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I.

Desapropriação

2. Rua Sólon
3. Recanto Paraíso

I - Introdução

O presente trabalho sintetiza as consultas realizadas pelo Instituto Pólis à Superintendência de
Habitação Popular - HABI, durante o período de junho de 2002 até maio de 2003, na tentativa de
consolidar os entendimentos acerca dos temas sugeridos pelas questões formuladas por HABI,
com vista à implementação pela Prefeitura de São Paulo do Programa de Regularização Fundiária
de Favelas à luz do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e do Plano Diretor da Cidade de São
Paulo (Lei 13.430/2002). Vejamos.

II - Da CDRU e CEFM

1. Das distinções entre CDRU e CEFM

A CDRU poderá ser concedida pela Administração Pública mediante autorização
legislativa. A CDRU poderá se contratada de forma gratuita ou onerosa.
A CDRU poderá ser contratada de forma individual com o morador ou coletivamente
através da associação comunitária, nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse
social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação específica
nessa área como é o caso da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município de
São Paulo, com base no parágrafo 2° do artigo 4° do Estatuto da Cidade. Neste último caso Programas e Projetos de habitação de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da
Administração Pública - os contratos de CDRU de imóveis públicos terão caráter de escritura
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pública e constituirão título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamentos
habitacionais.
Com relação a Concessão de Uso Especial nos termos da medida provisória n° 2220 de 4
de setembro de 2001, poderá ser reivindicada pelo morador individual ou coletivamente, caso
preencha os requisitos legais, ou seja, se até 30 de junho de 2001:
-

morar há mais de cinco anos numa área que não sofreu contestação de outro proprietário na
Justiça

-

que o terreno da cada família não ultrapasse uma área de 250m²

-

não ser dono de outro imóvel urbano ou rural.
Enquanto a CDRU é uma faculdade da Administração, a Concessão de Uso Especial é um

direito subjetivo, conquistado por aqueles que preenchem as condições legais, e será declarado por
via administrativa ou pela via judicial mediante provocação dos interessados (art. 6º, MP). Será
requerido primeiramente à Administração, e havendo negativa ou omissão desta poderá ser
reivindicada pela na Justiça.
A concessão de direito real de uso, nos termos dos arts. 7º e 8º do Decreto Lei nº 271/67, poderá
ser aplicada em terrenos públicos ou particulares, podendo ser gratuito ou oneroso, por prazo certo
ou

indeterminado, como

direito

real

resolúvel,

para

fins

específicos

de

urbanização,

industrialização, edificação, cultivo da terra ou outra utilização de interesse social, devendo recair
sobre terrenos, não se aplicando, portanto, à imóveis construídos ou bens móveis. A concessão de
direito real de uso detém natureza jurídica contratual, podendo ser formalizada por instrumento
público ou particular, inscrita em livro próprio. Desde a inscrição, o concessionário fruirá
plenamente do terreno para os fins estabelecidos no contrato, respondendo por todos os encargos
civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel, sendo ainda possível, salvo
disposição contratual em contrário, a transferência por ato inter vivos, por sucessão legítima ou
testamentária.
A CDRU é instrumento adequado para favorecer a edificação de empreendimentos de
interesse social sobre terrenos públicos ou privados, principalmente nas hipóteses em que seus
proprietários não pretendam alienar ou não possuam capacidade econômica para nele edificar e
cumprir a destinação social determinada pelo plano diretor e planos especiais.
Já a outorga da Concessão de Uso Especial somente será possível se preenchidos os
requisitos dispostos na MP nº 2.220, sendo condição indispensável a existência de ocupantes de
áreas públicas que até a data de 30 de junho de 2001 tenham já cinco anos de posse sobre terreno
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urbano de até 250m2 e o utilizem para fins de moradia sem serem proprietários de outro imóvel
urbano ou rural.

A distinção técnica entre estes instrumentos residiria no fato que a CDRU é um instituto
previsto na legislação para ser utilizado em diversas finalidades urbanísticas1, ao passo que a
concessão de uso especial é instituto oriundo diretamente de previsão constitucional2 e só poderá
ser utilizado para fins de moradia nos limites definidos pela MP nº 2.220/2001.

2. Da Legislação Aplicável à CDRU

O parágrafo único do artigo 3 ° do PL 385/2002 estabelece que a outorga da concessão de
direito real de uso aos ocupantes será destinada exclusivamente para fins de moradia, atendidas as
normas da legislação federal quanto às condições de uso do bem.
A legislação federal que trata sobre as condições de uso do bem para fins de moradia é o
Estatuto da Cidade conjugada com a Medida Provisória nº2220/2001. O Estatuto da Cidade
estabelece como diretriz da política urbana,

de acordo como a inciso XIV do artigo 2°, a

regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o
estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação
consideradas a situação sócio-econômica da população e as normas ambientais.
Estas normas especiais de acordo com o novo plano diretor do Município de São Paulo
devem ser estabelecidas através dos planos de urbanização que devem ser executados nas áreas
ocupadas por população de baixa renda delimitadas como zonas especiais de interesse social
(ZEIS). As áreas públicas delimitadas no projeto de lei foram definidas no plano diretor como zonas
especiais de interesse social. Cabe ao Executivo Municipal instituir o plano de urbanização através
de decreto municipal onde serão estabelecidas as normas especiais de urbanização e
regularização fundiária destas áreas públicas.
O Estatuto da Cidade com relação a concessão de direito real de uso através do § 2° do
artigo 4°, admite que nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social,
desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação específica nessa
área, a CDRU poderá ser contratada coletivamente.

1

Nos termos do art. 7º do Dec-Lei nº 271/67.

2

Art. 183 da CF/88
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Sobre as CDRU o Estatuto da Cidade pelo artigo 48, determina que nos casos acima
mencionados os contratos de concessão de direito real de uso de imóveis públicos terão para
todos os fins de direito, caráter de escritura pública e constituirão título de aceitação obrigatória em
garantia de contratos de financiamentos habitacionais.
Quanto ao registro público da concessão de uso especial para fins de moradia e da
concessão de direito real de uso de imóvel público o artigo 15 da Medida Provisória n° 2220/2001
alterou a lei de Registros Públicos (lei n°6.015/73), modificando o inciso I do artigo 167, permitindo
o registro dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial
para fins de moradia, e do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público.
Já, no que tange a regulamentação do instrumento da Concessão de Direito Real de Uso
será observado o Decreto lei federal nº271 de 28 fevereiro de 1967.
Que em seu parágrafo único do artigo 3º estabelece:
“É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou
gratuita, por tempo certo e indeterminado, como direito real resolúvel, para fins específicos de
urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, ou outra utilização de interesse social.”
( grifos nossos)
Esta norma regula a Concessão de Direito Real de Uso, institui as normas específicas para
a disposição deste instrumento. Vale ressalvar, entre outros: O disposto no parágrafo 3º do artigo
7º:_ que o imóvel reverterá para a Administração concedente, caso o concessionário ou seus
sucessores não lhe dêem o fim destinado; o disposto no parágrafo 2º do artigo 7º _ que o
concessionário de acordo com a própria natureza da concessão será responsável pelos: “encargos
civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas".
A atenção à legislação federal também é observada, quando a Lei Federal nº8666/93, que,
ao tratar da alienação de bens públicos, considerando a transferência de direitos reais, menciona
expressamente a concessão de direito real de uso, dispensando-a de licitação, quando os bens que
forem seu objeto se destinarem a programas habitacionais de interesse social, ou ainda de ser o
bem utilizado por outro órgão ou entidade da Administração (letra “f”, do inciso I e no parágrafo 2º ,
do artigo 17, Lei ).

3. Da aplicabilidade da CDRU e da CEFM
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3.1 Da possibilidade de aplicação da CDRU e CEFM conjuntamente

Questionado sobre a possibilidade de aplicação de ambos os instrumentos - CDRU e
CEFM - em uma mesma área, o Instituto Pólis entende que, a princípio, não haveria impedimento.
Mas

é necessário

definir

qual o instrumento

mais

adequado considerando o

enquadramento ou não para a aplicação da concessão especial. Deve ser aplicado um dos
instrumentos como regra geral e o outro se for cabível para casos excepcionais encontrados na
favela.

3.2. Da aplicabilidade da CEFM em áreas desafetadas para a CDRU

Sobre a possibilidade da PMSP outorgar a Concessão de Uso Especial em área
desafetada para Concessão de Direito Real de Uso pelo prazo de 40 anos, entendemos que tal ato
não poderá advir de “mera liberalidade”, mas sim deve ser consubstanciado num motivo de
interesse público.
Para que seja possível a pretendida modificação, dever-se-á considerar a destinação e a
intervenção feita pelo Poder Público municipal referida área.
Se o Município promoveu a urbanização e outorgou a concessão de direito real de uso a título
oneroso e efetuou o registro dos contratos de concessão no Cartório de Registro de Imóveis , não é
cabível a concessão de uso especial para fins de moradia

Porém, se a destinação é a moradia e estando preenchidos os requisitos dispostos na MP
nº 2.220/2001 e mais o fato do Município não ter efetuado a outorga até o momento da concessão
de direito real de uso e não ter promovido a urbanização da área que foi desafetada, entendemos
que nada obstará a alteração pretendida.
Esta possibilidade deve ser considerada com relação as áreas referidas na Lei n° 9.823/85
e Lei n° 10.226/86 onde o Município ficou autorizado a outorgar a concessão de direito real de uso
a titulo oneroso pelo prazo de 40 ( quarenta) anos.
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De acordo com o artigo 4° da Lei n° 10.226/86, após a urbanização específica do conjunto
conforme convier à racionalização da ocupação com a participação dos moradores e de suas
entidades representativas, fica autorizado a promover a concessão de direito real de uso a título
oneroso, pelo prazo de 40 (quarenta ) anos , das áreas referidas no artigo 1° desde que tenham
renda familiar não superior a 4(quatro) salários mínimos mensais e não sejam proprietários de
imóvel na região metropolitana de São Paulo.
As duas leis autorizaram

o Município a elaborar e executar planos de urbanização

específica. Existe portanto um disciplinamento específico para a regularização fundiária que foi
estabelecido anteriormente a medida provisória n 2220/2001 para as áreas públicas ocupadas por
população de baixa renda que foram delimitadas nas duas leis municipais que precisa ser
observado pelo Município de São Paulo.
Não obstante, lembramos que quaisquer alterações relativas ao instituto a ser utilizado ou
ao prazo de concessão deverão ser veiculadas pelo mesmo meio anteriormente utilizado para a
desafetação, qual seja, a Lei.

3.3

Da possibilidade de dilação do prazo de 40 anos da CDRU

Nos termos do art. 7º e 8º do Dec-Lei nº 271 o contrato de concessão de direito real de uso
pode ser firmado por prazo certo ou indeterminado, sendo que inexiste qualquer previsão legal que
impeça o aditamento deste ajuste. Logo, caso houvesse um contrato inicialmente pactuado para
durar 40 anos, nada obstaria o aditamento do prazo contratual3.
Da mesma forma, considerando-se que haja somente a Lei de Desafetação na qual fora
previsto o prazo de 40 anos para a Concessão de Direito Real de Uso, entendemos que inexiste
impedimento legal para dilatar-se o prazo para 80 anos.
Todavia, a alteração do prazo deve ser formalizada através de nova publicação da referida
Lei autorizativa da desafetação para a Concessão de Direito Real de Uso, fazendo dela constar o
novo prazo.

3 Por força do disposto no art. 61,§1º da Lei Federal nº 8.666/93, o aditamento do prazo contratual deve ser publicado na

Imprensa Oficial para adqurir eficácia.
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A fim de manter-se a lisura administrativa e atender-se aos princípios constitucionais
inerentes aos atos administratrivos4, em particular o princípio da finalidade e da motivação,
entendemos que tanto a alteração de instrumento de outorga (CDRU para concessão especial)
como a pretendida dilatação do prazo contratual da CDRU devem ser consubstanciadas em ato
motivado, internamente processado, no qual sejam expostos os motivos de interesse público que
levaram a tais alterações.
No caso do Município não ter promovido a urbanização e não ter efetuado a outorga da
concessão de direito real de uso a título oneroso, no caso dos ocupantes das áreas atenderem os
requisitos da medida provisória n o 2220/2001, estes tem o direito de reivindicar a outorga da
concessão de uso especial para fins de moradia.
Para evitar problemas de registro no Cartório de Registro de Imóveis no caso da pretensão
de substituição da concessão de direito real de uso a título oneroso para a concessão de uso
especial para fins de moradia a forma mais adequada é prever a alteração do instrumento que será
utilizado para fins de regularização fundiária destas áreas por lei municipal, podendo ser incluída
estas alterações no projeto de lei no 385/2002, que dispõe sobre a desafetação de áreas públicas
municipais da classe dos bens de uso comum do povo, ocupadas por habitações de população de
baixa renda, e autoriza o Executivo a outorgar concessão de uso especial para fins de moradia
enviado a Câmara Municipal no mês de junho deste ano.

II. Regulamentação

1. Proposta de Substitutivo do PL 385/ 2002 (Lei 13.514/03)

Diante do Projeto de lei apresentado por HABI à Câmara Municipal de São Paulo formulamos
diversas propostas de alteração que, podem ser sintetizados na minuta de Substitutivo do PL
385/02, que ora se anexa com as respectivas justificativas:

4

Art. 37, caput da CF/88.
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Substitutivo do Projeto de lei 0385/2002

"Dispõe sobre desafetação de áreas públicas municipais, da classe dos bens de uso comum
do povo, ocupadas por habitações de população de baixa renda, e autoriza o Executivo a outorgar
Concessão de Uso Especial para fins de moradia.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA:

ART. 1º - Ficam desincorporadas da classe dos bens de uso comum do povo e transferidas para a
dos bens dominiais do Município as áreas ocupadas por habitações de população de baixa renda
relacionadas e identificadas no Anexo I, integrante desta lei, para fins de regularização fundiária.

ART. 2º - As áreas referidas no artigo anterior estão configuradas nos croquis do arquivo do
Departamento Patrimonial, constantes no Anexo II desta lei, e serão descritas e caracterizadas à
época de seu registro perante o Cartório de Registro de Imóveis.

§ 1º Para cada área referida no artigo anterior delimitada como Zonas Especiais de Interesse Social
pelo plano diretor estratégico, compete ao Executivo municipal executar um plano de urbanização
instituído por decreto municipal.

§ 2º Nos termos do plano diretor estratégico o plano de urbanização de cada área deverá conter
normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação.

