES: 

 

... o Banco Mundial está explicitamente defendendo o direito individual de 
propriedade e a homogeneização dos sistemas jurídicos nacionais, dentre 

                                                                                                                                                                                     
algumas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e Recife, já promoveram reuniões visando à 
adoção de políticas de titulação à moda De Soto, e há indícios de que o Governo Federal esteja se 
movimentando para promover políticas dessa natureza (In: ROLNIK, 2006, p. 38-39). 
129 A pesquisa de De Soto abrange países da Ásia, África, Oriente Médio, América do Sul, México, 
América Central, Caribe, China, países do Leste Europeu, entre outros. (2001, p. 48). 



outra [sic.] razões de forma a remover os obstáculos à circulação global do 
capital imobiliário internacional. (In: ROLNIK, 2006, p. 38). 

 

A teoria de De Soto se baseia na premissa de que os excluídos da 

formalidade deixam de investir em seus negócios e bens em virtude da falta de 

acesso ao crédito ou em razão da insegurança da posse. Todavia, no que tange à 

posse imobiliária em assentamentos informais, tal assertiva tem se mostrado quando 

não inverídica, pelo menos precipitada. É o que sustenta Flávio A. M. de Souza, ao 

afirmar que a segurança da posse “... é uma variável composta e dinâmica, que 

depende das experiências dos moradores em suas moradias”. (In: FERNANDES; 

ALFONSIN, 2003, p. 151). 

Souza realizou uma pesquisa de campo nas cidades de Recife e Maceió, na 

qual entrevistou cerca de 180 moradores de assentamentos informais. A primeira 

constatação do pesquisador foi a de que o sentimento de segurança nos 

assentamentos não se resume à formalidade da posse. Os moradores geralmente 

expressam insegurança quanto a critérios outros, como intempéries e conflitos de 

vizinhança. E mesmo quando há insegurança, as demandas por conforto e 

estabilidade da construção se sobrepõem a ela, não constituindo a insegurança 

empecilho ao aprimoramento da moradia (In: FERNANDES; ALFONSIN, 2003, p. 

151-152).  

O Autor chega a sugerir que a percepção de segurança da posse e 

investimento tenha sido compreendida de forma inversa, pois relata que os 

investimentos gradativos para a construção de barracos garantem aos moradores 

certo grau de segurança (In: FERNANDES; ALFONSIN, 2003, p. 152). Assim, 

conclui Souza: 

As razões pelas quais as pessoas investem e consolidam suas casas não 
são necessariamente baseadas em percepções de seguridade da posse da 
terra, como é comumente advogado. Existem outras dimensões de 
seguridade que parecem irrelevantes para um observador externo, mas que 
são o que realmente influencia as decisões das pessoas em reinvestir no 
mercado habitacional. Aspectos de seguridade pessoal, conforto e falta de 
alternativas viáveis para a habitação têm servido como medidas 
substitutivas para os indivíduos ao decidirem investir na consolidação de 
suas casas. (In: FERNANDES; ALFONSIN, 2003, p. 153). 

 

Mas Flávio Souza não foi o único a perceber a falibilidade da associação 

entre titulação e investimentos na habitação. Nelson Baltrusis pesquisou a dinâmica 

do mercado informal de terra e moradia nas favelas de Paraisópolis e Nova 

Conquista, ambas situadas na cidade de São Paulo. O pesquisador encontrou nos 



assentamentos um mercado dinâmico, que tem como agentes a Associação de 

Moradores, vendedores e mesmo uma imobiliária. (In: FERNANDES; ALFONSIN, 

2003, p. 221-222). 

Relata Baltrusis que as casas ou barracos são comercializados segundo o 

grau de investimento realizado. Na favela de Paraisópolis, onde a questão da terra 

ainda não havia sido regularizada à época da pesquisa, um barraco de madeira de 

dois cômodos custava em média mil e quinhentos reais, ao passo que uma 

construção de dois pavimentos com acabamento poderia chegar a trinta mil reais. 

(In: FERNANDES; ALFONSIN, 2003, p. 222). Com isso, demonstra o autor a 

existência de moradias irregulares nas quais ocorreram investimentos. Mas a 

constatação mais interessante de Baltrusis diz respeito à prática de financiamentos 

dos imóveis, os quais, diga-se de passagem, não são transmitidos a título domini, 

ocorrendo apenas a transmissão da posse. (In: FERNANDES; ALFONSIN, 2003, p. 

223). 

Também Pedro Abramo, economista e pesquisador do Instituto de Pesquisa 

e Planejamento Urbano e Regional – IPPUR, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, tem se empenhado no estudo do mercado informal nos assentamentos 

urbanos. Em entrevista concedida à Revista Land Lines, do Lincoln Institute of Land 

Policy (2007b), quando questionado sobre a influência da informalidade nos preços 

da terra nas favelas, Abramo observa que, nas favelas consolidadas, o título já não 

representa um anseio dos moradores, podendo, até, operar como fator de 

desvalorização, uma vez que a regularização pode impedir o desmembramento do 

lote, além de impor restrições construtivas. Veja-se: 

 

Land prices apparently are not as affected by the lack of formal property 
titles as was previously thought, because tenure is not seen as insecure; in 
consolidated informal settlements property title is not a priority for most 
families. Property rights are seen as legitimate once a family invests in the 
property and occupies it over a period of time. Given this customary property 
rights concept, we would not expect prices to rise if property titles were 
issued, but this is a hypothesis that still needs to be more thoroughly tested. 
It is possible, however, that the process of land title regularization and 
enforcement of urbanization standards in informal settlements may be a 
negative externality for the residents, because such a change would 
eliminate the freedom to build and divide lots, which represent a very 
important asset for the families involved. (ABRAMO, 2007b, p. 21). 

 

Diante dos argumentos citados, tem-se que a premissa adotada por De Soto 

é inválida. Os dados empíricos coletados mostram que mesmo as pessoas que 



vivem na informalidade movimentam o mercado imobiliário, o mercado creditício e 

investem em suas propriedades. Ademais, sem esses investimentos, não seria 

constituído tão valioso “capital morto”. O conceito de capital morto pode ser 

entendido desta forma se representar o desinteresse por ele enquanto não for 

formalizado. Mas esse desinteresse parte apenas dos setores formais, que não 

veem garantias para investir em algo tão fluido como a posse. Enquanto isso, a 

informalidade segue movimentando enormes somas, prescindindo da “benevolência” 

do capital internacional. 

Assim, é de se questionar a quem a regularização meramente jurídica 

beneficia – aos excluídos ou aos excludentes? A pergunta pode ser formulada de 

outra maneira: Quais direitos precisam ser efetivados para garantir a inclusão 

socioespacial dos moradores das favelas – o direito de propriedade ou os direitos à 

moradia adequada e à cidade sustentável?  

Diante das explanações em torno do direito à moradia e do direito à cidade, 

resta mais do que clara a sua capacidade de melhor dignificar a vida dos moradores 

do que a simples outorga do título de propriedade. Viabilizar uma moradia com 

padrões mínimos de habitabilidade, tais como instalações sanitárias, coleta de 

esgoto e lixo, suprimento de água e energia elétrica, um número razoável de 

habitantes por dormitório e a integridade da edificação; além de promover o acesso 

aos bens e serviços públicos imprescindíveis ao desenvolvimento da condição 

cidadã, certamente é mais benéfico a toda a sociedade, do que a simples 

regularização jurídica. 