§ 3º O Executivo Municipal para estabelecer as normas especiais no plano de urbanização deverá
considerar a situação socioeconômica da população de baixa renda, e levar em consideração as
normas de uso e ocupação do solo consuetudinárias da comunidade.”
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Justificativa

O Estatuto da Cidade em seu inciso XIV do artigo 2º estabelece como diretriz da política
urbana a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda
mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e
edificação, considerada a situação sócio econômica da população.
O respeito às regras da comunidade de uso e ocupação do solo é baseado num dos
componentes do direito à moradia - a adequação cultural da moradia, que significa o respeito à
identidade cultural e a diversidade de tipologias de moradia.

ART. 3° - Cabe à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município, através da
Superintendência de Habitação Popular, promover a outorga da concessão de uso especial para fins
de moradia ou da concessão de direito real de uso para as situações previstas nesta lei.

§ único- Os critérios e o procedimento administrativo para a outorga dos institutos acima
mencionados serão estabelecidos mediante Portaria da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento
Urbano.

Justificativa

A Superintendência de Habitação Popular é o órgão responsável pela urbanização e
regularização fundiária das áreas públicas ocupadas por população de baixa renda.

ART. 4º - Fica o Executivo autorizado a outorgar a concessão de uso especial para fins de moradia,
prevista na Medida Provisória nº2220, de 04 de setembro de 2001, aos atuais ocupantes dos
imóveis públicos de que se trata esta lei.

13

§ 1º - A concessão também poderá ser outorgada pelo Executivo Municipal ao ocupante que
atenda os requisitos da medida provisória nº2.220/2001, nos casos em que a área ocupada por este
ocupante tiver uma utilização mista cujo uso predominante é o de sua moradia ou de sua família.

JUSTIFICATIVA

O objetivo desta lei é assegurar o pleno exercício do direito à moradia aos atuais
ocupantes. Em razão da população de baixa renda utilizar parte de sua moradia para exercer
atividades econômicas para a sua sobrevivência, esta situação também deve ser legalizada pelo
Poder Público, uma vez que este imóvel esta atendendo a função social da propriedade.

§ 2º - Na hipótese de não ocorrer o implemento da totalidade das exigências previstas na Medida
Provisória mencionada no "caput" deste artigo, o Executivo poderá, como alternativa, outorgar aos
ocupantes concessão de direito real de uso de imóvel público de forma gratuita para fins de
moradia, aplicando no que couber as normas da lei federal nº 10257/2001 denominada Estatuto da
Cidade e da Medida Provisória nº 2220/2001.

Justificativa
O Estatuto da Cidade disciplina o instituto da concessão de direito real de uso de imóveis
públicos através do § 2º do artigo 4º, e pelo artigo 48 para os casos de programas e projetos
habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública
com atuação especifíca na área. A outorga da concessão de direito real de uso de imóveis públicos
neste caso deve ser gratuita, uma vez que de acordo com o § 1º do artigo 1º, da Medida Provisória
a outorga pelo Poder Público da concessão de uso especial para fins de moradia deve ser efetuada
de forma gratuita.

ART. 5° - Nas áreas referidas no artigo 1º desta lei, o Executivo Municipal poderá autorizar o uso
de forma gratuita àquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco anos,
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ininterruptamente e sem oposição, até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), utilizandoo para fins comerciais.

Justificativa

Este dispositivo visa atender a faculdade conferida ao Poder Público para autorizar o uso de imóvel
público para fins comerciais nos termos do artigo 9º da medida provisória nº 2220/2001.

ART. 6° - No caso de necessidade de remoção para desadensamento de áreas para fins de
urbanização ou execução de obras de infra-estrutura, deverá o Executivo Municipal assegurar o
exercício do direito de que trata o art. 3° desta lei em outro local ou o atendimento em programas
habitacionais promovidos pelo Executivo, em áreas próximas da antiga moradia mediante anuência
das famílias.

Justificativa

Esta garantia está prevista no plano diretor estratégico e na Medida Provisória nº
2.220/2001.

ART. 7° - Compete à Procuradoria Geral do Município através de suas unidades competentes em
conjunto com a Superintendência de Habitação Popular, identificar a existência de processos
administrativos ou judiciais instaurados pela Municipalidade visando a remoção da população que
será beneficiada por esta lei, de modo a tomar todas as providências administrativas e judiciais
necessárias para o arquivamento destes processos.

Justificativa
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Esta medida é necessária para evitar a existência da oposição, através de uma sentença
judicial em casos de ações de reintegração de posse promovidas pela Municipalidade. O projeto de
lei visa justamente evitar a remoção mediante o reconhecimento e a proteção do direito à moradia
da população de baixa renda que ocupa imóveis públicos que se trasnformaram no decorrer dos
anos em assentamentos urbanos consolidados, como é o caso das favelas que estão situadas nas
áreas públicas delimitadas no projeto de lei e também já delimitadas no plano diretor estratégico
como zonas especiais de interesse social.

Art. 8° - Fica o Executivo autorizado a outorgar a concessão de direito real de uso para ocupações
não residenciais que atendam a função social da propriedade, como igrejas, centros comunitários,
sede de associação de moradores, casas de cultura, áreas com equipamento comunitário entre
outros.

Justificativa

Nas áreas ocupada pela população de baixa renda, os usos que visam atender o pleno exercício do
direito à moradia como as áreas que são utilizadas pela comunidade como um equipamento
cultural, comunitário também devem integrar o projeto de regularizacao fundiária.

ART 9° - São direitos do concessionário:
I - manter a posse, usar, fruir e administrar o bem, de acordo com a finalidade especificada ( artigo
1º da M.P. 2.220 de 4.9.2001)

I.

transferir a concessão de uso especial para fins de moradia por ato inter vivos ou causa
mortis (artigo 7º da M.P. 2.220 de 4.9.2001)

II.

Utilizar-se dos remédios possessórios para a defesa e proteção de sua posse.

ART. 10° - São obrigações do concessionário:
II.

respeitar e dar cumprimento à finalidade de interesse social (a moradia) para a qual foi
estabelecida a concessão especial para fins de moradia.
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III.

conservar o bem cujo uso lhe foi concedido.

IV.

responder pelas tarifas dos serviços públicos e encargos tributários.

ART. 11 - São direitos do concedente:
I.

promover a fiscalização para manter a destinação de moradia do imóvel objeto da
concessão.

II.

reaver o imóvel ao final da concessão ou quando o imóvel tenha destinação diversa da
moradia do concessionário ou de sua família.

ART. 12 - São obrigações do concedente:

I.

respeitar o domínio útil do concessionário

II.

outorgar o título de concessão especial para fins de moradia para aqueles que preencherem
os requisitos estabelecidos nos artigos 1º e 2º da M.P. 2.220 de 4.9.2001.

Justificativa

É importante que conste na lei que autoriza a concessão de uso especial para fins de
moradia as obrigações e direitos das partes (concedente e concessionário do uso para fins de
moradia) de acordo com a previsão da MP 2.220/2001.

"Art. 13 - O art. 4º da Lei 10226 de 15 de dezembro de 1986, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
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Art. 4º Após

a urbanização específica do conjunto, conforme convier à racionalização da

ocupação, com a participação dos moradores ou de suas entidades

representativas, fica o

Executivo também autorizado a outorgar a concessão de uso especial para fins de moradia, das
áreas referidas no artigo 1º, aos seus atuais ocupantes, desde que preencham os requisitos da MP
2220/2001.

ART. 5º Na hipótese de não ocorrer o implemento da totalidade das exigências da previstas na
Medida Provisória 2.220/2001, o Executivo poderá, como alternativa, outorgar aos ocupantes,
concessão de direito real de uso para fins de moradia, a título gratuito, atendidas as normas da
legislação federal quanto ás condições de uso do bem."

Justificativa

A alteração do instrumento que será utilizado para fins de regularização fundiária das áreas
delimitadas na Lei 9823/85 e 10226/86 deverá ser prevista por lei municipal para evitar problemas
de registro no Cartório de Registro de Imóveis. A substituição da concessão de direito real de uso a
título oneroso para a

concessão de uso especial para fins de moradia, é, de acordo com a

legislação urbanística atual a melhor opção de regularização para as duas áreas segundo estudos
da Secretaria de Habitação Popular e Desenvolvimento Urbano.

Art. 14 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 15 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. Às Comissões competentes.

2. Proposta de Decreto para a Regulamentação da Lei 13.514/2003

Apresentamos a seguinte proposta de Decreto para a Regulamentação da Lei 13.514/2003:
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DECRETO Nº

, DE

DE JANEIRO DE 2003

Regulamenta a Lei nº ......... de 24 de dezembro de 2002 que dispõe sobre a desafetação de
áreas públicas municipais para fins de regularização fundiária, e dá outras providências.

MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei, e

Considerando a aprovação da Lei nº..........., de 24 de Dezembro de 2002 que desafeta áreas
públicas municipais para fins de regularização fundiária;
Considerando que a Lei nº ............ de 24 de Dezembro de 2002 autorizou o Poder Público
Municipal a outorgar a concessão especial para fins de moradia e a concessão do direito real
de uso para a população moradora nas áreas públicas municipais desafetadas, incluindo a
autorização de usos para fins comerciais desde que atendido o interesse comunitário;
Considerando que, para alcançar esses objetivos é necessária a elaboração e execução de um
plano de regularização fundiária e de um plano de urbanização para as áreas públicas
municipais desafetadas, prevendo diretrizes e parâmetros urbanísticos para o parcelamento,
uso e ocupação do solo e instalação de infra-estrutura urbana, bem como a análise físicoambiental, análise urbanística e fundiária e caracterização socioeconômica da população
residente, além de projetos e as intervenções urbanísticas necessárias à recuperação física
das áreas;
Considerando, ainda, que é dever do Poder Executivo a confecção e execução desses planos
de regularização fundiária e urbanização, com a devida participação da comunidade local;
Considerando, finalmente, que, pelo Decreto nº 22.284/86, é atribuição da Superintendência de
Habitação Popular da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano garantir subsídios
técnicos para a formulação de política, diretrizes e prioridades de ação da Secretaria, na área
de atendimento à população moradora em habitação sub-normal, bem como elaborar planos,
programas, projetos, estudos e pesquisas que possibilitem uma atuação programática flexível,
em consonância com a dinâmica social e peculiaridades regionais;
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DECRETA:

Art. 1º - O presente Decreto regulamenta a Lei nº ............, de 24 de dezembro de 2002,
estabelecendo o procedimento técnico e administrativo a ser adotado no Município para fins de
outorga de concessões de uso às famílias ocupantes das áreas públicas municipais
desafetadas para fins de regularização fundiária.
ART. 2º - Para fins de proceder a regularização fundiária das áreas públicas municipais
desafetadas pela Lei nº ....... de 24 de Dezembro de 2002, compete a Superintendência de
Habitação Popular da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano tomar as medidas
necessárias para:
I - instaurar e instruir o processo administrativo de regularização fundiária de cada área
pública desafetada para fins da outorga da concessão especial de uso para fins de moradia,
ou da concessão de direito real de uso para fins de moradia,bem como para a autorização de
usos para fins comerciais, institucionais e de serviços;
II -

elaborar e executar um plano de urbanização nos termos previstos no plano diretor

estratégico para cada área municipal desafetada;
III - promover caso necessário, o desmembramento destas áreas de terra do todo maior de
domínio municipal ou proceder à unificação de matrículas de propriedade que incidam sobre as
áreas desafetadas, de acordo com o plano de urbanização

§ 1º

Nos termos do plano diretor estratégico o plano de urbanização de cada área deverá

conter normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação.
§ 2º O Executivo Municipal para estabelecer as normas especiais no plano de urbanização
deverá

considerar a situação socioeconômica da população de baixa renda, e

levar em

consideração as normas de uso e ocupação do solo consuetudinárias da comunidade.”
Art. 3º - Para a outorga da concessão de uso especial para fins de moradia, prevista na
Medida Provisória nº 2.220, de 04 de Setembro de 2001, às famílias ocupantes das áreas
públicas municipais desafetadas pela Lei nº ....... de 24 de Dezembro de 2002, e cadastradas
pela Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano, com o objetivo de promover a
regularização fundiária deverão ser preenchidos os seguintes requisitos:
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I – utilização da área para residência própria ou de sua família por prazo igual ou superior a
cinco anos à data de 30 de junho de 2001, sem oposição;
II – comprovação de não ser o ocupante proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Parágrafo primeiro - Na hipótese de não ocorrer o implemento da totalidade das exigências
previstas na Medida Provisória mencionada no caput deste artigo, o Executivo Municipal poderá
outorgar a concessão de direito real de uso, com base na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho
de 2001.

Parágrafo segundo – A concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão do
direito real de uso serão gratuitas e por tempo indeterminado, limitadas à metragem máxima de
250m2 (duzentos e cinqüenta) metros quadrados por lote.
Parágrafo terceiro - A concessão individualizada dos lotes será efetuada com base nos Planos
de Urbanização e levantamentos técnicos das áreas elaborados pela Secretaria da Habitação
e Desenvolvimento Urbano e aprovados pelas respectivas comunidades.
Parágrafo quarto - Para o fim de efetivar o processo de parcelamento do solo das áreas
desafetadas, visando a individualização dos lotes e a outorga das concessões de uso aos
ocupantes, serão considerados de interesse público os parcelamentos vinculados a planos ou
programas habitacionais de iniciativa da Prefeitura Municipal, para os quais não será exigível
documentação que não seja a mínima necessária e indispensável ao registro no cartório
competente, nos termos da Lei Federal nº 9.785/99, que introduziu modificações na Lei Federal
nº 6.766/79.
Parágrafo quinto - Havendo impossibilidade de identificação dos terrenos ocupados por
possuidor nas áreas desafetadas para fins de regularização fundiária, a concessão especial
para fins de moradia e a concessão do direito real de uso serão conferidas de forma coletiva.
Parágrafo sexto - Considera-se oposição para os fins do presente Decreto a existência de
sentença judicial de ações possessórias ou reivindicatórias, transitada em julgado, procedente
contra os ocupantes das áreas públicas municipais que serão objeto de regularização fundiária.
Parágrafo sétimo – Fica vedada mais de uma concessão ao mesmo titular.
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Parágrafo oitavo – A outorga da concessão especial para fins de moradia e a outorga da
concessão do direito real de uso será dispensada de licitação, com base no artigo 17, inciso I,
“f” da Lei nº8.666/93.
Parágrafo nono - Na aferição da situação jurídica, física e social das áreas desafetadas para
fins de regularização fundiária, valorizar-se-ão quaisquer documentos provenientes do Poder
Público, em especial do Município.

Art. 4º O processo administrativo de regularização fundiária das áreas desafetadas deverá ser
instruído com os seguintes documentos:
I - As declarações e as provas dos ocupantes e aquelas em poder da Administração que
comprovem o tempo de posse para fins de moradia e a não existência de outra propriedade
urbana ou rural em nome dos beneficiários, para fins de outorga da concessão especial para
fins de moradia, individual ou coletiva;
II - As declarações e as provas dos ocupantes e aquelas em poder da Administração que
comprovem o uso fins de moradia e a não existência de outra propriedade urbana ou rural em
nome dos beneficiários, para fins de outorga da concessão do direito real de uso, individual ou
coletiva;
III –o cadastramento dos beneficiários contendo as qualificações dos titulares das concessões
de uso necessárias à confecção dos contratos;
IV – o plano de urbanização, levantamento e estudos técnicos, plantas e respectivos memórias
descritivos de lotes e áreas.
Art. 5 º- São direitos do concessionário:
I - manter a posse, usar, fruir e administrar o bem, de acordo com a finalidade especificada
( artigo 1º da M.P. 2.220 de 4.9.2001);
II - transferir a concessão de uso especial para fins de moradia por ato inter vivos ou causa
mortis (artigo 7º da M.P. 2.220 de 4.9.2001);
III - Utilizar-se dos remédios possessórios para a defesa e proteção de sua posse;

22

Art.6 º - São obrigações do concessionário:
I - respeitar e dar cumprimento à finalidade de interesse social (a moradia) para a qual foi
estabelecida a concessão especial para fins de moradia;
II - conservar o bem cujo uso lhe foi concedido;
III - responder pelas tarifas dos serviços públicos e encargos tributários.
Art. - São direitos do concedente:
I - promover a fiscalização para manter a destinação de moradia do imóvel objeto da
concessão;
.
II - reaver o imóvel ao final da concessão ou quando o imóvel tenha destinação diversa da
moradia do concessionário ou de sua família.
Art.7 º - São obrigações do concedente:
I - respeitar o domínio útil do concessionário;
II - outorgar o título de concessão especial para fins de moradia para aqueles que preencherem
os requisitos estabelecidos nos artigos 1º e 2º da M.P. 2.220 de 4.9.2001”.

Art. 8º - A deliberação favorável ou não sobre a outorga da concessão especial para fins de
moradia, a outorga da concessão do direito real de uso e a outorga da cessões de uso para fins
de autorizar usos comerciais nas áreas objeto de regularização, será de competência de uma
Comissão Especial Mista, composta por integrantes da Secretaria da Habitação e
Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Negócios Jurídicos e da Subprefeitura correspondente
à área desafetada em que se dará a regularização fundiária, a ser constituída mediante Portaria
.

Art. 9º - À Comissão Especial Mista compete a análise dos processos administrativos das áreas
objeto de regularização fundiária para verificar se os requisitos previstos na medida provisória
n° 2220/2001 e

na lei municipal n° ........... necessárias à outorga das concessão de uso
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especial para fins de moradia aos atuais ocupantes foram atendidos; que deverá considerar os
seguintes aspectos:
I existência de provas e documentos que comprovem a posse individual ou coletiva para fins
de moradia
II - Utilização dada ao imóvel quanto ao uso para moradia, fins comerciais ou misto, para o fim
de expedição do termo de cessão adequado à modalidade;
III - Identificação da existência de situações de risco à saúde ou a segurança de famílias
moradoras nas áreas desafetadas, indicando soluções técnicas necessárias à eliminação da
insegurança para o morador afetado;
IV - Identificação das ações judiciais em curso, promovidas pelo Município, que visam o
despejo de moradores das áreas desafetadas, tomando as medidas necessárias para seu
arquivamento;
V - Existência de situações conflitantes, visando dirimi-las.
Parágrafo único - Compete à Comissão Especial Mista a expedição dos títulos de concessão
de uso e correspondentes termos contratuais, se preenchidas as condições previstas na MP n.
2.220/01, os quais deverão assinados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, o Secretario
Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, e pelos cessionários; e publicados no
Diário Oficial do Município e encaminhados para registro no cartório imobiliário, para que
cumpra seu jurídicos e legais efeitos.

Art. 10 - A Comissão Especial Mista terá o prazo de 12 (doze) meses, contados da data da
publicação do presente Decreto, para outorgar os termos de concessão de uso aos ocupantes
das áreas desafetadas para fins de regularização fundiária.
Art. 11 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

PREFEITA MARTA SUPLICY
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PROPOSTA ALTENATIVA ATRIBUINDO PARA HABI A COMPETÊNCIA PARA A OUTORGA DA
CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA

“Art. __ - Cabe à Superintendência de Habitação Popular da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento
Urbano do Município, promover a outorga da concessão de uso especial para fins de moradia ou da
concessão de direito real de uso para as situações previstas nesta lei.
§ único- Os critérios e o procedimento administrativo para a outorga dos institutos acima mencionados serão
estabelecidos mediante Portaria da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.”

2.1. Comentários a respeito do Decreto Regulamentador da Lei
13.514/2003

Diante da Minuta de Decreto apresentada pela Procuradoria Municipal, concordamos com as
propostas de alteração sugeridas por HABI. Todavia, tecemos alguns comentários, que aduzimos a
seguir:

No que diz respeito ao art. 3º sugerido por HABI, consideramos que há a necessidade de indicar-se
a existência do cadastro e definir-se a oposição.
Com efeito, o prévio cadastramento foi elemento essencial no processo de regularização, sendo
pressuposto básico para indentificação dos beneficiários.
A questão da oposição deve ser esclarecida no texto do Decreto para que diante de situações
concretas o direito à concessão não Com efeito, o prévio cadastramento foi elemento essencial no
processo de regularização seja postergado em virtude de divergências jurídicas internas que
possam vir a ocorrer, acarretando sérios prejuízos ao processo de regularização como um todo.
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Sugerimos então a redação:
Art. 3º. Para a outorga da concessão de uso especial para fins de moradia, prevista na Medida
Provisória nº 2.220, de 04 de Setembro de 2001, às famílias ocupantes das áreas públicas
municipais desafetadas e cadastradas pela Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano,
com o objetivo de promover a regularização fundiária deverão ser preenchidos os seguintes
requisitos:
I – Utilização de área não superior à 250 m2,
II – Utilização para fins residenciais, próprio ou de sua família;
III- Utilização da área por prazo igual ou superior a cinco anos contados até a data de 30 de junho
de 2001;
IV – comprovação de não ser o ocupante proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
V – utilização da área sem oposição.
Parágrafo Primeiro: Considera-se oposição para os fins do presente Decreto a existência de
sentença judicial de ações possessórias ou reivindicatórias, transitada em julgado, procedente
contra os ocupantes das áreas públicas municipais que serão objeto de regularização fundiária.
Parágrafo Segundo: Quando o uso for misto, poderá ser outorgada a concessão de uso especial
para fins de moradia, desde que o uso seja predominantemente residencial, nos termos do §2º do
art. 3º da Lei Municipal 13.514/03.
Parágrafo Terceiro: A concessão de uso especial para fins de moradia será concedida
gratuitamente e somente poderá ser extinta nas hipóteses previstas no art. 8º da Medida Provisória
nº 2.220/01

No que diz respeito ao art. 5º sugerido, propusemos a inclusão do parágrafo a seguir:
“Parágrafo único: O interesse da comunidade local será objeto de estudo pelos agentes públicos
que emitirão avaliação escrita na qual estejam explicitadas as razões de aceitação ou recusa.”
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No que diz respeito ao art. 6º, consideramos que deveria ser complementado para que dele conste
a vinculação às diretrizes constantes do plano diretor e as hipóteses de desmembramento. Não
obstante, sugerimos a delimitação com maior precisão a competência da Superintendência de
Habitação Popular da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, a qual incumbiria:
I - elaborar e executar um plano de urbanização nos termos previstos no plano diretor estratégico
para cada área municipal desafetada;
II - promover caso necessário, o desmembramento destas áreas de terra do todo maior de domínio
municipal ou proceder à unificação de matrículas de propriedade que incidam sobre as áreas
desafetadas, de acordo com o plano de urbanização

§ 1º Nos termos do plano diretor estratégico o plano de urbanização de cada área deverá conter
normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação.
§ 2º O Executivo Municipal para estabelecer as normas especiais no plano de urbanização deverá
considerar a situação socioeconômica da população de baixa renda, e levar em consideração as
normas de uso e ocupação do solo consuetudinárias da comunidade.”
No que tange ao sugerido art. 7º, reiteramos a orientação anteriormente elaborada pelo Instituto
Pólis de que a “declaração de situação sócio econômica” e a “declaração de não ser possuidor ou
proprietário de outro imóvel” deve constar unicamente

a expressão “sob as penas da Lei”,

acatando-se o critério da boa fé.
A “perda do benefício” conforme apresentada na Minuta do Decreto é expressão equivocada, pois
tal fato somente se verificará se restar comprovada a fraude na informação prestada.
Antes desta prova ser realizada, não há que se falar em “perda do benefício”.
Portanto a expressão “sob as penas da Lei” assegura que, no caso de suspeita e comprovação da
fraude, a Prefeitura venha a tomar as providências pertinentes à extinção da concessão.
Sugerimos, então, a inclusão dos seguintes parágrafos no art. 7:
Parágrafo segundo - Na aferição da situação jurídica, física e social das áreas desafetadas para
fins de regularização fundiária, valorizar-se-ão quaisquer documentos provenientes do Poder
Público, em especial do Município.
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Parágrafo .terceiro- Havendo impossibilidade de identificação dos terrenos ocupados por possuidor
nas áreas desafetadas para fins de regularização fundiária, a concessão especial para fins de
moradia e a concessão do direito real de uso serão conferidas de forma coletiva.
Não obstante, a documentação referente a cada interessado deverá ser alterada da seguinte
forma:
Art. 7º. II – documentação referente a cada interessado:
a) comprovação da posse ininterrupta pelo prazo de cinco anos, até a data de 30 de junho de 2001,
por todos os meios de prova em Direito admitidos (Por exemplo, conta de luz, água, etc).
b)documentos pessoais de identificação do interessado, como por exemplo RG, CIC, ou carteira de
habilitação.
c)croqui da área individualizada objeto da concessão, indicando sua localização, descrição e
limites;
d)declaração da situação socioeconômica de baixa renda, na hipótese de concessão de uso
coletiva;
e)declaração feita pelo beneficiário afirmando não ser proprietário ou possuidor de nenhum outro
imóvel, urbano ou rural, sob as penas da lei.

No art. 9º , recomendamos a inclusão de prazo para manifestação da Procuradoria Geral do
Município, pois há que se respeitar limite máximo de 12 meses fixados pela MP 2220/01

Sobre o art. 12, sugerimos que devemos incluir neste dispositivo a previsão do termo coletivo e
individual bem como retirar a expressão “ estabelecerá as condições de uso da área concedida” do
parágrafo único, já que esta necessariamente constará do termo, não precisando estar expressa
via decreto.
Destarte, propomos a seguinte redação:
Art. 12. Na hipótese de deferimento, o processo será encaminhado a HABI para a expedição do
termo administrativo, individual ou coletivo, de concessão especial ou da concessão de direito real
de uso e para a inclusão do beneficiário em cadastro específico.
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Parágrafo Único. O termo deverá ser assinado pelo Prefeito Municipal e pelos Secretários dos
Negócios Jurídicos e da Habitação e Desenvolvimento Urbano.

No que tange ao art. 13., propomos a alteração da competência para a abertura de matrícula para
o órgão competente, devendo vigorar a seguinte redação:
Art. 13. Expedido o termo de concessão de uso especial ou o termo de concessão de direito real de
uso para fins de moradia, ou ainda a autorização de uso para fins comerciais ou de serviços,
poderá o mesmo ser levado a registro pelo concessionário, cabendo ao órgão municipal
competente, a abertura da matrícula da área pública no Registro de Imóveis.

Em princípio, em relação aos arts. 14 e 15, consideramos que estão de acordo, merecendo
apenas algumas modificações complementares (não estruturais).

RECOMENDAMOS A INCLUSÃO DOS SEGUINTES ASPECTOS:

A inclusão da previsão da outorga COLETIVA no art. 3º da Minuta do Decreto (ou artigo específico),
mediante a seguinte redação:
Parágrafo ..... - A concessão individualizada dos lotes será efetuada com base nos Planos de
Urbanização

e levantamentos técnicos das áreas elaborados pela Secretaria da Habitação e

Desenvolvimento Urbano e aprovados pelas respectivas comunidades.
Parágrafo ..... - Para o fim de efetivar o processo de parcelamento do solo das áreas desafetadas,
visando a individualização dos lotes e a outorga das concessões de uso aos ocupantes, serão
considerados de interesse público os parcelamentos vinculados a planos ou programas
habitacionais de iniciativa da Prefeitura Municipal, para os quais não será exigível documentação
que não seja a mínima necessária e indispensável ao registro no cartório competente, nos termos
da Lei Federal nº 9.785/99, que introduziu modificações na Lei Federal nº 6.766/79.

Competência do SEHAB para regulamentar procedimentos específicos relativos aos casos
pontuais e que necessitem de análise e prazo próprios antes da outorga, a exemplo das situações
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de “locação”e “imóveis fechados”. Nestes casos, a regulamentação dos critérios objetivos para
outorga é necessária para orientar a decisão administrativa.
Sugerimos a redação
“Art....Os casos específcos devem ser solucionados mediante processo administrativo próprio, nos
termos de Portaria ou Resolução a ser expedida pela SEHAB.
Parágrafo Primeiro: Entenda-se

por “casos específicos” aqueles não previstos ou não

perfeitamente definidos em Lei.
C)Deve-se prever os casos das áreas institucionais, as quais serão objeto de cessão de uso.
D)Deve-se prever as situações de transmissão inter vivos.
E)A inclusão dos direitos e obrigações, que poderá constar logo após art. 3º, nos seguintes termos:

Art.... º- São direitos do concessionário:
I - manter a posse, usar, fruir e administrar o bem, de acordo com a finalidade especificada ( artigo
1º da M.P. 2.220 de 4.9.2001);
II - transferir a concessão de uso especial para fins de moradia por ato inter vivos ou causa mortis
(artigo 7º da M.P. 2.220 de 4.9.2001), após anu6encia prévia do concedente nas transferências
inter vivos;
III - Utilizar-se dos remédios possessórios para a defesa e proteção de sua posse;
Art.... º - São obrigações do concessionário:
I - respeitar e dar cumprimento à finalidade de interesse social (a moradia)

para a qual foi

estabelecida a concessão especial para fins de moradia;
II - conservar o bem cujo uso lhe foi concedido;
III - responder pelas tarifas dos serviços públicos e encargos tributários.
IV – solicitar anuência prévia do concedente para transmissão inter vivos.
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Art. - São direitos do concedente:
I - promover a fiscalização para manter a destinação de moradia do imóvel objeto da concessão;
.
II - reaver o imóvel ao final da concessão ou quando o imóvel tenha destinação diversa da moradia
do concessionário ou de sua família.