Não se quer afirmar a desnecessidade do título de propriedade, tão 

importante para assegurar o exercício dos direitos sucessórios, a proteção da 

propriedade pela via petitória e, em alguns casos, a segurança da posse. Contudo o 

reconhecimento do direito de propriedade não encerra a finalidade da usucapião 

especial coletiva que, como sobejamente demonstrado, é a inclusão socioespacial 

dos habitantes das favelas e assentamentos afins. Por essa razão, se rejeitam os 

programas baseados unicamente na regularização jurídica, pois se baseiam nas 

concepções positivistas – tão afetas ao liberalismo –-, ou seja, partem da ótica de 

que o direito formal em si basta, ignorando-se a efetivação dos direitos 

fundamentais. 

A par da importância do título, pode-se inferir que as intervenções 

urbanísticas, por si só, também não promoverão os direitos fundamentais dos 



moradores. A propriedade ou o direito de uso, quando aquela não for adquirível 

(imóveis públicos), são agentes promotores de dignidade. Uma propriedade bem 

definida evita conflitos, resolve disputas familiares, de vizinhança, com o Poder 

Público (em casos de desapropriação, por exemplo), enfim, confere ao morador a 

paz social, tanto na dimensão horizontal (entre particulares), quanto vertical (entre o 

particular e o Poder Público). Assim, a regularização restrita à urbanização também 

não há de acatar os mais lídimos direitos dos moradores das favelas. 

Ademais, a intervenção meramente urbanizadora soa como moralismo 

convencional. O Poder Público julga o que seria uma intervenção promotora de 

direitos e a executa sem participação ou mera consulta aos afetados. E este também 

é um problema da regularização urbanística, na qual se modificam unilateralmente 

as normas urbanísticas municipais referentes a uma determinada zona, para 

viabilizar a execução de programas de urbanização, prescindindo da participação 

popular. Essas concepções de regularização (jurídica, urbanizadora e urbanista) 

supõem que a justiça “... se vincula a uma certa idéia de bem-estar, que pode ser 

assegurado [sic.] ou pela igualdade jurídica – paradigma do direito liberal – ou pela 

igualdade fática – paradigma do direito ao bem estar.” (CITTADINO, 2004, p. 209). E 

o equívoco de tais concepções está em conceber o povo não como grandeza 

pluralística130, como quer CANOTILHO (2003, p. 75), mas como ícone. Esta 

representação da população favelada como destinatária de bens despreza o lado 

cidadão das pessoas, o que impossibilita que elas se reconheçam como membros 

livres e iguais no âmbito da comunidade jurídica (CITTADINO, 2004, p. 209). Essa 

carência de participação nos processos decisórios – não só das questões de 

regularização, mas de todas de caráter público – e o seu reflexo no 

autorreconhecimento da condição cidadã também são fatores de exclusão social, 

agravados, ainda, por afrontar o princípio democrático (art. 1º da Constituição da 

República). 

A alternativa sustentável é a regularização pluridimensional, com sua 

dimensão tripartite, abrangendo, nos dizeres de ALFONSIN: 

 

                                                           
130 Afirma Canotilho que o povo deve ser acatado como uma grandeza pluralística, ou seja, “...povo 
em sentido político, isto é, grupos de pessoas que agem segundo idéias, interesses, representações 
de natureza política”. (2003, p. 75). 
 



...a) a questão da legalização da posse exercida com fins de moradia, 
através da titulação e do registro imobiliário, é o primeiro aspecto e está 
claramente centrada na ampliação do marco legal do direito de morar, para 
uma população antes ameaçada no exercício desse direito; b) a segunda 
questão diz respeito à melhoria do ambiente urbano do assentamento, e, 
portanto, encerra uma preocupação com a sustentabilidade tanto do 
assentamento humano enquanto realidade territorial quanto das práticas 
sociais ali desenvolvidas; c) por fim, existe uma terceira preocupação com o 
resgate ético que a cidade tem de fazer, através das políticas urbanas que 
implementa, da condição cidadã das pessoas que moravam de forma, 
antes, segregada social e espacialmente, portanto, apartadas do conjunto 
de bens materiais e simbólicos oferecidos/produzidos pela urbe. (In 
ROLNIK, 2006, p. 60). 

 

A visão pluridimensional da regularização, além de abranger as questões 

afetas à titulação e às intervenções urbanizadoras, tem a preocupação de integrar 

os excluídos ao processo de cidadania, admitindo-os como destinatários das 

prestações civilizatórias e, portanto, como condutores do próprio destino. Essa 

visão, além de possibilitar a inclusão dos afetados, possibilita a sustentabilidade das 

intervenções, na medida em que o Poder Público, a sociedade e os afetados verão 

na intervenção os resultados de suas próprias deliberações. 

Por todo o exposto, conclui-se que a usucapião coletiva visa à regularização 

fundiária pluridimensional, seja porque é a única concepção capaz de resgatar a 

cidadania dos excluídos, seja porque é a melhor forma de efetivar os direitos 

fundamentais à moradia adequada e à cidade sustentável, acatando, por essa via, a 

promoção do princípio da função social da propriedade urbana, tal como preceitua o 

art. 182, caput, da CR/88, e os arts. 1º e 2º do Estatuto da Cidade.  

 

 

4. A INTERPRETAÇÃO CONCRETIZANTE DA USUCAPIÃO COLET IVA 

 

 

Após deixar claro que a regularização pluridimensional é a única dimensão 

da regularização fundiária capaz de alcançar a mens legis da usucapião especial 

coletiva prevista no art. 10 do Estatuto da Cidade131, faltam descobrir as formas 

legais, ou melhor, os institutos jurídicos aplicáveis, bem como a interpretação que 

melhor lhes confira efetividade. 

                                                           
131 Ressalta Fernandes que esta premissa tem sido reafirmada, até mesmo na Política Nacional de 
Apoio à Regularização Fundiária Sustentável, proposta pelo Ministério das Cidades. (In: 
FERNANDES; ALFONSIN, 2004, p. 319). 



A aplicação da usucapião pluridimensional pressupõe um itinerário tripartite. 

Na primeira fase se outorga o título; na segunda, urbaniza-se a área e na última, 

adotam-se medidas para promover a cidadania. Contudo não há nada que impeça a 

inversão ou a aplicação concomitante dessas etapas. Estabeleceu-se aqui a ordem 

tão somente para seguir a lógica já positivada no art. 10 do Estatuto da Cidade, que 

dispõe, em primeiro plano, sobre a declaração da propriedade e a consequente 

formação do condomínio entre os moradores (§2º e 3º); depois prevê a possibilidade 

de extinção do condomínio, após a execução de obras de urbanização (§4º); e, por 

fim, prescreve regras democráticas para a tomada de decisões no condomínio 

constituído (§5º)132. 

No itinerário proposto, o qual, diga-se de passagem, não foge à concepção 

de regularização pluridimensional de ALFONSIN (In ROLNIK, 2006, p. 60), há uma 

série de direitos a serem efetivados. O primeiro deles, o direito de propriedade, será 

efetivado pela ação de usucapião coletiva, a ser movida pelos moradores, em 

litisconsórcio, ou por uma associação por eles constituída na forma da lei. O 

patrocínio da ação de usucapião caberá ao Poder Público (Defensoria Pública, 

Ministério Público e Procuradoria Municipal), em atendimento à regra contida no art. 

4º, V, “r”, do Estatuto da Cidade. A etapa da urbanização caberá ao Poder Público, 

às concessionárias de serviços públicos, ou a ambos, conforme o caso. Nessa 

etapa, serão efetivados o direito à moradia adequada e à cidade sustentável, com 

todas as nuances já estudadas. A última etapa também é responsabilidade do Poder 

Público e consiste na promoção da cidadania. 