Art. º - São obrigações do concedente:
I - respeitar o domínio útil do concessionário;
II - outorgar o título de concessão especial para fins de moradia para aqueles que preencherem os
requisitos estabelecidos nos artigos 1º e 2º da M.P. 2.220 de 4.9.2001”.
III – analisar e deliberar sobre os pedidos de anuência prévia nos casos de transmissão inter vivos.
Reiteramos a proposta de criação de uma Comissão Especial Mista para deliberação, análise e
decisão das situações conflitantes e outorga, composta por integrantes da Secretaria de habitação
e Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Negócios Jurídicos e da Subprefeitura correspondente à
área desafetada em que se dará a regularização fundiária, a ser constituída mediante Portaria.

III. Aplicação da Concessão de Uso Especial para fins de moradia

1. Desafetação
1.1. Aplicabilidade para bens de uso comum do povo e uso especial
Os bens de uso comum do povo estão definidos no art. 66 do Código Civil, e são as coisas
móveis ou imóveis pertencentes ao Poder Público (União, Estado-Membro, Município e Distrito
Federal), usáveis, sem formalidade, por qualquer do povo.5

5

Cf Diogenes Gasparini in Direito Administrativo, p. 649, 2.000
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Os bens de uso especial são as coisas móveis e imóveis utilizáveis na prestação dos
serviços públicos, ou seja, são os bens destinados à execução dos serviços públicos e usáveis
somente pelo Poder Público, seu proprietário.6
Em ambos os casos, enquanto guardarem a destinação de uso comum ou de uso especial
serão, em princípio, inalienáveis. Perdida a qualquer título (ato ou fato), essa consagração,
podem ser alienados ou ter seu uso transferido à outrem.
Com efeito, os bens são afetados a receberem uma consagração ou destinação, por ato
administrativo ou em virtude de Lei. Por conseguinte, afetar é atribuir ao bem uma destinação,
consagrando-o ao uso comum ou ao uso especial. Neste particular, a desafetação, ocorrida por
fato jurídico, ato administrativo ou lei, consiste na retirada do bem da destinação que se lhe
atribuíra.7
Logo, a alienação, entendida

como

qualquer forma de trespasse de uso ou da

propriedade, dos bens de uso comum e de uso especial exige prévia desafetação.
Delimitada a questão atinente à desafetação, resta evidenciar a possibilidade das áreas de
uso comum e uso especial ocupadas pela população carente ser objeto da concessão de uso
especial independentemente de edição de Lei.

1.2. Da auto aplicação da concessão especial em áreas de bem de uso comum do
povo: inexigência de desafetação.
A concessão de uso especial para fins de moradia deixa de ser uma faculdade do Poder
Público para efeito de promover a regularização fundiária das áreas ocupadas pela população
de baixa renda. Essa norma constitucional, de forma idêntica ao usucapião urbano, caracteriza
a concessão de uso como direito subjetivo, que deve ser declarado por via administrativa ou
pela via judicial mediante provocação dos interessados nos termos do art. 6° da MP 2220/2001.
De acordo com este artigo, o título de concessão de uso especial para fins de moradia será
obtido pela via administrativa perante o órgão competente da Administração Pública ou, em
caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial.
Uma característica específica da concessão de uso especial, que a diferencia das demais
modalidades de concessão de uso, principalmente da concessão de direito real de uso, é da
justiciabilidade do direito à moradia como componente deste instituto constitucional. Isto é, a
6

Idem. p. 650.

7

Idem. p. 652
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pessoa que atender os requisitos constitucionais estabelecidos na MP, tem direito de ter o seu
direito à moradia reconhecido mediante uma decisão do Judiciário, onde o juiz declarará
mediante sentença o direito a concessão especial de uso para fins de moradia, que poderá ser
registrada como título no cartório de registro de imóveis nos termos dos parágrafos 3° e 4° do
artigo 6°.
Esta previsão demonstra claramente que existe um tratamento especial conferido pela
Constituição para o uso dos bens públicos ocupados por populações de baixa renda até a data
de 30 de junho de 2001, que atendam os requisitos do artigo 183 da Constituição Federal,
regulamentados no artigo 1° da MP. Na aplicação das demais modalidades de concessão de
uso para fins de moradia em especial, como na concessão de direito real de uso, não é
admissível que a outorga do título possa ser exigida por via administrativa ou via judicial como
um direito subjetivo.
A aplicação da concessão de direito real de uso para fins de moradia deve atender as
exigências previstas no regime jurídico dos bens públicos. Para a outorga da concessão de
direito real de uso continua sendo necessária autorização legislativa. Tratando-se de outorga da
concessão para pessoas que estejam morando em áreas consideradas como bem de uso
comum do povo, continua sendo necessária a desafetação da área mediante lei.
No caso da concessão especial de uso para fins de moradia, por se tratar de um regime
especial constitucional para o uso dos bens públicos, as regras do código civil e da lei de
licitações sobre o regime dos bens públicos não são aplicáveis.
Os requisitos necessários para a Administração Pública conferir o título de concessão de
uso especial para fins de moradia às pessoas que estão na posse de imóveis públicos situados
em áreas urbanas são os estabelecidos no artigo 183 da Constituição Federal, devidamente
regulamentados na MP.
A Administração Pública deve conferir o título da concessão a pessoa que atender as
exigências constitucionais de possuir como sua ininterruptamente e sem oposição pelo período
de cinco anos área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, utilizando-a para sua
moradia ou de sua família.
Por se tratar de um direito e não uma pretensão, a Administração Pública deve conferir o
título real via administrativa, o que significa que a Constituição conferiu esta prerrogativa,
autorizando para esta situação específica, um regime especial de outorga do título da
concessão de uso sem a necessidade de atender as exigências para outorga da concessão de
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direito real de uso como a da desafetação por lei das áreas públicas da categoria dos bens de
uso comum do povo, bem como os de uso especial.
Para esta situação específica existem normas específicas baseadas na Constituição que
prevalecem sobre as normas gerais do regime dos bens públicos. Por exemplo, no caso de São
Paulo existem diversas áreas públicas municipais da categoria dos bens de uso comum do
povo, bem como da categoria de uso especial, que estão sendo utilizadas há mais de vinte anos
para fins de moradia por populações de baixa renda, que, devido ao processo de urbanização,
transformaram estas áreas em vilas, bairros e assentamentos consolidados. Esta população,
por atender as exigências constitucionais do artigo 183 da Constituição Federal, tem o direito
subjetivo à concessão especial para fins de moradia.
Para estas situações, a Administração Municipal não precisa ter autorização legal, seja
para outorgar a concessão especial de uso para fins de moradia , seja para desafetar a área
pública, por se tratar de uma situação excepcional respaldada pela Constituição. A
Administração pode conferir nestes casos por via administrativa a concessão especial, sem
necessidade de uma lei específica, com base nas normas da medida provisória e o artigo 183
da Constituição Federal. Cabe à Administração Municipal estabelecer um procedimento
administrativo para analisar os pedidos da concessão de uso especial para fins de moradia,
cujo prazo máximo para decisão do pedido estabelecido pelo § 1° do artigo 6° da MP é de doze
meses, contados da data de seu protocolo.
1.3. Da auto aplicação da concessão especial em áreas de uso institucional:
inexigência de desafetação.

Primeiramente cumpre esclarecer acerca das categorias de bens públicos que podem são
classificados pelo artigo 99 do Código Civil de acordo com suas destinações em três categorias:
bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens de uso dominial.
Os bens de uso comum do povo são aqueles que, por sua natureza ou determinação legal,
podem ser utilizados, independentemente de consentimento da Administração Pública, por
todos em igualdade de condições como praças, ruas, parques, etc.
Os bens de uso especial tais como edifícios ou terrenos são os destinados a serviço ou
estabelecimento das administrações públicas, inclusive os pertencentes a suas autarquias.
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Apesar das áreas institucionais estarem enquadradas na categoria de bens de uso
especial, pelo fato da concessão de uso especial para fins de moradia ser um regime especial
constitucional para o uso dos bens públicos, uma vez que se trata de um direito subjetivo do
ocupante de áreas públicas que preencham os requisitos da Medida Provisória 2220/01 e não
de uma faculdade do poder público como é o caso da concessão de direito real de uso, as
regras do código civil e da lei de licitações sobre o regime dos bens públicos não são aplicáveis.
Mesmo tendo em vista a desnecessidade do ponto de vista jurídico da realização da
desafetação de áreas de bens de uso comum do povo ou dos bens de uso especial para
outorga da concessão de uso especial para fins de moradia a Prefeitura do Município de São
Paulo, através de sua Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEHAB, ao editar a
Lei nº 13.514/03, lei de iniciativa do Executivo municipal, criou um precedente e um
procedimento próprio que indicam a necessidade de desafetação de áreas incluídas na
categoria de bens de uso comum do povo para que pudessem ser outorgadas as concessões
de uso especial para fins de moradia nas áreas incluídas no Programa de Regularização
Fundiária da Prefeitura do Município de São Paulo. A desafetação de bens públicos de deve
sempre se dar através de lei municipal específica.
A Prefeitura do Município de São Paulo entendeu pela necessidade de desafetação de
áreas incluídas na categoria de bens de uso comum do povo para proceder a outorga da
concessão de uso especial para fins de moradia. Tal entendimento da municipalidade se explica
pelo disposto no artigo 5º da Medida Provisória 2220/01 que faculta ao Poder Público assegurar
o exercício do direito à concessão de uso especial para fins de moradia em outro local em uma
série de casos entre os quais no caso de se tratar de imóvel de uso comum do povo.
Neste sentido, uma vez que os bens de uso especial não estão incluídos entre os casos em
que há uma faculdade do Poder Público em assegurar o exercício do direito à concessão de uso
especial para fins de moradia em outro local, no caso dos bens de uso especial o exercício do
direito deve ser exercido no próprio local da ocupação.
Dessa forma, já que o exercício do direito à moradia deverá ser exercido no próprio local
ocupado mesmo que seja bem de uso especial, tendo em vista não haver faculdade em
assegurar o exercício deste direito em outro local, não há necessidade de desafetação da área
para proceder à outorga da concessão de uso especial para fins de moradia. Neste caso, a
Prefeitura deverá estabelecer procedimento administrativo para analisar os pedidos de
concessão de uso especial para fins de moradia, que deverão ser analisados no prazo máximo
de 12 meses de acordo com a Medida Provisória, independente de lei específica que desafete
bens de uso especial.
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Portanto, apesar da Prefeitura do Município de São Paulo ter adotado procedimento para
desafetação de bens de uso comum do povo para concessão de uso especial para fins de
moradia, no caso em tela, os bens de uso especial, tendo em vista não fazerem parte do rol
descrito no artigo 5º da Medida Provisória, não necessitam ser submetidos à desafetação para
que possam ser outorgadas concessões de uso especial para fins de moradia pelo que poderá a
municipalidade adotar procedimento administrativo interno para tal fim.

2. Concessão individual ou coletiva
2.1. Critérios para aplicar a modalidade individual ou coletiva da Concessão de uso
especial e da CDRU

Para esta pergunta ser respondida tem que ser considerada a característica e a situação
da área pública ocupada.
Se a área objeto da regularização for uma área pequena , consolidada, urbanizada e com
pouco ocupantes o instrumento mais adequado é a outorga pelo Poder Público da CDRU ou da
concessão especial de uso para fins de moradia de forma individual
No caso da área objeto da regularização for uma área que ocupe uma porção de território
grande , consolidada, que necessite de urbanização e com um enorme número de ocupantes o
instrumento mais adequado para o Poder Público utilizar é a concessão de uso coletiva.
Como já foi mencionado acima é cabível a concessão de uso especial para fins de moradia
coletiva, nos casos em que a área pública for ocupada por população de baixa renda tendo
mais que 250 m² e não seja possível identificar os terrenos ocupados por cada morador. Tal
instituto facilita a reivindicação coletiva do direito à moradia da população pobre que vive em
favelas, vez que poderá ser feito, pela associação de moradores, devidamente constituída, que
tem direito a assessoria técnica e jurídica gratuita para entrar com o pedido.

2.2. Concessão Coletiva
Área com mais de 250m², ocupada coletivamente, por:
-Ocupantes enquadrados na MP
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-Ocupantes com tempo inferior
-Ocupantes inquilinos
Com relação as ocupações coletivas de áreas públicas municipais que configure o uso da
área para fins de moradia pelo prazo mínimo de cinco anos nos termos da Medida Provisória n°
2220/2001, a Municipalidade de São Paulo poderá conferir a concessão de uso especial para
fins de moradia de forma coletiva se não for possível identificar os terrenos ocupados por cada
possuidor nos termos do artigo 2° da MP.
Com relação as ocupações coletivas de áreas públicas municipais que configure o uso da
área para fins de moradia pelo prazo inferior de cinco anos, a Municipalidade de São Paulo
mediante autorização legislativa poderá outorgar a concessão para os ocupantes desta área de
forma coletiva para a associação dos moradores se esta área estiver incluída programas e
projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos pela Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo.

2.3. Perguntas
Entende-se que pela MP, a soma de posse somente será considerada para os casos
coletivos? Os individuais será dado a concessão de direito real?
Não, a soma da posse é valida para os casos individuais da concessão de uso especial.
No caso de uma pessoa ou várias não quererem entrar na Concessão, a área que ele
ocupa será computada nas frações ideais?
Não, no caso de uma ou mais pessoas não querer receber a outorga da concessão de uso
especial para fins de moradia na forma coletiva as áreas ocupadas por essas pessoas não
deverão ser consideradas para fins do cálculo das frações ideais que serão outorgadas a cada
ocupante.
Nesse caso essas áreas deverão ser subtraídas da área total para que só então se faça o
cálculo das frações ideais.
Serão conferidos dois diferentes títulos no mesmo imóvel (concessão de direito real
e concessão de uso especial)?
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Em princípio não haveria impedimento. Mas é necessário definir qual o instrumento mais
adequado considerando o enquadramento ou não para a aplicação da concessão especial.
Deve ser aplicado um dos instrumentos como regra geral e o outro se for cabível para casos
excepcionais encontrados na favela.
Para os casos individuais será considerado a dimensão da área ? Esta terá relação
com o padrão mínimo legal, por exemplo de habitação de interesse social?
A relação que deve ser considerada é a área de até 250 m². A definição da área mínima da
moradia pode ser definida no Plano de Urbanização das zonas especiais de interesse social
delimitadas para fins de regularização fundiária no Plano Diretor.

3. Provas
3.1. Provas admitidas para fins de outorga da concessão de uso especial para fins de
moradia.

Para possibilitar a outorga da concessão de uso especial para fins de moradia a ocorrência
de cinco anos na posse por parte dos ocupantes de áreas públicas deverá ser demonstrada
pelos meios de prova exemplificados a seguir, bem como, a Prefeitura Municipal deverá cumprir
seu papel na identificação da existência dessas provas dentro do programa de regularização
fundiária de áreas públicas.
A concessão de uso especial para fins de moradia está definida pela Medida Provisória
2220/01 é instrumento de regularização fundiária que visa garantir o direito à moradia digna e o
direito às cidades sustentáveis de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 2° do
Estatuto da Cidade, que define os objetivos da política urbana.
A regularização fundiária é uma das diretrizes da política urbana estabelecida pelo inciso
XIV do artigo 2° do Estatuto da Cidade8. A Constituição Federal em seu artigo 182, caput,
determina que a execução da política de desenvolvimento urbano é de competência do poder
8

Artigo 2°, inciso XIV do Estatuto da Cidade: A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes
gerais:
XIV- regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o
estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a
situação socioeconômica da população e as normas ambientais.
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público municipal9. Portanto, a regularização fundiária como diretriz da política urbana deve ser
realizada pelo poder público municipal.
Assim, nota-se que a Prefeitura Municipal tem responsabilidade direta na elaboração de
políticas de regularização fundiária.
O instrumento da concessão de uso especial para fins de moradia foi previsto pelo disposto
no parágrafo 1° do artigo 183 da Constituição Federal, o que permitiu sua posterior
regulamentação pela Medida Provisória 2220 de 04 de setembro de 2001.
Trata-se de importante instrumento para consecução de políticas de regularização
fundiária, por parte do município, em áreas públicas ocupadas tendo em vista que sua outorga
garante aos concessionários, moradores de áreas públicas, a segurança da posse um dos
princípios fundamentais do direito à moradia10.
Por ser relevante instrumento de regularização fundiária, além de fundamental para
garantia do direito à moradia cabe a Prefeitura Municipal a realização de programas para
outorga da concessão de uso especial para fins de moradia. Dessa forma, a Prefeitura Municipal
não deve se manter inerte a espera que os moradores de áreas públicas se dirijam à
administração reivindicando a garantia desse direito. A Prefeitura deve ter uma postura positiva
para a realização desses programas, inclusive se responsabilizando por buscar informações
necessárias para provar a ocorrência de seus requisitos, previstos no artigo 1° da Medida
Provisória 2220/0111.
No que diz respeito às provas que podem comprovar a existência da ocupação por mais de
cinco anos o papel da Prefeitura Municipal deve ser de buscar informações em arquivos
públicos de qualquer natureza que possam caracterizar a existência da ocupação por mais de
cinco anos devendo ainda, conforme possibilita o artigo 4°, inciso V, alínea “r”, do Estatuto da
Cidade, prestar assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais
menos favorecidos12. Assistência técnica e jurídica devem ser fornecidas pela administração

9

Artigo 182, caput, da Constituição Federal: 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.
10
O direito à moradia é um direito social previsto no artigo 6° da Constituição Federal.
11 Artigo 1°, caput, da Medida Provisória 2220/01: Aquele que, até 30 de junho de 2001, possui como seu,
por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinqüenta metros quadrados de imóvel
público situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de
uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou
concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural.
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pública de forma a possibilitar ao possuidor de área pública a comprovação dos requisitos da
concessão de uso especial para fins de moradia.
Para que a Prefeitura Municipal possa outorgar a concessão de uso especial para fins de
moradia é necessária a comprovação de que não houve oposição à posse, tendo em vista
tratar-se de requisito previsto pelo artigo 1º da Medida Provisória 2220/01.
A oposição ocorre quando o Poder Público seja ele Federal, Estadual ou Municipal
reivindica a posse da área ocupada mediante a promoção de uma ação judicial solicitando a
remoção dos ocupantes da área. A identificação da existência ou não da oposição por parte do
Poder Público pode ser feita tanto no Poder Judiciário como nos órgãos da justiça e assuntos
jurídicos da União, dos Estados ou do Município.
Devem ser consideradas provas aptas a comprovar a decorrência de cinco anos na posse:
•

Registro das crianças da família na escola;

•

Registro dos moradores no posto de saúde;

•

Comprovante de Carteira de Vacinação;

•

Registro de nascimento (em casos mais antigos em que era registrada a residência do
nasciturno);

•

Existência, a mais de cinco anos, de equipamentos públicos ou comunitários na área
pública ocupada, tais como escolas; creches; posto de saúde e; centros comunitários;

•

Prestação de serviços de coleta de lixo;

•

Existência de transporte público na área ocupada;

•

Existência de Iluminação Pública;

•

Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica;

•

Prestação de serviços de abastecimento de água;

•

Mapas que demonstram a existência da ocupação e;

•

Fotos aéreas que demonstram a existência da ocupação;

•

Carnês de compras (ex: carnês de crediários);

•

Recibos

12

A razão para a prestação de assistência técnica e jurídica e seu fundamento foram bem definidas por
Adilson Abreu Dallari, da seguinte forma: “Nessa mesma linha , a assistência técnica e jurídica gratuita para
as comunidades e grupos sociais menos favorecidos visa dar maior concreção à garantia prevista no art. 5°,
LXXIV, da Constituição Federal, que determina ao Poder Público em geral o dever de prestar assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O que se tem no Estatuto da
Cidade é a reafirmação dessa mesma garantia, voltada mais diretamente para questões inerentes ao uso
conveniente dos espaços habitáveis.”. Dallari, Adilson Abreu, Estatuto da Cidade – comentários à Lei
Federal 10.257/01, 1° edição, Malheiros Editores, página 82
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•

Declarações de instituições privadas confirmando a existência do núcleo por mais de
cinco anos (ex: Rottary Club, Hospitais, Escolas, Universidades, etc.).

Lembrando-se que a administração pública através da Prefeitura Municipal, por todo
exposto, tem o dever de identificar a existência, juntamente com os moradores das áreas
ocupadas, das formas de prova descritas acima.

3.2. Perguntas
Qual a documentação necessária para atender os requisitos da MP?
Em princípio, poder-se-ia considerar a mesma documentação prevista para os pedidos de
usucapião. Um documento básico é o censo de favelas elaborado pela Prefeitura no final da
década de 80 para balizar o período de existência da favela. Necessidade de um estudo mais
aprofundado para conciliar-se o interesse público e a eficiência da outorga.
Quais as provas necessárias para comprovar a posse?
Pode ser utilizada tanto a prova testemunhal como a documental, juntando, por exemplo,
ao pedido de concessão contas de água, luz, declarações da Prefeitura, mapas e fotos da
região. Situação que pode se assemelhar ao usucapião.
Quais as provas necessárias para comprovar que não possui outro imóvel?
Em princípio, pode ser aceito a declaração de boa-fé dos posseiros de que não possuem
outro imóvel, neste documento o interessado declarará “sob as penas da lei” que não é
concessionário nem proprietário de outro imóvel. (modelo de declaração de boa-fé dos
moradores no item VII. 3.)
A certidão negativa do cartório de imóveis, não encarece e assim dificultaria para o
requerente?
A exigência de certidões negativas do cartório de imóveis não é o procedimento mais
adequado para a regularização fundiária de área pública ocupada por população de baixa renda.
O Estatuto da cidade tem como uma diretriz no inciso XV do seu artigo 2° que fundamenta a
não necessidade das certidões a simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação
do solo e das normas edilícias com vistas a permitir a redução dos custos e a oferta dos lotes e
unidades habitacionais, mas de fato, dificultam para o interessado.
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Esta diretriz da simplificação das normas engloba

os procedimentos para fins de

regularização fundiária. Esta simplificação no caso da concessão de uso especial para fins de
moradia deve ser feita através do reconhecimento de uma simples “declaração sob as penas
da Lei” (declaração de boa-fé) do possuidor que não é concessionário e nem proprietário de
outro imóvel urbano ou rural.
Como poderá ser comprovada a posse do antecessor?
A posse do antecessor será comprovada por todos os meios de prova aptos a demonstrar
o exercício da posse do imóvel já descritos anteriormente neste estudo, que seguem:
•

Registro dos moradores no posto de saúde;

•

Comprovante de Carteira de Vacinação;

•

Registro de nascimento (em casos mais antigos em que era registrada a residência
do nasciturno);

•

Existência, a mais de cinco anos, de equipamentos públicos ou comunitários na área
pública ocupada, tais como escolas; creches; posto de saúde e; centros
comunitários;

•

Prestação de serviços de coleta de lixo;

•

Existência de transporte público na área ocupada;

•

Existência de Iluminação Pública;

•

Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica;

•

Prestação de serviços de abastecimento de água;

•

Mapas que demonstram a existência da ocupação e;

•

Fotos aéreas que demonstram a existência da ocupação;

•

Carnês de compras (ex: carnês de crediários);

•

Recibos

•

Declarações de instituições privadas confirmando a existência do núcleo por mais de
cinco anos
Convém, todavia, ressaltar, que no caso da concessão de uso especial coletiva bastará

ser comprovada a posse do terreno pela comunidade como um todo, sendo autorizada a soma
da posse do possuidor e seu antecessor para atingir os cinco anos exigidos pela MP 2220/01.
Porque é necessário levantar a data de nascimento dos filhos dos atuais
ocupantes?
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Não é necessário levantar a data de nascimento dos filhos dos atuais ocupantes para a
outorga da concessão de uso especial. No entanto, caso o filho(a) tenha nascido na região
ocupada e tenha mais de cinco anos, sua matrícula na escola, carteira de vacinação nos
postos de saúdes locais, certidão de nascimento etc. serão documentos habéis a comprovar a
posse. Vale ainda ressaltar, que conforme respondido a seguir, mesmo o menor de idade
poderá ser concessionário.
Além do R.G. dos ocupantes, outros documentos serão necessários para a outorga
da concessão de uso especial para fins de moradia, tais como CPF, certidão de
casamento ou outros documentos?
Como a Medida Provisória 2.220/2001 dispõe que a concessão de uso especial para fins
de moradia será concedida a "aquele" que preencher os requisitos legais, o importante é
comprovar a posse para fins de moradia durante cinco anos, ininterrupta e sem oposição. Para
tanto, deverá ser apresentado R.G. e caso tenha CPF (ou um ou outro) para cadastramento do
beneficiário no banco de dados da Prefeitura, e também para que o morador configure como
concessionário no termo administrativo de concessão, que deverá posteriormente ser
registrado no respectivo cartório de registro de imóveis. Vale ressaltar, que apresentado o R.G.,
não deve constituir entrave a falta de CPF ou qualquer outro documento, visto que faz-se
necessário somente a identificação do morador.

4. Transmissão

4.1. A CDRU e a concessão de uso especial face à compra e venda
Em se tratando de contratos de concessão de uso especial e de concessão de direito real
de uso efetivamente celebrados pela PMSP, a população beneficiada adquire, somente, o direito
ao uso do imóvel trespassado.
Conforme explanado anteriormente, inseridos no Estatuto da Cidade, ambos são
instrumentos jurídicos de Direito Urbanístico que outorgam direitos de uso. O uso é um dos
poderes destacáveis e inerentes à propriedade, sendo sempre um direito real na forma disposta
pelo art. 674, inc. IV do Código Civil, oponível erga omnes e passível de transmissão inter vivos
e causa mortis.
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Embora sejam diferentes, ou seja, a CDRU é facultativa e a concessão de uso especial é
obrigatória na medida em que adquiriu status de direito subjetivo conferido pela Carta Magna,
ambas são instrumentos de Direito Público utilizáveis para o trespasse do uso privativo de bem
imóvel.
De outra parte, mesmo que seja evidente a proximidade da natureza jurídica dos institutos
da usucapião e da concessão de uso especial, a regra constitucional que proíbe a usucapião de
bens públicos acalenta um princípio básico: ainda que sejam semelhantes enquanto previsões
constitucionais, tais institutos não se confundem na sua essência, qual seja, a transferência da
propriedade.
Logo, tanto a CDRU quanto a concessão de uso especial não tratam da transferência da
propriedade, esta sim formalizada por meio institutos de Direito Privado, dentre os quais
destacamos a compra e venda.
Nos termos do art. 1.122 do Código Civil, a compra e venda é contrato pelo qual uma das
partes, chamada vendedor, transfere o domínio de certo imóvel que integra seu patrimônio ao
outro contratante, chamado comprador, mediante o recebimento, em dinheiro, de determinado
preço.
Alerte-se que mesmo quando celebrado pelo Poder Público, a compra e venda subsume-se
ao regime jurídico das Leis Civis (Direito Privado), a exceção do disposto na Lei Federal n.
8.666/93 que exige, em regra,

autorização legislativa, avaliação prévia e licitação para a

celebração deste contrato.
Ensina Diogenes Gasparini13 que o contrato de compra e venda de bem imóvel restará
perfeito se atendidos os requisitos civis, que lhe são próprios, e os administrativos, que lhe são
incidentes. Entre os primeiros avultam o bem, o consentimento, e a forma. Entre os segundos
sobressaem o processo administrativo, a avaliação, a lei autorizadora, o interesse público e em
alguns casos a licitação.
Importante frisar, que nas situações em que o Poder Público busca a regularização
fundiária de assentamentos informalmente ocupados pela população de baixa renda, a
utilização da compra e venda merece cautela.
Com efeito, embora a compra e venda

gere títulos individuais, a transferência da

propriedade se consuma com o respectivo registro, e após este ato,
13

o Poder Público

cf. In Direito Administrativo, 2000, p. 659
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transmitente não pode interferir na gestão do imóvel trespassado. Equivale dizer, que o
proprietário passa a dominar todos os poderes inerentes à propriedade, quais sejam, uso, gozo
e fruição.
Diferentemente, tanto o contrato de CDRU como de concessão de uso especial prevêm
direitos e obrigações recíprocas entre o Poder Público concedente e o concessionário (e titular
do direito subjetivo), sendo que na hipótese de descumprimento de claúsula contratual poderá
haver a extinção do ajuste. A diferença será que num e noutro caso será possível conferir-se a
concessão coletivamente, sendo que no caso da concessão de uso especial a outorga coletiva
será obrigatória nas hipóteses em que “não seja possível identificar os terrenos ocupados por
possuidor” (art. 2º da MP nº 2.220).
Nesse exato sentido dispõe o Dec-Lei nº 271 e o art. 8º da MP nº 2.220, sendo que este
último elenca as causas de extinção do direito à concessão de uso especial nos casos de uso
diverso da moradia ou aquisição de outro imóvel urbano ou rural.
Justamente por força desta diferença essencial que muitas legislações14 tem prescrito,
embora de forma não obrigatória, que em lugar da venda e doação deve o Poder Público valerse da concessão de direito real de uso. Essa cautela, se utilizada, evitaria a dilapidação do
patrimônio público, caracterizando um instrumento auxiliar muito importante na implantação de
programas habitacionais de interesse social.
Por tais razões, parece-nos que a utilização da CDRU e da concessão de uso especial
caracterizam-se muito mais vantajosos ao interesse público que a compra e venda, pois
permitem: a) o controle do uso pelo Poder Público concedente e responsável pelo programa de
regularização fundiária e b) meios de assegurar o cumprimento do princípio constitucional da
função social da propriedade e do direito constitucional à moradia.
Tanto a CDRU como a concessão de uso especial para fins de moradia oferecem, de um
lado, segurança jurídica aos possuidores, posto que seus títulos são registrados em Cartório
Imobiliário e caracterizam direito real oponível erga omnes assegurado por instrumento
contratual; e de outro lado, asseguram a fiscalização por parte do Poder Público que está
autorizado a extinguir o ajuste caso o concessionário altere a destinação de moradia ou adquira
outro imóvel urbano ou rural, prestigiando-se o interesse coletivo no cumprimento da função
social da propriedade.