Nota-se, assim, a amplitude das ações necessárias a tal propósito, o que 

demanda planejamento urbano. Não se almeja, contudo, um planejamento à moda 

higienista ou tecnocrático-modernista, já criticados por Ângela Moulin Simões 

Penalva Santos (2006, p. 40-43). Planejamento, no sentido aqui invocado, implica a 

adoção de uma agenda ativista democrática, “... que inclui o plano diretor, a criação 

de conselhos populares (para controle das políticas de saúde, educação e 

assistência social, por exemplo), o orçamento participativo, além da defesa do meio 

ambiente”. (PENALVA SANTOS, 2006, p. 57). Somente o planejamento pode 

                                                           
132 Nelson Kojranski, por exemplo, sustentou, em artigo publicado na Folha de São Paulo, que “... 
afigura-se difícil, ou mesmo impossível, a regularização jurídica das favelas sem antes submetê-las à 
urbanização, consistente na execução de obras e serviços dos mais elementares, como a abertura de 
vias de circulação, a identificação das casas e/ou seus moradores e a implantação de serviços de 
distribuição de água, esgoto e energia”. (2003, p. 03). 



conjugar as ações destinadas à regularização ampla, primando pela 

sustentabilidade. 

Ademais, na fase de planejamento serão definidas as áreas onde a 

regularização é mais urgente, os instrumentos a serem adotados, as 

responsabilidades de cada órgão ou ente público, os parceiros do processo (pois é 

imprescindível o apoio da sociedade), os prazos e as metas, entre outros fatores. 

Tudo isso primará pela efetivação dos direitos à moradia adequada e à cidade 

sustentável sem abdicar do interesse público na eficiência da intervenção e na 

consequente economia de recursos públicos. 

O planejamento é condição sine qua non para a realização de qualquer 

programa público, mas ganha notável relevância na regularização, em vista da 

amplitude da intervenção. Na regularização, a coerência das ações é de suma 

importância para a sua eficácia. A título de exemplo, pode-se sustentar que a 

outorga de títulos não promoverá a segurança da posse se a área carecer de 

segurança pública, pois a violência poderia provocar a fuga de proprietários e o 

consequente abandono dos imóveis recém-regularizados. Outro exemplo reside no 

fato de que nenhuma política de saneamento básico será eficaz se não for 

acompanhada de medidas educativas referentes ao manejo correto dos resíduos 

sólidos, do esgoto, do preparo de alimentos, das práticas ambientais corretas etc., o 

que requer investimentos na educação. Enfim, o próprio conceito de sustentabilidade 

remete à necessidade de planejamento, sem o quê as ações se perdem em meio a 

tantas carências e boas intenções. E foi em virtude disso que o legislador incluiu, 

entre as diretrizes de política urbana, o planejamento do desenvolvimento das 

cidades (art. 2º, IV)133, diretriz que, a despeito de ter em vista evitar a formação de 

favelas, também pode ser aplicada para sanear as já existentes. 

Todavia, dispor sobre o planejamento urbano para a regularização 

pluridimensional só faz sentido quando o Poder Público estiver comprometido com 

os direitos fundamentais, ou seja, quando estiver empenhado em minorar os efeitos 

da segregação socioespacial nas cidades. Já nos casos em que o Poder Público 

restringir sua atuação à regularização meramente jurídica ou à regularização 

urbanizadora ou urbanista contrárias às necessidades e anseios da população, 

                                                           
133 “Art. 2º (...) IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 
população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua influência, de modo a 
evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente.” 
(BRASIL, 2001). 



restarão duas medidas a serem adotadas pelos atingidos: a coercibilidade política e 

a coercibilidade judicial (CARVALHO FILHO; In: GARCIA, 2004, p. 326).  

A coercibilidade política significa o uso dos direitos políticos como resposta 

às ações ou omissões dos mandatários do povo. Ele pode se refletir de inúmeras 

formas, como a negativa de voto àquele que tenha operado em sentido contrário aos 

interesses de determinado grupo, o voto em seu opositor, a propaganda política em 

um ou noutro sentido, entre outras. 

A coercibilidade judicial, por outro lado, consiste no pedido de intervenção do 

Poder Judiciário na matéria de competência do Poder Executivo. Pode-se requerer 

desde a abstenção do Poder Público de executar políticas públicas que se mostrem 

ofensivas aos direitos dos afetados, ou mesmo requerer a condenação do Poder 

Público a prestações materiais. 

No que tange à coercibilidade política, não há implicações complexas. Aos 

particulares são permitidas todas as formas de manifestação políticas não vedadas 

por lei. Mas, no que se refere à coercibilidade judicial, a questão ganha contornos 

complexos.  

Quanto ao objeto deste estudo, o problema da coercibilidade judicial pode 

assumir duas feições: i) restrição das ações do poder público à regularização 

jurídica; e ii) completa omissão do Poder Público no que toca à regularização 

fundiária. Tendo em vista que o segundo problema abrange o primeiro, propõe-se a 

apresentação de uma solução, a qual se aplicaria ao primeiro problema, no que lhe 

diz respeito. 

 

 

 

 

 

 

4.1 Usucapião coletiva e omissão do Poder Público 

 

 

Chega-se, portanto, ao cerne do presente trabalho. Baseando-se nas 

premissas já erigidas, cumpre averiguar as medidas judiciais cabíveis em caso de 

omissão do Poder Público na tarefa constitucional de executar políticas públicas 



tendentes a promover os direitos fundamentais à moradia adequada, à cidade 

sustentável e à propriedade funcionalizada socialmente. Questiona-se se a 

população de assentamentos informais urbanos não dotados das mínimas 

condições de habitabilidade134 tem o direito a prestações materiais a serem 

executadas pelo Estado. 

Além de analisar o interesse jurídico no que toca às prestações materiais, 

questiona-se a possibilidade de requerimento desses direitos na própria ação de 

usucapião coletiva, pela cumulação de pedidos. Essa é a questão central deste 

estudo, analisar se a sentença que declara a usucapião especial coletiva pode 

condenar o Poder Público a executar obras e projetos que assegurem à população 

excluída um padrão mínimo de urbanização. 

A questão, portanto, abrange dois aspectos distintos: o aspecto material e o 

aspecto processual. Sob o ponto de vista material, questiona-se a possibilidade de o 

Poder Público e suas concessionárias serem compelidas pelo Judiciário a efetivar 

direitos fundamentais de cunho prestacional. Sob o ângulo processual, questiona-se 

se, no processo de usucapião especial coletivo, é permitida a cumulação de pedidos 

de natureza declaratória e condenatória. Parte-se do primeiro ponto. 

 

 

4.1.1 A eficácia dos direitos à moradia, à cidade e  à propriedade socialmente 

funcionalizada na dimensão prestacional  

 

 

Antes de adentrar o tema, é preciso estabelecer um marco teórico, sem o 

quê se estará especulando sobre as possibilidades e caminhos que a ciência do 

direito trilhou, sem, contudo, propor uma solução exegética. 

Firma-se, aqui, o marco em três vertentes do pensamento jurídico, que se 

completam em alguma medida: a teoria discursiva de Jürgen Habermas e a teoria 

concretista de Friedrich Muller e Konrad Hesse, além da hermenêutica constitucional 

democrática de Peter Häberle.  

                                                           
134 A partir daqui, considerar-se-ão condições mínimas de habitabilidade: i) o fácil acesso à água 
potável; ii) fornecimento de energia elétrica; iii) acesso à rede de esgoto ou fossa séptica; iv) número 
razoável de moradores por cômodo; v) residência firme e segura; vi) segurança da posse e vii) 
acesso razoavelmente fácil aos serviços públicos de saúde, educação e segurança.  



Sobre a teoria discursiva, já foram feitas suficientes explanações, mas pode-

se afirmar que ela se baseia na construção democrática do direito, partindo do 

pressuposto de que “ ... só pode ser tido como legítimo aquilo em torno do qual os 

participantes da deliberação livre podem unir se [sic.] por si mesmos, sem depender 

de ninguém – (...) aquilo que encontra assentimento fundamentado de todos...” 

(HABERMAS, 2003c, p. 162).  

O procedimentalismo proposto pela teoria discursiva afasta-se do 

positivismo e do comunitarismo, visões que Habermas associa aos paradigmas do 

Estado Liberal e do Estado Social. O procedimentalismo é a compreensão do direito 

sob o enfoque do Estado Democrático. É o que se assevera pelas considerações de 

Habermas: 

 

...divergindo do paradigma liberal e do Estado social, este paradigma do 
direito não antecipa mais um determinado ideal de sociedade, nem uma 
determinada visão de vida boa ou de uma determinada opção política. Pois 
ele é formal no sentido de que apenas formula as condições necessárias 
segundo as quais os sujeitos do direito podem, enquanto cidadãos, 
entender-se entre si para descobrir os seus problemas e o modo de 
solucioná-los. (HABERMAS, 2003b, p. 190). 

 

Note-se que, nos termos expostos por Habermas, a formalidade defendida 

pela teoria discursiva não a aproxima do positivismo. Trata-se, outrossim, de um 

formalismo procedimental, em que os indivíduos assumem a responsabilidade pelas 

leis que eles próprios elaboram, mediante a participação no processo legislativo. 

Mas a via judicial estará aberta para sanar, entre outros, casos de omissões 

legislativas, ofensas ao devido processo legislativo e omissão executiva. Ademais, 

as decisões judiciais se deverão embasar nos direitos fundamentais, o que autoriza 

o controle dos atos dos poderes públicos.  

O que Habermas acusa são as decisões judiciais baseadas na aplicação 

formalista do direito, sem a preocupação de efetivá-lo – visão positivista – e aquelas 

baseadas em valores, as quais desconsideram todo o processo de elaboração das 

normas, o qual se pressupõe democrático – visão comunitarista.  

A teoria concretista se originou do inconformismo de Konrad Hesse com os 

pronunciamentos de Ferdinand Lassalle sobre a essência das constituições, em 16 

de abril de 1862. Segundo Lassalle, há duas constituições vigentes em um estado: a 

“Constituição Pedaço de Papel”, que se identifica com o documento escrito com que 

habitualmente lidam os juristas e a “Constituição Real”, expressa nas relações de 



poder que condicionam a aplicação do direito (2004, p. 08 et seq.). Segundo 

Lassalle, as forças reais de poder moldam as relações sociais, e a Constituição 

(Pedaço de Papel) será tanto mais efetiva quanto mais se aproximar dos interesses 

dessas forças. Assim, o jurista descrê que o texto constitucional possa promover 

mudanças sociais. 

Konrad Hesse, em sua aula inaugural na Universidade de Freiburg, na 

Alemanha, sustentou que a Constituição tem força própria, motivadora e ordenadora 

da vida do Estado (1991, p. 11). A partir daí, Hesse assentaria as bases para a 

teoria concretista. Para o professor de Freiburg, a Constituição não tem existência 

autônoma, motivo pelo qual sua essência está na eficácia que lhe é atribuída, e é 

essa pretensão de eficácia que procura imprimir ordem e conformação à realidade 

política e social (HESSE, 1991, p. 14-15).  

Para Hesse, a Constituição, como texto, não logra êxito na tarefa de mudar a 

realidade social existente, mas impõe tarefas que, se devidamente cumpridas, 

provocam mudanças sociais. Neste aspecto, concorda com Lassalle que somente o 

texto não promove direitos, mas acredita que a vontade geral orientada para o 

cumprimento das normas constitucionais, o que denomina “vontade de constituição”, 

pode converter a Constituição em força ativa. (1991, p. 18-19). 

A vontade de constituição se manifesta por meio de dois fatores: i) 

identificação da Constituição com o seu tempo; e ii) a práxis constitucional. A 

identificação das normas com o seu tempo nada mais é do que a adequação das 

normas ao paradigma vigente. E quando se menciona normas não se quer dizer 

texto de norma, mas o texto aplicado em determinado contexto. Melhor dizendo, a 

Constituição deve considerar os elementos sociais, políticos e econômicos vigentes. 

Somente assim se criará uma consciência geral focada no cumprimento das 

disposições constitucionais. Já a práxis constitucional se manifesta pela consciência 

individual da importância do respeito às normas constitucionais e, principalmente, 

pela interpretação que prime pela concretização das normas constitucionais. 

(HESSE, 1991, p. 21-22). 

Segundo Hesse, a interpretação tem significado decisivo para a 

consolidação e preservação da força normativa da Constituição e está submetida ao 

princípio da máxima concretização da norma. Ainda dispõe o professor de Freiburg: 

 



Se o direito e, sobretudo, a Constituição, têm a sua eficácia condicionada 
pelos fatos concretos da vida, não se afigura possível que a interpretação  
faça deles tábula rasa. Ela há de contemplar essas condicionantes, 
correlacionando-as com as proposições normativas da Constituição. A 
interpretação adequada é aquela que consegue concretizar, de forma 
excelente, o sentido (Sinn) da proposição normativa dentro das condições 
reais dominantes numa determinada situação. (1991, p. 23). 

 

Friedrich Müller, discípulo de Hesse, estruturou sua teoria concretista na 

diferença entre norma e texto de norma. Sustentou que “... uma norma jurídica é 

sempre mais do que o seu teor literal...” (LEAL, 2000, p. 145). Müller afirmou que o 

texto de norma é constituído pela dimensão gramatical; é o próprio enunciado literal 

da lei, ao passo que a norma é o mandamento extraído da interpretação do texto de 

norma em um caso concreto. (2005, p. 38-41). Registre-se que o método de Müller 

se baseia no pensamento gadameriano, como acima sustentado. Isso quer dizer 

que, no processo de descobrimento da norma, o operador do direito lê o texto de 

norma já o contaminando com sua pré-compreensão. Assim, a norma extraída será 

fruto do texto e da visão de mundo do intérprete (o objeto de estudo é afetado pelo 

processo de intelecção).  

Contudo Müller não acata a interpretação como a finalidade do operador. 

Segundo ele, a interpretação é apenas um meio para se aplicar a norma a um caso 

concreto. É este o fim da norma: ser efetivada em um caso real; ser concretizada. 

Portanto, conclui Müller, o interesse da ciência do direito é um “interesse de 

decisão”. (2005, p. 50). Não se trata de decisionismo, convém deixar claro, pois tal 

prática é veementemente combatida pelo jurista. Ele chega a afirmar que o 

decisionismo deixa espaço para argumentos ideológicos (MÜLLER, 2005, p. 88). 

O que o professor de Heidelberg defende é um método de interpretação 

concretizante que, partindo do texto de norma, atente às especificidades do caso 

concreto e aos princípios exegéticos, visando a uma decisão que efetive direitos. 

Todavia a decisão deverá ser fundamentada e publicada, o que possibilitará o 

controle da aplicação do direito não só pelas partes, mas por todos os interessados; 

pela sociedade aberta dos intérpretes135 (2005, p. 36-37). 

                                                           
135 Neste ponto, Müller remete ao contributo de Peter Häberle (2002) à hermenêutica constitucional. O 
jurista alemão, também discípulo de Hesse, sustenta que “A interpretação constitucional é, todavia, 
uma ‘atividade’ que, potencialmente, diz respeito a todos”. (2002, p. 24). E conclui o jurista alemão: 
“... sua [do povo] competência objetiva para a interpretação constitucional é um direito da 
cidadania...”. (2002, p. 37). 