Art. 20, §1º da Lei Estadual de São Paulo nº 6.544/89; art. 16, §3º da Lei Estadual de Minas Gerais nº 9.444/87 e art. 42,
§ 1º da Lei Orgânica do Município de Goiânia.
14
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Portanto, entendemos que a utilização destes instrumentos deve ser privilegiada pela
PMSP em detrimento da compra e venda.

4.2. Formas de transmissão e necessidade da anuência da Prefeitura
O concessionário poderá transmitir o direito de concessão de uso especial para fins de
moradia por ato inter vivos ou causa mortis, conforme dispõe a própria medida provisória. Não
estando determinadas as possíveis formas de transferência do direito, é possível concluir que
qualquer espécie de alienação é possível desde que o novo ocupante utilize o imóvel para sua
moradia ou de sua família15.
Por a outorga da concessão de uso especial para fins de moradia se tratar de um contrato
firmado entre a Municipalidade e um particular a Prefeitura do Município deverá necessariamente
fazer parte da transmissão dando anuência a mesma através da celebração de um novo contrato
com o novo concessionário. O critério para que seja dada esta anuência, já descrito acima, é o uso
do imóvel pelo novo concessionário ser para sua moradia ou de sua família.

4.3. Da vedação do reconhecimento do direito à concessão especial ao mesmo
concessionário mais de uma vez
O artigo 1º parágrafo 2º da Medida Provisória 2220/01 veda a outorga da concessão de uso
especial para fins de moradia mais de uma vez ao mesmo concessionário. Ou seja, ao dispor que
“O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo concessionário mais de uma
vez” a medida provisória é clara quanto a impossibilidade de uma mesma pessoa, mesmo que não
seja mais concessionária de imóvel urbano ou rural, exerça o direito a outorga da concessão de
uso especial para fins de moradia mais de uma vez.
O direito a concessão de uso especial para fins de moradia, conforme estabelece o
parágrafo 2º do artigo 1º da MP 2220/01 poderá ser exercido uma única vez.

5. Usos não residenciais
15

No mesmo sentido dispõe a ilustre Maria Sylvia Zanella di Pietro ao dispor que “Não especificando a forma
possível de transferência inter vivos, tem-se que concluir que qualquer forma de alienação é possível , como
venda, doação, permuta, desde que o uso se destine à moradia do concessionário e de sua família”, em
Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2001), Dallari, Adilson Abreu. Ferraz, Sérgio
(coordenadores), 1ª Edição, Malheiros Editores, 2002.
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5.1. Uso comercial
Os usos comerciais permitidos na Medida Provisória serão aceitos para a concessão
ou apenas para moradia sem qualquer utilização comercial ?

O artigo 9° da Medida Provisória n° 2220-2001 faculta ao Poder Público competente dar
autorização de uso àquele que , até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, até 250m² de imóvel público situado em área urbana, utilizandoo para fins comerciais. A autorização de uso deve ser conferida de forma gratuita.
A Medida Provisória somente permite a outorga da concessão de uso especial para fins de
moradia para os ocupantes que atendam os requisitos já acima mencionados. O Executivo
Municipal somente poderá outorgar a concessão de uso especial para fins de moradia para os
ocupantes dos imóveis públicos delimitados no projeto de lei n° 385-2002, que tenham a posse
destinada para fins de sua moradia ou de sua família.
São duas as situações existentes nas favelas que devem ser consideradas para identificar
se o instituto da concessão especial é aplicável:
1. A primeira diz respeito ao USO MISTO, no qual o posseiro e sua família moram num
terreno cuja construção é destinada para sua própria moradia e também para uma atividade
comercial, por exemplo, uma sala da edificação destinada para um salão de beleza. Neste caso,
em razão do uso principal ser a moradia o Executivo poderá outorgar a concessão de uso especial
para fins de moradia ou a concessão de direito real de uso.
2. A segunda situação diz respeito ao USO EXCLUSIVAMENTE COMERCIAl, quando o
posseiro de um terreno tem uma edificação destinada somente para fins comerciais, como um
pequeno armazém, padaria, oficina, papelaria. Neste caso o Executivo Municipal não poderá
outorgar a concessão de uso especial para fins de moradia. O Executivo Municipal poderá utilizar
outra modalidade de transferencia do uso de imóvel público da categoria dos bens dominiais como
a autorização de uso, a permissão de uso, a cessão ou concessão de uso administrativa.
Os usos comerciais serão objeto da autorização de uso conforme determina o art. 9º da
Medida Provisória 2.220, de 04/09/2001.
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O imóvel público utilizado para fins comerciais numa área ocupada por população de baixa
renda, poderá o ocupante

obter do Executivo municipal

uma autorização de uso para fins

comerciais, desde que preencha os seguintes requisitos:
-

possuir como seu imóvel público situado em área urbana

-

de até duzentos e cinqüenta metros quadrados

-

que até a data de 30 de junho de 2001 tenham já cinco anos de posse,
ininterruptamente e sem oposição

-

utilizando-o para fins comerciais

Não devemos confundir os dois instrumentos a Concessão especial para fins de moradia e
a autorização de uso, que são instrumentos jurídicos distintos. A Concessão especial para fins de
moradia deverá ser outorgada quando o imóvel se destinar a moradia do possuidor ou de sua
família e pode ser conceituada como “ um direito subjetivo garantido aos ocupantes de áreas
públicas que até a data de 30 de junho de 2001 tenham já cinco anos de posse sobre terreno
urbano de até 250m² e o utilizem para fins de moradia sem serem proprietários de outro imóvel
urbano ou rural”.

5.2. Uso comunitário
No caso de existirem em uma mesma área usos que não seja de moradia nem
comercial, como serão excluídos da concessão de forma coletiva? Serão feitos
levantamentos individuais? Como a Câmara Municipal participaria deste processo?
O objetivo principal do Projeto de lei n° 385-2002 é assegurar o direito à moradia
reconhecido como um direito fundamental no artigo 6° da Constituição Federal, da população de
baixa renda que ocupa imóveis públicos que tenham a característica de uma assentamento urbano
popular como as favelas, conjuntos habitacionais e loteamentos populares.
O direito à moradia é reconhecido como um direito humano pelas normas dos tratados do
sistema internacional de proteção dos direitos humanos do qual o Estado Brasileiro é parte. O
Comentário Geral n°4 do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas
estabelece os elementos do direito a moradia adequada, que se constituem nas garantias básicas
que são conferidas juridicamente a todas as pessoas humanas com base no direito internacional.
Os elementos do direito à moradia adequada são os seguintes:
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•

segurança jurídica da posse: proteção legal e judicial do direito à moradia;

•

disponibilidade e acesso ao serviços e infra-estrutura : água potável, saneamento, energia
elétrica, serviços de limpeza pública, transporte público;

•

gasto com habitação suportáveis: subsídios para população de baixa renda, proteção aos
inquilinos referente aos valores de aluguel, custos adequados de material de construção;

•

moradia habitável :segurança física dos ocupantes;

•

moradia acessível : em especial para os grupos desfavorecidos como pessoas idosas,
portadores de deficiências e

doenças permanentes, pessoas vitimas de desastres

naturais, pessoas que vivem em áreas de risco;
•

lugar da moradia: moradia adequada deve estar em local que permita o acesso a centros
de emprego, serviços de saúde, escolas e outros serviços sociais;

•

adequação cultural da moradia: respeito a identidade cultural e a diversidade de tipologias
de moradia

A dimensão da moradia adequada não se restringe as unidades habitacionais ,envolvendo
outros componentes essenciais para a vida das pessoas como os serviços públicos essenciais
como o de fornecimento de água potável, de energia elétrica e de saneamento básico. A vida
social, econômica e cultural também são componentes do direito à moradia adequada, no qual o
lugar onde as pessoas vivem devem possibilitar o acesso a escolas, atividades comunitárias, de
lazer e culturais, bem como de culto religioso.
Essas necessidades básicas da vida de qualquer pessoa estão presentes em qualquer
agrupamento humano, não podendo ser de outra maneira a vida das pessoas que vivem nas
comunidades que se consolidaram nas favelas situadas nos imóveis públicos delimitados no
projeto de lei.
Os imóveis situados nestas áreas públicas como equipamentos públicos e

comunitários,

igrejas, casas de cultura, sede da associação de moradores, são componentes do direito à moradia
adequada da comunidade que será beneficiada pelo projeto de lei. Portanto não devem ser
excluídos da concessão de uso especial para fins de moradia coletiva ou da concessão de direito
real de uso coletiva.
A primeira no caso da concessão de uso ser outorgada de forma coletiva onde será
constituída uma espécie de condomínio aplicando-se por analogia as regras previstas no Estatuto
da cidade para o usucapião urbano coletivo .
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Adotando-se esta regra os beneficiários da concessão de uso especial poderão convencionar
mediante acordo de no mínimo dois terços dos condôminos a concessão de direito real de uso
destas áreas para os ocupantes tais como associação dos moradores, instituições religiosas ,
mediante anuência do Executivo municipal.
Sobre o procedimento de outorga da concessão de uso especial para fins de moradia, o
Executivo Municipal poderá outorgar uma fração ideal para cada possuidor. Considerando que
estas áreas públicas foram delimitadas como zonas especiais de interesse social, o Executivo
Municipal, com base no plano de urbanização que será executado na favela, poderá estabelecer
mediante acordo com os ocupantes frações ideais diferenciadas.
A segunda possibilidade é do Executivo Municipal obter uma autorização legislativa para
outorgar a concessão de direito real de uso para regularizar as ocupações de uso não residencial
mas que atendam uma função social como um centro comunitários ou igrejas.
Desta forma, o Executivo Municipal poderá conferir a comunidade beneficiada a gestão
coletiva destes equipamentos e das áreas destinadas a usos de finalidade social da comunidade
através dos institutos da própria concessão de direito real de uso, ou da concessão de

uso

administrativa.
Para não ter problemas futuros de interpretação jurídica é recomendável a alteração do
projeto de lei prevendo esta autorização ao Executivo Municipal.
A Câmara Municipal pode participar deste processo acompanhando através da Comissão
de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente o processo de execução do plano de
urbanização e regularização fundiária das áreas públicas que estão sendo objeto de desafetação.
A Câmara Municipal pode realizar audiências públicas com as comunidades das favelas que serão
beneficiadas pelo projeto.
Outra função essencial da Câmara Municipal é assegurar recursos no orçamento municipal
para a Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano (HABI) poder promover a urbanização e
a regularização fundiária das áreas públicas previstas no projeto de lei.

5.2.1. Possibilidade legal de cessão de uso de imóvel situado em área pública
municipal destinado à culto religioso
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A Superintendência de Habitação Popular formula a questão sobre a possibilidade legal da
Municipalidade de São Paulo , da Municipalidade regularizar a situação dos imóveis utilizados para
cultos religiosos situados nas áreas públicas municipais que foram desafetadas pela lei municipal
n° 13.514/02, ocupadas por habitações de população de baixa renda, através do termo de cessão
de posse para a instituição religiosa responsável pela prática do culto religioso.
Entendemos que não existe impedimento legal ou constitucional para a Municipalidade de
São Paulo ceder o uso de área pública municipal ocupada por imóveis utilizadas para templo de
qualquer culto religioso. localizada nas áreas públicas municipais que foram desafetadas pela lei
municipal n° 13.514/02, ocupadas por população de baixa renda com a finalidade de promover
Programa de Regularização Urbanística e Fundiária.
Nos termos do §1° do artigo 3° da lei municipal n° 13.514/02 fica facultado ao Executivo
autorizar usos para fins comerciais, nos termos do artigo 9° da Medida Provisória n° 2220/2001, e
institucionais e de serviços, desde que atendam o interesse social da respectiva comunidade.
O exercício desta

faculdade do Executivo autorizar o uso para fins institucionais que

atendam o interesse da comunidade deve ser efetuado levando em conta a compreensão jurídica
do direito à moradia considerado como um direito fundamental no texto constitucional pelo artigo 6°
como um direito social e das normas internacionais de proteção do direito à moradia que devem
ser observadas pelo Estado brasileiro e da aplicação do princípio da função social da propriedade
para a propriedade urbana pública atender a sua função social.
O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966) do qual o Brasil é
parte, através do artigo 11,

estabelece a obrigação legal de promover e proteger o direito à

moradia, . O artigo 11 estabelece o seguinte:
16

-1. Os Estados partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida
adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas,
assim como a 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.
O Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que é o organismo das Nações
Unidas responsável pelo monitoramento do cumprimento do Pacto dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais pelos países signatários do Pacto, instituiu o “Comentário Geral nº 4 sobre o
Direito à moradia adequada” (parágrafo 1º, artigo 11 do Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais) em 12 de dezembro de 1991 (E/1992/23, pp. 114-120). O
16