Peter Häberle, partindo da idéia de que não há norma senão após a 

interpretação, “... sustenta que interpretar um ato normativo nada mais é do que 

colocá-lo no tempo ou integrá-lo na realidade pública...” (LEAL, 2000, p. 147). 

Häberle afirma que, mais do que se suponha, os indivíduos se colocam na posição 

de intérpretes das normas todas as vezes que têm condutas por elas reguladas. E 

assim o fazem direta ou indiretamente (2002, p. 15). Assim, exemplifica, um artista 

poderia interpretar a abrangência da garantia de liberdade de expressão (2002, p. 

16). Em uma sociedade democrática, constituem se - intérpretes os órgãos 

governamentais, os litigantes em ações judiciais, os pareceristas, os peritos, as 

entidades de classe, os partidos políticos, a sociedade civil organizada, as partes em 

processos administrativos, a mídia, as editoras, enfim, todos os que vivem a norma.  

Contudo, ressalta Häberle, tão somente as interpretações oficiais vinculam 

as atividades no seio de uma sociedade. Desse modo, as interpretações extra-

oficiais não prejudicam a unidade da Constituição, pois serão revistas pelos órgãos 

vinculadores, a exemplo dos tribunais e parlamentos. (2002, p. 29). 

Essa abertura democrática à exegese constitucional se justifica porque a 

Constituição é o espelho da sociedade e a difusão da sua exegese incentiva o 

diálogo sobre seu conteúdo, sobretudo no que toca os direitos fundamentais. E 

nesse ambiente dialógico floresce a democracia, como registra Häberle: 

 

Numa sociedade aberta, ela [democracia] se desenvolve também por meio 
de formas refinadas de mediação do processo público e pluralista da política 
e da práxis cotidiana, especialmente mediante a realização dos Direitos 
Fundamentais (Grundrechtsverwirklichung), tema muitas vezes referido sob 
a epígrafe do “aspecto democrático” dos Direitos Fundamentais. 
Democracia desenvolve-se mediante a controvérsia sobre alternativas, 
sobre possibilidades e sobre necessidades da realidade e também o 
“concerto” científico sobre questões constitucionais, nas quais não pode 
haver interrupção e nas quais não existe e nem deve existir dirigente. (2002, 
p. 36-37). 

 

Conclui, enfim, Häberle que a democracia na atualidade não se encerra no 

sufrágio e na representatividade, mas compreende o continuum dialógico, 

especialmente sobre o exercício dos direitos fundamentais. E nesse ambiente plural 

e participativo, a democracia se afasta do sentido concebido por Rousseau136 e 

confunde-se com o conceito de cidadania (2002, p. 38). 

                                                           
136 Rousseau formulou uma teoria contratualista baseada na outorga dos poderes individuais ao 
Estado, que seria governado por mandatários do povo: “Cada um de nós reúne sua pessoa e todo o 
seu poder sob a suprema direção da vontade geral; e nós recebemos num corpo cada membro, como 



A par do marco teórico, podem-se estabelecer algumas premissas. A 

primeira é de que todos os autores citados baseiam suas doutrinas no princípio da 

democracia, ou melhor, condicionam seus pensamentos ao paradigma do Estado 

Democrático de Direito. Assim, Habermas dispõe sobre procedimentos democráticos 

de justificação e aplicação do direito; Hesse fala de uma vontade geral de 

concretizar a Constituição; Müller sustenta o pluralismo ao anotar que o texto de 

norma assume, em cada caso, um conteúdo diferente; e Häberle cria o conceito de 

sociedade aberta de intérpretes da constituição. A segunda premissa é de que os 

procedimentos democráticos são imprescindíveis para a efetivação (ou 

concretização) dos direitos fundamentais. Dessa forma, enquanto Habermas e 

Müller se acautelam contra o positivismo e o decisionismo, Hesse e Häberle se 

preocupam com o autoritarismo e com o esvaziamento das normas constitucionais. 

A última premissa diz respeito ao conteúdo da Constituição. Neste aspecto, os 

doutrinadores são uníssonos ao afirmar que as normas constitucionais devem ser 

dotadas da máxima eficácia possível. 

Aplicando-se as premissas à questão proposta, pode-se concluir pela 

possibilidade de se obter do Estado, pela via judicial, a efetivação de direitos sociais 

de cunho prestacional, como o direito à moradia e o direito à cidade. Mas tais 

direitos não decorrem de uma situação fática previamente determinada e aplicável 

erga omnes. Ao contrário, as teorias estudadas refletem a necessidade de 

concretização dos direitos, o que condiciona a aplicação dos direitos de forma 

específica a cada caso concreto que se apresente. Assim, haverá hipóteses em que 

o direito à moradia poderá originar uma obrigação positiva, e haverá outras em que 

originará uma abstenção. E mesmo duas hipóteses de concretização pela via 

prestacional podem se distinguir na intensidade da obrigação. Haverá casos, por 

exemplo, em que a prestação consistirá na construção de casas populares, e outras 

em que a reforma das habitações existentes será mais adequada. 

A efetivação dos direitos fundamentais pela via judicial, com lastro no marco 

teórico adotado, visa assegurar o exercício da cidadania, de modo a integrar os 

excluídos à sociedade, viabilizando-lhes a participação qualitativa nos processos 

decisórios. Não se trata, em absoluto, de efetivar os direitos na dimensão desejável, 

                                                                                                                                                                                     
parte indivisível do todo” (ROUSSEAU, 2002, p. 32). Hoje, há autores, a exemplo de BONAVIDES, 
que sustentam a ampliação das formas de democracia direta. (2004, p. 17-32). 
 



posto que as decisões sobre políticas e programas públicos requerem deliberação 

ampla e democrática, na qual se definirão os conteúdos a serem efetivados.  

Além disso, o Judiciário, como sustenta Habermas, não é a instância 

legítima para tal decisão. Se aos juízes se outorgassem poderes desta natureza, os 

rumos do Estado estariam comprometidos pelos valores de poucos, o que vai de 

encontro ao paradigma de Estado vigente. Haveria, destarte, um regresso ao 

moralismo convencional, afeto ao paradigma do Estado Social. 

Os reflexos do moralismo convencional em uma sociedade plural, como esta 

em que se vive, seriam estarrecedores. Basta perceber que os juízes brasileiros 

provêm de classes abastadas, para imaginar a provável incongruência entre a sua 

ordem de valores e os valores das classes depauperadas. O conceito de dignidade 

para um juiz muito provavelmente não refletirá a mesma concepção de um favelado. 

Portanto a intervenção judicial consiste em exceção das exceções, cabível 

tão somente em casos nos quais a carência de direitos fundamentais constitua 

empecilho ao autorreconhecimento da condição cidadã. Retomam-se, assim, as 

lições de Friedrich Müller, desta vez não no tocante aos Métodos de trabalho do 

Direito Constitucional (2005), mas no que se refere ao “[Que] grau de exclusão 

social ainda pode ser tolerado por um sistema democrático?” (2000).  

Na mencionada obra, Müller sustenta que, na moderna concepção, a 

democracia não se resume à representação popular no poder, mas abrange, antes 

disso, o direito do representado ser tratado como norte, “... como fator legitimador da 

atuação do Estado.” (2000, p. 25). Mas constata que a extrema desigualdade 

econômica e a pobreza têm conduzido boa parcela da população à apatia política 

(2000, p. 27). Justifica o autor, relatando a reação em cadeia da exclusão social, que 

passa pela exclusão econômica, jurídica (negação de proteção aos direitos 

fundamentais), exclusão social, cultural e política (2000, p. 38). Conclui, ao final, que 

a exclusão social “... se afirma inequivocamente às expensas do Estado 

Democrático de Direito (...). A exclusão deslegitima, faz que o povo ativo, o povo 

enquanto instância de atribuição e o povo-destinatário degenerem em ‘povo’ ícone.” 

(2000, p. 45).  

Como solução para a exclusão intolerável em um país que se diga 

democrático, Müller aconselha a adoção de políticas distributivistas. No caso 

brasileiro, o Professor de Heidelberg indica a reforma agrária, políticas tributárias 

que favoreçam os trabalhadores das classes baixas, além de investimentos maciços 



em educação e formação profissionalizante. Aconselha, também, reforma no 

sistema eleitoral. (2000, p. 55). 

Mas as medidas indicadas só refletem resultados em longo prazo. Enquanto 

isso, milhões de pessoas permanecem excluídas dos processos democráticos, o 

que deslegitima as decisões que já estão sendo tomadas. Os excluídos de hoje, 

ademais, não participarão, pelo menos com qualidade137, dos processos que 

decidirão seu futuro. Não serão, em absoluto, destinatários das prestações 

civilizatórias do Estado, como quis MÜLLER (2003, p. 76). 

Diante do empecilho temporal da proposta de Friedrich Müller, cumpre 

inquirir qual a medida de direitos o Poder Judiciário poderia conceder sem ferir o 

princípio democrático (nele pressuposto, o princípio da separação dos poderes).  

A teoria do mínimo existencial, já tratada nos tópicos referentes ao direito à 

moradia e ao direito à cidade sustentável se apresenta como uma resposta 

plausível. Aliás, esta medida tem sido aceita, com pequenas divergências teóricas, 

tanto por procedimentalistas, a exemplo de SOUZA CRUZ (2006), como por 

comunitaristas (SARLET, 2007). A divergência não está, propriamente, no conteúdo 

dos direitos a serem efetivados, mas no fundamento. Souza Cruz acredita que a 

efetivação de um rol mínimo de direitos fundamentais seja requisito procedimental 

para a democracia (2006, p. 146). Sarlet, por sua vez, defende, pelo menos, dois 

fundamentos para a garantia de um patamar mínimo de direitos: o princípio da 

dignidade humana, previsto no art. 1º, I, da CR/88 (2001a, p. 39) e o princípio 

implícito da vedação do retrocesso (2001b, p. 14). Mas Sarlet chega a reconhecer 

que a efetivação do mínimo existencial é pressuposto para a democracia: 

 

O que se verifica, em verdade, é que o aumento da opressão sócio-
econômica e a elevação dos níveis de desigualdade fática fazem com que o 
reconhecimento e efetivação dos direitos sociais, ainda que em patamar 
mínimo, voltado à manutenção de um nível existencial digno, transformem-
se em meta indispensável a qualquer ordem estatal que tenha a pretensão 
de ostentar o título de legítima e, por via de conseqüência, genuinamente 
democrática. (In: SAMPAIO, 2003, p. 464). 

 

A despeito da controvérsia sobre o fundamento, é fato incontestável que a 

promoção de um rol mínimo de direitos sociais assegura ou deve assegurar aos 

indivíduos não só condições dignas de vida, como possibilitar o exercício da 
                                                           
137 A participação democrática qualitativa só é possível quando os participantes têm condições de 
entender e criticar os objetos das decisões. Tal estágio da participação só é alcançado quando o 
participante preenche um grau mínimo de instrução. 



cidadania. Neste ponto, mesmo com Habermas, é possível sustentar um padrão 

mínimo de dignidade, o que, por si só, não configura o moralismo convencional. 

Ressalva-se, todavia, que o conceito de vida digna será construído caso a caso, e 

não preestabelecido. Estende-se a ressalva para o mínimo participativo. 

Dessa forma, retomando o marco teórico eleito, tem-se que o mínimo 

existencial será apurado em cada caso, não sendo razoável a predefinição dos 

direitos a ser efetivados. Cada comunidade que pleitear em juízo prestações 

materiais deverá salientar suas carências e os motivos que tornam essas carências 

obstáculos ao exercício da cidadania ou ao desenvolvimento humano. O magistrado, 

então, após ouvida a defesa, verificará a ofensa a direitos fundamentais e decidirá 

com base nesses próprios direitos. No caso da regularização, o magistrado deverá 

atentar, principalmente, para a tutela dos direitos fundamentais à moradia adequada 

e à cidade sustentável, além de conformar sua aplicação ao princípio da função 

social da propriedade urbana. 

Sarlet ainda admite o direito a prestações quando verificado que outras 

pessoas ou grupos tiveram acesso aos direitos pleiteados. Diante disso, os 

preteridos poderiam, com fundamento no princípio da isonomia138, pleitear iguais 

condições, em comparação com o grupo privilegiado (2007, p. 320-321). Esse 

argumento também parece válido, desde que não haja pertinência lógica entre o 

fator de discrímen e a disparidade dos regimes adotados (MELLO, 2004, p. 47), ou 

não tenha o Poder Público operado em conformidade com seu poder discricionário. 

Vale dizer, se o Poder Público agiu com o intuito de melhor cumprir a lei e a 

discriminação, devidamente fundamentada, baseou-se em critérios razoáveis, 

apurados mediante critérios de conveniência e oportunidade, estará configurado o 

exercício lícito do poder discricionário, não havendo que se falar em ofensa ao 

princípio da isonomia. (MELLO, 2003, p. 32)139. 

Por todo o exposto, pode-se afirmar a possibilidade jurídica de se condenar 

o Poder Público à efetivação dos direitos fundamentais à moradia adequada e à 

cidade sustentável, na dimensão prestacional, desde que os requerentes 

demonstrem que a falta dos direitos requeridos lhes tem impedido de viver 

dignamente e participar plenamente dos processos democráticos ou, ainda, nas 

                                                           
138 Para mais esclarecimentos sobre critérios de desigualação, vide DWORKIN, 2005.  
139 No mesmo sentido DALLARI, 2004, p. 07. 



hipóteses em que outras comunidades tenham sido beneficiadas e não haja motivos 

plausíveis para a exclusão da comunidade requerente. 

 

 

4.1.2 A possibilidade jurídica de cumulação de pedi dos na ação de usucapião 

coletiva 

 

 

Feitas as necessárias digressões sobre o aspecto material dos direitos à 

moradia e à cidade sustentável na dimensão prestacional (ou positiva), cumpre, por 

ora, analisar se tal pleito pode ser cumulado com o pedido de declaração da 

propriedade, na ação de usucapião urbana coletiva. 

Quando se tratou do procedimento a ser adotado para o processamento da 

ação de usucapião coletiva, foi constatada a divergência entre aquele procedimento 

e as ações de usucapião classificadas como privatistas. Nessas, o procedimento 

legal está disposto nos arts. 941 e seguintes do Código de Processo Civil – CPC. Já 

a usucapião especial urbana coletiva (e também a individual) é regida pelo 

procedimento sumário, na forma do art. 14 do Estatuto da Cidade. Sustentou-se, 

ainda, que o procedimento da usucapião especial urbana não deve obedecer aos 

critérios do procedimento especial, haja vista sua natureza sumária. Assim, 

entendeu-se prescindível a citação dos confinantes e interessados. 

Esses esclarecimentos demonstram que a ação de usucapião coletiva não 

se equipara à ação da usucapião ordinária ou extraordinária. A modalidade coletiva, 

como sobejamente demonstrado, tem finalidade diversa desses outros institutos, o 

que permite a distinção legal prevista no Estatuto da Cidade. Entender o contrário 

seria desconsiderar as disposições desta lei. 