O Brasil ratificou o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais por meio do Decreto
591 de 6 de julho de 1992.
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Comentário Geral nº 4 é a interpretação mais impositiva quanto ao que o direito à moradia digna
significa atualmente, em termos legais, depois das leis internacionais de direitos humanos. Trata-se
de uma resolução cujas normas internacionais devem ser observadas e respeitadas juridicamente
pelos Estados partes do Pacto , que é o caso do Estado Brasileiro.
O Comentário Geral n° 4 fornece uma definição clara do direito à moradia adequada e dos
princípios que devem ser considerados para os atos de desenvolvimento nacional do direito à
moradia, para a política habitacional e para a incorporação do direito à moradia dentro do sistema
de proteção dos direitos humanos nacionais.
O item 6 do Comentário Geral estabelece a garantia de toda pessoa ter o direito sem
nenhum tipo de discriminação em razão do sexo, idade, origem social, condição econômica.”
O item 7 do Comentário Geral ao tratar da Interdependência do Direito à Moradia
com os demais direitos humanos, define que o direito à moradia não deve ser interpretado
em um sentido estreito ou restritivo que o iguale, por exemplo, ao abrigo fornecido
meramente como um telhado sobre a cabeça ou o considere exclusivamente como um
produto. Deve-se considerá-lo como o direito a viver com segurança, paz e dignidade em
algum lugar. Devendo assim ser, pelo menos por duas razões. Em primeiro lugar, o direito
à moradia é vinculado integralmente a outros direitos humanos e aos princípios
fundamentais que servem de premissa ao Pacto. Assim pois, "a dignidade inerente à
pessoa humana", da qual os direitos contidos no Pacto derivam, requer que o termo
"moradia" seja interpretado levando em conta outras diversas considerações, das quais o
mais importante é que o direito à moradia deva ser assegurado a todas as pessoas, seja
qual for sua renda ou seu acesso aos recursos econômicos. Em segundo lugar, a
referência ao parágrafo 1° do artigo 11 deve ser entendido não apenas como o direito à
moradia, mas à moradia adequada. Conforme a Comissão de Assentamentos Humanos e
a Estratégia Mundial para Moradia até o ano 2000 reconheceram:
"a moradia adequada significa (...) dispor de um lugar onde se possa instalar provido de
privacidade adequada, o espaço adequado, a segurança adequada, iluminação e a
ventilação adequada, uma infra-estrutura básica adequada, uma localização adequada no
que diz respeito ao trabalho e aos serviços básicos, tudo a um custo razoável”.
O item 8 do Comentário Geral estabelece os seguintes componentes do Direito à
Moradia que devem ser atendidos para a proteção jurídica do direito à moradia, que devem
ser considerados pela SEHAB/HABI e demais órgãos do Município de São Paulo, para a
implantação do programa de regularização urbanística e fundiária nas áreas públicas
municipais ocupadas por população de baixa renda que foram desafetadas.
(a) Segurança Jurídica da Posse
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A posse pode se dar de variadas formas, com o aluguel (público e privado),
a moradia em cooperativa, o arrendamento, a ocupação pelo próprio proprietário, a
moradia de emergência e os assentamentos informais, incluindo a ocupação da
terra ou da propriedade. Seja qual for o tipo de posse, todas as pessoas devem
possuir um grau de segurança de posse que lhes garanta a proteção legal contra
despejo

forçado,

perturbação

e

qualquer

tipo

de

outras

ameaças.

Conseqüentemente, os Estados partes devem adotar imediatamente medidas
destinadas a conferir segurança legal da posse às pessoas e propriedades que
careçam atualmente de tal proteção, em consulta genuína a pessoas e grupos
afetados;
(b) Disponibilidade dos serviços, materiais, benefícios e infra-estrutura
Uma moradia adequada deve dispor de certos serviços essenciais para a
saúde, segurança, conforto e nutrição. Todos os beneficiários do direito à moradia
adequada devem ter o acesso permanente aos recursos naturais e comuns, à água
potável, à energia para a cozinha, serviço de aquecimento e iluminação,
instalações sanitárias e de lavagem, meios de armazenamento do alimento, de
eliminação de resíduos, de drenagem do local e serviços de emergência.
(c) Gastos suportáveis
Os custos financeiros pessoais ou habitacionais associados com a
moradia devem estar em tal nível que a realização e a satisfação de outras
necessidades básicas não sejam ameaçadas nem comprometidas. Os Estados
partes deveriam adotar medidas para garantir que uma porcentagem dos gastos
relacionados à moradia seja, como regra, proporcional ao nível de renda. Além
disto, os Estados partes deveriam criar subsídios de moradia para os incapazes de
obtê-la,

assim

como

formas

e

níveis

diferentes

de

financiamento

que

correspondam adequadamente às necessidades da moradia. De acordo com o
princípio da possibilidade de custear a moradia, os inquilinos deveriam ser
protegidos por meios apropriados contra níveis ou aumentos desproporcionais do
aluguel. Nas sociedades onde a matéria-prima constitui a principal fonte de
materiais de construção habitacional, os Estados partes deveriam adotar medidas
para garantir a disponibilidade de tais materiais;
(d) Habitabilidade
A moradia adequada deve ser habitável, oferecendo aos seus habitantes o
espaço adequado e protegendo-os do frio, da umidade, do calor, da chuva, do
vento ou de outras ameaças à saúde, dos perigos estruturais e dos vetores de
doença. A segurança física dos ocupantes deve ser garantida também. O Comitê
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incentiva os Estados partes a aplicar amplamente os Princípios da Higiene da
Moradia preparados pela OMS, que consideram a moradia o fator ambiental que,
com mais freqüência, associa-se às condições favoráveis à transmissão de
doenças em análises epidemiológicas, significando que, as condições inadequadas
e deficientes de moradia e de vida são associadas, invariavelmente, às taxas mais
elevadas de doenças e mortalidade;
(e) Acessibilidade
A moradia adequada deve ser acessível aos titulares do direito. Os grupos
em condições de desvantagem devem ter acesso pleno e sustentável aos recursos
adequados para conseguir uma moradia. Devendo ser assegurado certo grau de
prioridade aos grupos desfavorecidos, como as pessoas idosas, as crianças, os
deficientes físicos, os portadores de doenças terminais, os HIV-positivos, as
pessoas com problemas médicos persistentes, os doentes mentais, as vítimas de
desastres naturais, os grupos que vivem em áreas de risco, entre outros. Tanto a
legislação quanto as políticas públicas em matéria de moradia devem levar
integralmente em conta as necessidades especiais desses grupos. Em muitos
Estados partes, o maior acesso à terra por segmentos desprovidos de terra ou
empobrecidos da sociedade deve constituir objetivo central da política. Os Estados
devem assumir obrigações governamentais apreciáveis destinadas a assegurar o
direito de todos a um lugar seguro para viver com paz e dignidade, incluindo o
acesso à terra como um direito.
(f) Localização
A moradia adequada deve encontrar-se em um lugar que permita o acesso
às opções de emprego, ao transporte, aos serviços de saúde, às escolas, às
creches e a outros serviços públicos essenciais. Isto porque é praticamente certo
que, nas cidades grandes e nas áreas rurais, os custos temporais e financeiros
para ir e voltar do local de trabalho sobrecarregam, com demandas excessivas, os
orçamentos das casas pobres. Similarmente, a moradia não deve ser construída
em locais poluídos, nem na proximidade imediata às fontes de poluição que
ameaçam o direito à saúde dos habitantes.
(g) Adequação cultural
A expressão da identidade e da diversidade cultural da moradia deve ser
apropriadamente assegurada na maneira como são construídas as moradias, nos
materiais de construção usados e nas políticas em que se apóiam. As atividades
vinculadas ao desenvolvimento ou modernização na esfera da moradia devem
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assegurar que suas dimensões culturais não sejam sacrificadas e que se
assegurem os serviços tecnológicos modernos, entre outros.

A medida provisória n° 2220/2001 e a lei municipal n ° 13514/02 devem ser aplicadas pelo
Poder Público municipal para estes componentes do direito à moradia serem atendidos através do
programa de regularização fundiária que será executado nas favelas situadas nas áreas públicas
ocupadas por população de baia renda que forma desafetadas para este fim.
Com base nestes componentes do direito à moradia , as atividades que estão sendo
desenvolvidas em imóveis situados nestas áreas públicas que atendam o interesse social das
respectivas comunidades devem ser também objeto de regularização fundiária para atender o
direito à moradia dos grupos sociais beneficiários da concessão de uso especial para fins de
moradia.

Os usos de imóveis nestas áreas para a prática de cultos religiosos fazem parte da categoria
de usos institucionais . Este uso institucional atende o componente da adequação cultural do direito
à moradia , que por sua vez é baseado nos direitos culturais das comunidades que vivem nestas
áreas públicas. Os direitos culturais como um direito humano são direitos

interdependentes ao

direito à moradia.
De acordo com o artigo 216 da Constituição Federal , o Estado brasileiro tem a obrigação de
garantir o pleno exercício dos direitos culturais, que significa assegurar as formas de expressão,
aos modos de criar, fazer e viver das comunidades, que inclui a preservação das formas de
exercer o direito de opção religiosa e praticar cultos religiosos.
O princípio da função social da propriedade também deve ser considerado pelo Poder Público
Municipal, de modo que o interesse social e coletivo prevaleça na definição dos usos dos imóveis
situados nas áreas públicas municipais que serão objeto de regularização fundiária. No caso dos
imóveis que estão sendo utilizado como templos de cultos religiosos, existe uma conexão entre o
interesse dos grupos sociais que tem diferentes opções religiosas na comunidade que precisam ser
resguardadas.
Em razão de atenderem o interesse coletivo e social da comunidade, os imóveis utilizados
como

templos de cultos religiosos cumprem com a sua função social, e portanto devem ser

também objeto de regularização e ter a devida proteção legal pelo Poder Público municipal. Cabe
também ressaltar que a discricionariedade conferida ao Poder Público municipal não justifica
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nenhuma forma de discriminação quanto ao reconhecimento do direito a pratica de cultos
religiosos. Se houver uma minoria na comunidade que tem uma opção religiosa que não seja
predominante , esta minoria tem o direito de ter o imóvel utilizado para o culto de sua religião ser
também regularizado pelo Poder Público

O nosso entendimento sobre a legalidade da outorga da cessão de uso pela Municipalidade
para as entidades religiosas que utilizam imóveis para a prática de cultos religiosos nas área
públicas municipais ocupadas por população de baixa renda que foram desafetadas para fins de
regularização fundiária,

tem como principal embasamento,

o respeito ao direito à moradia

adequada reconhecido como um direito fundamental na Constituição brasileira, com base nas
normas internacionais de proteção deste direito que devem ser observadas pelo Estado Brasileiro ,
bem como na observância dos direitos culturais da comunidade nos termos do artigo 216 da
Constituição brasileira, e da aplicação do princípio da função social da propriedade urbana que é o
princípio constitucional norteador da política urbana e habitacional municipal.
Os demais fundamentos são extraídos da Lei Orgânica do Município, da lei federal de
licitações.Com efeito, não existe qualquer dispositivo constante da Lei Orgânica do Município de
São Paulo que impeça referido trespasse.
Paralelamente, para que a PMSP não seja acusada de beneficiar uma ou outra religião em
particular, ressalvamos o seguinte:
Para que a PMSP cedesse o uso de área institucional para exploração de templo religioso,
em princípio, este procedimento deveria se dar observando-se os princípios da igualdade e
isonomia.
Aliás esta é a essência do disposto no art. 5º, inc VI da CF/88 ao assegurar a liberdade de
culto: “é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias”
Desta maneira, e considerando-se que a cessão de uso de área institucional equivale à
uma modalidade de alienação (lato sensu) de bem imóvel, é necessária a abordagem da Lei
Orgânica Municipal e da Lei Federal nº 8.666/93.
Dispõe a Lei Orgânica no Capítulo destinado aos “Bens
Públicos”:
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“Art. 112 - A alienação de bens municipais, subordinada à
existência de interesse público devidamente justificado, será sempre
precedida de avaliação, e obedecerá às seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
a) doação, admitida exclusivamente para fins de interesse social,
devendo constar do contrato os encargos do donatário, o prazo do
seu cumprimento e a cláusula de retrocesso, sob pena de nulidade
do ato;
b)permuta;
c)investidura;

E mais a frente:
“Art. 114 - O uso de bens municipais por terceiros poderá ser
feito

mediante

concessão,

permissão

ou

autorização,

conforme o caso, e o interesse público, devidamente
justificado, o exigir.
§ 1º - A concessão administrativa dos bens públicos de uso
especial e dominiais dependerá de lei e concorrência, e far-seá mediante contrato, sob pena de nulidade do ato.
§ 2º - A concorrência a que se refere este artigo poderá ser
dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar à
concessionária de serviço público ou entidades assistenciais.”

Em relação à observância dos diplomas legais citados, verifica-se que a cessão de uso
para templo religioso não se enquadra em hipótese de “dispensa de licitação”, até porque torna-se
difícil enquadrar-se um templo religioso na categoria de “entidades assistenciais”(§2º do art. 114),
que acalentam outra categoria de atividade fim..
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Logo, com base na Lei Federal nº 8.666/93, entendemos que os templos religiosos já
instalados e consolidados na comunidade local devem ser beneficiados pela cessão de uso
outorgada pela PMSP fundamentado no caput do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 (inexigibilidade
de licitação).

O supra citado dispositivo legal refere-se à situação de inviabilidade de realizar-se processo
licitatório em razão de situação fática que impede a licitação ou qualquer procedimento de
confronto de propostas (o critério de julgamento não poderia ser, por exemplo, o “menor dízimo
oferecido” face o absurdo da situação).

Desta forma, a PMSP estaria diante de uma situação já consolidada e que afastaria
qualquer hipótese de escolha entre várias opções (de cultos).