O procedimento sumário é uma modalidade de procedimento comum, pelo 

que se lhe aplicam subsidiariamente as normas processuais comuns, na forma 

prevista no parágrafo único do art. 272. A cumulação de pedidos é autorizada 

expressamente pelo Código de Processo Civil, na forma do art. 292, in verbis: 

 

Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo 
réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. 
§1º São requisitos de admissibilidade da cumulação: 
I – que os pedidos sejam compatíveis entre si; 
II – que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; 



III – que seja adequado para todos os tipos o procedimento. 
§2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, 
admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário. 

 

Como se percebe, a cumulação só é permitida se preenchidos os requisitos 

do parágrafo primeiro do art. 292 do CPC. Os pedidos de tutela específica de 

obrigação de fazer (urbanizar) e declaração de usucapião urbana são compatíveis, 

pois o deferimento ou indeferimento de um não interfere na decisão quanto ao outro. 

Pode-se ver declarada a propriedade, mas negada a urbanização, da mesma forma 

que se pode ver negado o direito à usucapião, mas reconhecido o direito, por 

exemplo, à instalação de rede de esgoto.  

Quanto aos procedimentos, não se pode afirmar que sejam adequados. A 

tutela específica de obrigação de fazer não seguirá o procedimento sumário, pois o 

valor certamente ultrapassará o limite de sessenta salários mínimos, por menor que 

seja a ocupação. Mas isso não impede a cumulação, pois os requerentes poderão 

optar pela conversão do procedimento em ordinário, na forma do §2º do artigo 

transcrito. O único problema reside na competência dos juízos. 

O inciso II do parágrafo primeiro do art. 292 do CPC exige para a cumulação 

a competência comum dos juízos para julgar os pedidos. Ocorre que, nas comarcas 

maiores é comum existirem varas de fazenda pública municipal ou estadual, 

especializadas em julgar pleitos em que sejam parte o município ou o estado. 

Nesses casos, haveria um problema, posto que a competência para julgar a ação de 

usucapião recairia no juízo cível, e a tutela de obrigação de fazer, no juízo 

especializado. O problema não se verifica em comarcas onde há apenas varas 

cíveis. Ainda que exista vara especializada, o problema é sanável pela aplicação do 

princípio da instrumentalidade do processo. 

O procedimento tem sua existência justificada pela tutela dos direitos 

materiais. Os direitos adjetivos ou processuais não são fins, mas meios de 

efetivação de direitos substantivos. As normas processuais têm, não se nega, 

relação circular com as normas materiais, na medida em que servem à efetivação 

dessas. E é nelas que encontram sua razão de ser, o que indica uma relação de 

complementaridade. Não se diz, portanto, que o procedimento tem somenos 

importância, posto que sem ele o direito material não encontra a coação, seu fator 

de validade. 



Mas, por mais que se atribua importância aos direitos processuais, sua 

finalidade permanecerá intacta. Esses direitos visam à efetivação das normas de 

cunho material. O que não se pode conceber é a renegação do direito processual 

em prol de uma efetivação a qualquer custo. Os direitos processuais visam, também, 

resguardar as partes contra arbitrariedades, garantindo o devido processo legal em 

sentido material (substantive due process)140 e processual (procedural due 

process)141. Fora isso, sempre que uma norma processual se mostre contrária à sua 

finalidade, é possível sua invalidação para aquela hipótese específica. Tal 

possibilidade decorre do princípio da instrumentalidade do processo. 

O princípio da instrumentalidade é corolário do Due Process of Law e implica 

a permeabilidade do processo às normas de direito material, ou seja, afasta a 

dimensão autônoma e estanque das normas adjetivas para compreendê-las como 

instrumentos de efetivação de direitos. A visão antiga do procedimentalismo 

ensimesmado é abandonada em prol de uma efetividade normativa. Esta nova 

concepção é fruto da teoria constitucional do processo. Sobre a importância da 

virada hermenêutica, dispõe Cândido Rangel Dinamarco: 

 

A visão instrumental do processo, com repúdio ao seu exame 
exclusivamente pelo ângulo interno, constitui abertura do sistema para a 
infiltração dos valores tutelados na ordem político-constitucional e jurídico-
material (a introspecção não favorece a percepção dos valores externos e 
consciência dos rumos a tomar). (2003, p. 381). 

 

As implicações do princípio da instrumentalidade do processo são inúmeras. 

Em cumprimento a esse princípio podem-se validar atos que, a despeito de 

padecerem de vícios formais, não afetam direitos das partes. Pode-se, também, 

suprimir formalidades excessivas, dilatar ou encurtar prazos e reduzir ou suprimir 

procedimentos burocráticos, desde que não haja prejuízo para as partes ou 

interessados. Não é outro o entendimento de José Augusto Delgado: 

Ele consiste no entendimento de que as formas, no ambiente processual, 
constituem-se de meios configuradores de segurança para atingir as 
finalidades pretendidas pelas partes e que só será alcançada pela via da 
sentença. 
A força desse princípio há de ser concebida de modo que, desde não 
evidenciado prejuízo para a entrega da prestação jurisdicional trabalhada 
pelo processo, não se defenda absoluto apego ao formalismo dos atos 

                                                           
140 O devido processo legal substantivo analisa o conteúdo das normas processuais e sua adequação 
à Constituição. (NERY JÚNIOR, 2004, p. 65-67). 
141 O devido processo legal procedimental é o conjunto de garantias processuais: ampla defesa, 
contraditório, isonomia, juiz natural, etc. (NERY JÚNIOR, 2004, p. 67-70). 



processuais. Há de se investigar, na sua prática, se a segurança foi 
resguardada com alcance definitivo dos fins visados, sem agressão a 
qualquer direito fundamental dos litigantes. (2001, p. 36). 

 

No caso em exame, é possível que a ação de usucapião (com pedido 

cumulado de tutela específica de obrigação de fazer) seja distribuída a uma vara 

cível, e o município ou estado – réu sejam citados para contestar, juntamente com o 

proprietário demandado. Desconsiderar-se-ia a existência de vara especializada, o 

que não geraria prejuízo algum para a municipalidade ou para o Estado, mas 

possibilitaria a efetivação dos direitos do autor.  

A propositura de uma única ação promoveria, ainda, economia processual, 

pois demandaria metade dos servidores empenhados, caso fossem ajuizadas duas 

ações.  

Assim, inexiste prejuízo algum para as partes envolvidas, já que ao 

Município ou ao Estado seriam garantidos todos os direitos da defesa, não havendo 

razões plausíveis para se negar a cumulação dos pedidos, ainda mais tendo-se em 

vista que, na grande maioria dos municípios, não há varas especializadas, o que 

jamais prejudicou a defesa a sua defesa ou a dos estados. 

Portanto, é de se concluir pela possibilidade da cumulação, a qual encontra 

respaldo nos princípios processuais da instrumentalidade e economia, além do 

devido processo legal substantivo. 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

 

O advento do Estatuto da Cidade consolidou a autonomia do direito 

urbanístico, ramo das ciências jurídicas responsável pela regulação do espaço 

urbano e seus usos. Contudo, a herança do positivismo jurídico clássico ainda hoje 

representa um entrave à efetivação das normas de direito público previstas na nova 

legislação urbanística. Diante da resistência dos positivistas clássicos, cabe ao 

operador do direito urbanístico a tarefa de propagar a falibilidade daquela doutrina e 

as possibilidades trazidas pela doutrina dos novos tempos, em especial a teoria 

discursiva de Jürgen Habermas e as teorias concretistas de Konrad Hesse e 

Friedrich Müller. 



Dentre as inovações do Estatuto da Cidade, encontra-se a usucapião 

especial urbana coletiva, instrumento de política urbana que, sob um revestimento 

clássico, inovou no tratamento da posse nas cidades. O instrumento viabiliza a 

aquisição da propriedade urbana maior do que 250 m², ocupada coletivamente, para 

fins de moradia, por população de baixa renda, por cinco anos ininterruptos e sem 

oposição, onde não seja possível identificar a área ocupada por cada possuidor, 

desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. 

Para viabilizar a tramitação da usucapião e garantir aos despossuídos o 

acesso à justiça, o Estatuto previu normas processuais específicas, aplicáveis à 

modalidade. As regras garantem o sobrestamento de ações ajuizadas contra os 

possuidores, enquanto pendente a ação de usucapião; o litisconsórcio facultativo e a 

representação processual por associação de moradores; a intervenção do Ministério 

Público; os benefícios da justiça gratuita para os autores, até mesmo para fins de 

registro imobiliário; a possibilidade de arguição da usucapião em defesa, garantindo-

se o registro da sentença que a reconhecer; e adoção do rito sumário. 

A usucapião coletiva surgiu como resposta a um problema urbano que hoje 

afeta milhões de pessoas no Brasil: a segregação socioespacial. Tão visível na 

forma de favelas, vilas e outros tipos de assentamentos urbanos informais, a 

segregação socioespacial tem impedido os habitantes citadinos de baixa renda do 

acesso aos bens, direitos, equipamentos urbanos e serviços públicos indispensáveis 

ao desenvolvimento humano. Como medida profilática à segregação socioespacial, 

a usucapião coletiva é um dos instrumentos capazes de reduzir a distância entre a 

cidade formal e a cidade informal. 

A segregação se manifesta de várias formas, que vão desde o déficit 

habitacional (quantitativo e qualitativo), passam pela carência de saneamento básico 

e acesso aos serviços de saúde, pela ineficiência e setorização do transporte 

público, pela falta de policiamento e escolas e pela ausência de infraestrutura 

urbana básica (acesso à rede de energia elétrica, abastecimento de água, coleta e 

tratamento de esgoto e lixo, calçamento, pavimentação, comunicação e lazer). A 

carência desses bens e serviços tem sido, obviamente, fonte de vários problemas 

urbanos, como a violência, as epidemias, a mortalidade infantil, o analfabetismo, o 

desemprego, o subemprego, a prostituição, o tráfico de entorpecentes e armas, a 

apatia política, o abandono de crianças, as invasões de propriedades públicas e 

privadas e outros tantos quantos se possa imaginar. 



A usucapião coletiva tem como escopo a regularização fundiária ampla dos 

assentamentos informais urbanos, o que abrange a regularização jurídica, a 

regularização urbanística e a promoção dos direitos de cidadania. Partindo-se desse 

conceito de regularização, sobressai a finalidade da regularização: integrar a cidade 

informal à cidade formal. Em outras palavras, a regularização tem por finalidade a 

promoção de direitos visando à redução da desigualdade urbana. 

O valor da regularização se confunde com a própria importância dos direitos 

fundamentais. Inquirir o motivo da regularização é perseguir o fundamento dos 

direitos por ela almejados, destacando-se o direito à moradia, o direito à cidade e à 

cidadania.  

Sob o enfoque imediatista, a regularização é importante porque assegura 

aos despossuídos o acesso aos bens e serviços necessários para se desenvolver, o 

que implica, em médio prazo, a redução da desigualdade e, consequentemente, a 

melhoria dos indicadores sociais, como a redução da mortalidade infantil, o aumento 

do tempo de escolaridade e do índice de alfabetização, acesso à saúde, redução 

dos índices de violência, entre outros.  

Em longo prazo, a regularização há de fortalecer o sentimento de 

pertencimento à sociedade, ou seja, o sentimento de cidadania, o que acarreta a 

participação popular mais efetiva, tanto no que se refere à fiscalização da coisa 

pública, quanto propriamente nas decisões políticas. A promoção de direitos pela 

regularização também propiciará o exercício mais consciente dos direitos políticos. E 

isso se afirma porque o acesso a bens primários, principalmente à educação, faz 

florescer o senso crítico e consciência dos direitos, o que invariavelmente se reflete 

na participação popular.  

A execução de políticas de regularização ampla implica custos 

elevadíssimos, motivo pelo qual a doutrina lhe atribui natureza curativa, sendo 

recomendável a sua associação a políticas preventivas, o que poderia atenuar os 

impactos da segregação socioespacial em longo prazo. Entretanto, mesmo com 

caráter curativo, a regularização ampla deve estar na agenda do Estado, uma vez 

que se constitui na medida mais eficiente para a reintegração dos excluídos à 

sociedade, restituindo-lhes a condição cidadã. 

Todavia, recentes ares liberais, como a proposta de Hernando De Soto, têm 

prometido receitas milagrosas para o combate à irregularidade urbana. Sob a falsa 

premissa de haver um capital não circulante de aproximadamente 9,3 trilhões de 



dólares nos países em vias de desenvolvimento, De Soto prescreve a fórmula da 

titulação imobiliária como ponte para conduzir o capital irregular à formalidade. A 

atraente proposta, somada ao interesse puramente financeiro do Banco Mundial, 

tem impingido aos países em desenvolvimento políticas dessa natureza. 

Ao adotar programas de regularização baseados na mera titulação, as 

nações periféricas sonegam aos excluídos os direitos fundamentais básicos, 

condições para o exercício da cidadania. Com isso, enormes massas continuam 

relegadas à marginalidade, agravando o já insustentável problema social e 

maculando a democracia com a pecha da ilegitimidade. 

Diante do descaso e da omissão pública, resta aos segregados recorrer às 

vias judiciais para fazer valer seus direitos à moradia adequada, à cidade 

sustentável e à cidadania. Contudo é preciso cautela para a efetivação dos 

aclamados direitos sociais. O judiciário não pode assumir a posição de instância 

propagadora dos valores sociais, sob pena de ilegitimar sua atuação ao 

desconsiderar as plurais concepções de vida vigentes na sociedade. Tal atitude 

consistiria em decisionismo, prática contrária ao paradigma do Estado Democrático 

de Direito. 

Ao judiciário cabe, quando provocado, assegurar a efetivação de direitos, 

mesmo de cunho prestacional. Mas essa efetivação se restringirá a restaurar a 

dignidade dos segregados e habilitá-los à participação democrática. Ainda assim, a 

medida para a outorga de direitos e seu grau de efetivação devem ser apurados no 

caso concreto, sob pena de se ditarem valores a todos oponíveis, função legislativa. 

Ao buscar a tutela jurisdicional, é possível que os requerentes o façam por 

via da ação de usucapião coletiva. É factível e legal a cumulação de pedidos de 

declaração da propriedade em ação de usucapião, com o pedido de tutela específica 

de obrigação de fazer (urbanizar). 

Dessa forma, em uma ação de usucapião especial coletiva, podem os 

requerentes formular pedidos de intervenção urbanística tendentes a resgatar sua 

dignidade e cidadania. 

Mas é preciso que os magistrados tenham redobrada cautela para 

sentenciar tais processos, devendo ser criteriosos na concessão de direitos, sem o 

quê, poderão adentrar a competência legislativa. 
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“Serras que se vão saindo, para destapar 

outras serras. Tem de todas as coisas. 

Vivendo, se aprende; mas o que se aprende, 

mais, é só a fazer outras maiores perguntas.”  

João Guimarães Rosa 

 