Portanto, as

áreas nas quais encontram-se instalados templos religiosos (situação

consolidada) devem ser consideradas “áreas institucionais” e objeto do termo de cessão de uso
(justificada a ausência de licitação pelos argumentos acima mencionados).
Ainda cabe também ressaltar que

este posicionamento também se justifica pela

compreensão sobre as atividades institucionais da Municipalidade de São Paulo, nos termos do
Decreto Municipal n° 41.910/2002 que trata das listas de classificação das atividades permitidas no
Município de São Paulo. De acordo com o §1° do artigo 3° deste Decreto , ara fins de classificação
e fiscalização de estabelecimento s institucionais, as atividades de culto são consideradas como
instituições de âmbito local. São considerados como instituições de culto pelo Decreto, os
conventos, as igrejas, os mosteiros , os templos e demais locais de culto.
Com base nesta classificação fica eliminada qualquer dúvida sobre a possibilidade dos
templos de cultos religiosos como estabelecimentos de
autorização de uso do

usos institucionais

poderem ter um

Executivo Municipal nos termos do §1° do artigo 3° da lei municipal n°

13.541/2002.
Concluímos por fim pela necessidade dos templos de cultos religiosos situados nas áreas
públicas municipais ocupadas por população de baixa renda que foram desafetadas para a
promoção do programa de regularização fundiária,

serem também

regularizadas através da

outorga da cessão de uso dos imóveis utilizados para este fim as instituições religiosas
responsáveis pela prática destes cultos. Cabe a Municipalidade de São Paulo tomar esta medida
como meio de efetivar

a proteção jurídica da moradia dos grupos sociais necessitados –

vulneráveis que serão beneficiados pelo programa de regularização fundiária.
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6. Implicações da nova lei de loteamentos (Lei 9.785/99)
É possível outorgar a Concessão de Uso Especial para fins de Moradia à população
que reside em áreas municipais que foram destinadas ao uso institucional por ocasião da
aprovação do loteamento? É necessária autorização legislativa? Quais os procedimentos
necessários?
A Constituição Brasileira e o Estatuto da Cidade propõem a regularização fundiária de
imóveis públicos ocupados por moradia popular por meio da Concessão Especial para fins de
Moradia (CEFM). No caso do Estatuto, os dispositivos que se referiam ao instrumento de
regularização de imóveis públicos ocupados (artigos 15 a 20) foram vetados e posteriormente
incorporados à Medida Provisória nº 2.220/02. A CEFM deve ser utilizada para garantir uma
destinação social para os imóveis urbanos públicos. Esse princípio é norteador como condição de
garantia do exercício da propriedade, tanto privada quanto pública. De acordo com Leda Pereira
Mota e Celso Sptizcovsky afirmam que "aquele que ocupar, como sua, área pública de até 250 m2,
sem oposição e que não seja titular de imóvel urbano ou rural, tem o direito subjetivo de obter do
Poder Público a concessão de uso do imóvel"17.
O princípio da função social transforma a propriedade capitalista sem socializá-la.
Condiciona-a como um todo, não apenas seu exercício. A função social introduziu, na esfera
interna do direito de
propriedade, um interesse que pode não coincidir com o do proprietário e que, em todo o caso, é
estranho ao mesmo18. O artigo 182, parágrafo 2o da Constituição Federal menciona expressamente
a propriedade urbana inserida no contexto de normas e planos urbanísticos, vinculando sua função
social à ordenação da cidade expressa no plano diretor. As funções são os poderes que se
exercem não por interesse próprio, ou exclusivamente próprio, mas por interesse de outrem ou por
um interesse objetivo. Não é a coisa objeto da propriedade que tem a função mas sim o titular da
propriedade. Assim, quem cumpre ou deve cumprir a função embutida na propriedade - isto é, no
direito subjetivo - de que é titular é o proprietário da coisa. A inércia, omissão e desinteresse do
poder público proprietário são sancionados pela perda do uso, em favor, precisamente, daquele
que, possuindo o bem pro suo, vem a dar-lhe a destinação e a utilização reclamadas pelo interesse
social.

17

Leda Pereira Mora e Celso Sptizcovsky, Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Editora Juarez de
Oliveira, 1999, p. 230.
18
Pedro Escribano Collado, La propiedad privada Urbana: Encuadramento y Régimen, Madrid: Editora
Montecorvo, 1979.
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A CEFM deixa de ser uma faculdade do poder público para efeito de promover a
regularização fundiária das áreas ocupadas por população de baixa renda. Essa norma
constitucional caracteriza este instrumento como direito subjetivo, que deve ser declarado por via
administrativa ou judicial, mediante provocação dos interessados nos termos do artigo 6º da MP.
Direito subjetivo é a permissão para o uso das faculdades humanas - que estão no homem
e não no Direito - quando concedidas por normas jurídicas. Assim, ser titular de um direito subjetivo
é estar autorizado, pelo ordenamento jurídico, a praticar ou não praticar um ato - isto é, a
transformar em ato a potência, ou seja a aptidão para a prática de tal ato. Daí que o direito
subjetivo deve ser exercido dentro dos limites da autorização. O direito positivo pode introduzir
como elementos integrantes da autorização a alguém, para o exercício da uma faculdade,
inúmeros requisitos, inclusive mediante a criação de deveres e ônus para o titular do direito
subjetivo19.
Os requisitos a serem cumpridos para que o ocupante de um imóvel público urbano tenha o
direito subjetivo ao domínio útil sobre a área, por meio da CEFM, constam no artigo 1º da MP e
respectivo parágrafos. Quando não for possível identificar os lotes de terrenos ocupados por cada
possuidor em determinado imóvel público, fica reconhecido o direito à CEFM de forma coletiva para
a população de baixa renda, atendidos os demais requisitos previstos no referido artigo 1º. Os
efeitos jurídicos da posse que é mantida por uma pessoa têm a mesma validade para a posse que
é mantida de forma coletiva.
Nas demais modalidades de concessões de bens públicos - principalmente a Concessão
do Direito Real de Uso - não é admissível que a outorga do título possa ser exigida por via
administrativa ou judicial como um direito subjetivo.
Para a aplicação da CEFM nos processos de regularização fundiária de áreas públicas de
uso comum do povo ou de uso especial (onde enquadra-se o uso institucional) não é necessária
autorização legislativa para o poder público outorgar títulos de CEFM aos beneficiários ou para
desafetar o uso incidente sobre o imóvel. A CEFM foi instituída pela Constituição Federal e
regulamentada pela MP 2220/02 com o objetivo de garantir uma destinação social para os imóveis
urbanos públicos, em atendimento ao interesse público. De acordo com estes dispositivos, o poder
público está obrigado a reconhecer o direito subjetivo do ocupante de área pública de obter a
declaração do domínio útil do imóvel onde mora. As áreas públicas com ocupação habitacional
tornaram-se afetadas para fins de moradia para o uso dos ocupantes que estiverem enquadrados
nos requisitos estabelecidos pela MP, mediante a concessão do domínio útil do terreno por meio da
CEFM.. A desafetação não é requisito para a concessão especial para fins de moradia, já que esta
19

Eros Roberto Grau, Direito Urbano, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983.
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não é apenas uma faculdade do poder público, mas sim obrigação a ser cumprida. Dessa forma, o
direito subjetivo público da população à CEFM, retira do imóvel toda e qualquer afetação distinta
que porventura existisse anteriormente.
De acordo com o artigo 67 do Código Civil os bens públicos das três categorias “só
perderão a inalienabilidade, que lhes é peculiar, nos casos e na forma que a lei prescrever”. No
caso de imóveis públicos urbanos ocupados para fins de moradia, a autorização legislativa
permitindo a concessão do domínio útil para os ocupantes que preencherem os requisitos legais
advém da MP que regulamentou o artigo 183 da Constituição Federal quanto à outorga da CEFM.
É também dispensada a licitação para definição dos beneficiários da CEFM que deverá ser
outorgada pelo poder público, tendo em vista tratar-se de direito subjetivo, justiciável a todo
ocupante que preencha os requisitos constitucionais regulamentados no artigo 1o da MP. Além
disso, a Lei das Licitações (no 8.666/93) já previa a dispensa de licitação nos casos de alienação,
concessão, locação ou permissão de uso de bens imóveis construídos, destinados ou utilizados no
âmbito de programas habitacionais de interesse social.
Segundo Nelson Saule Júnior20 “por se tratar de um direito e não uma pretensão, a
Administração pública deve conferir o título pela via administrativa – o que significa que a
constituição conferiu-lhe esta prerrogativa, autorizando para esta situação específica de atender as
exigências para outorga da Concessão de Direito Real de Uso, como o da desafetação por lei das
áreas públicas da categoria dos bens de uso comum do povo”.
Está claramente demonstrado que existe um tratamento especial conferido pela
Constituição para o uso de bens públicos ocupados por população de baixa renda até a data
estabelecida na MP que atendam aos requisitos do artigo 183 da CF.
Dessa forma, a conclusão é de que não há necessidade de autorização legislativa para a
outorga dos títulos de CEFM.

Os procedimentos a serem realizados para a outorga dos títulos devem ser:
•

Estabelecimento de um procedimento administrativo claro e desburocratizado que preveja
o recebimento, os documentos necessários, a forma de análise e de outorga de títulos de
CEFM individuais ou coletivos quando requeridos pelos beneficiários. Essa regulamentação
pode ser feita por meio de um Decreto do Executivo. De acordo com o artigo 6o da MP a

20

Nelson Saule Júnior, Estatuto da Cidade guia para implementação pelos municípios e cidadãos, Instituto
Polis, Caixa Econômica Federal, Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara dos Deputados,
Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República,Brasília, 2001, pág.186.
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administração pública terá o prazo de 12 meses para decidir sobre o pedido, contado da
data de seu protocolo;
•

Em se tratando de um programa de regularização fundiária desenvolvido pelo poder público
em imóveis públicos ocupados para fins de moradia, deverá ser feito o cadastramento da
população moradora para verificação do atendimento aos requisitos constitucionais
regulamentados na MP para fins de outorga dos títulos de CEFM. Neste caso, a outorga
poderá ser de CEFM individuais ou na forma coletiva;

•

O Município deve constituir um cadastro das posses em imóveis públicos, identificando
quais os que pertencem à união, ao Estado e ao Município. A constituição deste cadastro
poderá ser feita em convênio com a União ou o Estado;

•

O poder público deverá definir um modelo de instrumento de CEFM individual e coletivo a
ser utilizado nos processos de regularização fundiária;

•

Os instrumentos deverão ser aprovados pelo órgão administrativo responsável pela
concessão de bens públicos (geralmente o Departamento de Patrimônio, vinculado à
Secretaria da Administração ou da Fazenda) ou pelo próprio Decreto que instituir o
procedimento administrativo de outorga de títulos de CEFM;

•

Os instrumentos deverão conter cláusulas com os dispositivos relativos aos artigos 7o e 8o
da MP;

•

Após outorgados, os títulos de CEFM deverão ser registrados junto ao Cartório de Registro
de Imóveis.

É possível outorgar a CEFM à população moradora nas áreas públicas municipais
ocupadas por população de baixa renda desincorporadas da classe dos bens públicos de
uso comum do povo e transferidas para a dos bens dominiais através das Leis 9.823/85,
10.226/86 e 12.215/96, sendo que as duas últimas tiveram autorização legislativa para
proceder alienação dos imóveis vinculados ao programa Prover?
Estas leis são anteriores a medida provisória n° 2220/2001 e dispõem sobre a
regularização fundiária através da concessão de direito real de uso e da venda dos imóveis após a
urbanização das favelas.
O pressuposto da outorga da concessão de direito real de uso ou de celebrar o contrato de
compra e venda pelo Município que os ocupantes é destas áreas terem sido beneficiadas pelo
projeto de urbanização de favelas ou do projeto de verticalização e Urbanização de Favelas –
PROVER/CINGAPURA.
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Por se tratar de áreas em que houve intervenção do Poder Público através da promoção
dos projetos de urbanização e construção de unidades habitacionais a regularização fundiária deve
ser feita através dos instrumentos estabelecidos nas legislações municipais mencionadas.
Especialmente no caso da existência de um contrato de financiamento com os ocupantes mediante
o instrumento

de promessa de compra e venda ou de um termo de permissão de uso onerosa

vinculado ao financiamento das unidades habitacionais no caso dos conjuntos habitacionais
denominados Cingapura.
No caso da existência de uma permissão de uso ou contrato de financiamento caracteriza
que os requisitos para a outorga do
concessão especial de uso para fins de moradia não estão preenchidos, pois a população
beneficiária é mutuaria da SEHAB.
A permissão de uso que foi outorgada pela Municipalidade para a população que reside
nas unidades habitacionais do Cingapura como um titulo precário não gera o direito de posse que
é o requisito essencial para a outorga da concessão especial de uso para fins de moradia, No caso
houve uma autorização de uso onerosa para fins de moradia para a população beneficiária do
programa de verticalização e urbanização de favelas.
O § 2° do artigo 1° da lei n° 12.215/96 elucida a natureza da relação contratual de mutuo ao
estabelecer que os valores pagos a títulos de retribuição mensal pela permissão de uso das
unidades habitacionais nos termos do Decreto n° 35.232 de 27 de junho de 1995, serão deduzidos
do valor do preço de venda dos imóveis.
A possibilidade da outorga da concessão

de uso especial para fins de moradia num

conjunto habitacional Cingapura pode ocorrer somente quando houver uma ocupação irregular das
unidades habitacionais e os ocupantes atendam os requisitos estabelecidos na medida provisória
n° 2220/2001 . Isto é quando a Município através da SEHAB não tenha autorizado a ocupação
através de uma permissão de uso onerosa por exemplo, e através da Procuradoria do Município
não tenha promovido oposição mediante o ingresso da ação judicial de reintegração de posse e
tenha obtido decisão favorável no sentido de remover os ocupantes do conjunto habitacional.
Com relação as área referidas na Lei n° 9.823/85 e Lei n° 10.226/86 o o Município ficou
autorizado a outorgar a concessão de direito real de uso a titulo oneroso pelo prazo de 40
( quarenta) anos.
De acordo com o artigo 4° da Lei n° 10.226/86, após a urbanização específica do conjunto,
conforme convier à racionalização da ocupação, com a participação dos moradores ou de suas
entidades representativas, fica o Executivo também autorizado a promover a concessão de direito

63

real de uso a título oneroso, pelo prazo de 40 (quarenta ) anos , das áreas referidas no artigo 1°
desde que tenham renda familiar não superior a 4(quatro) salários mínimos mensais e não sejam
proprietários de imóvel na região metropolitana de São Paulo.
As duas leis autorizaram

o Município a elaborar e executar planos de urbanização

específica. Existe portanto um disciplinamento específico para a regularização fundiária que foi
estabelecido anteriormente a medida provisória n 2220/2001 para as áreas públicas ocupadas por
população de baixa renda que foram delimitadas nas duas leis municipais que precisa ser
observado pelo Município de São Paulo.
O Município deve elaborar e executar um plano de urbanização pra cada uma das áreas
ocupadas por população de baixa renda e recuperar parte do custo da urbanização através da
outorga da concessão de direito real de uso a título oneroso. O valor que será cobrado deve ser
compatível com a capacidade de endividamento do ocupante,o pagamento deverá ser feito
mensalmente para a SEHAB , e os recursos arrecadados devem ser destinados ao Fundo
Municipal de Habitação.
Se o Município promoveu a urbanização e outorgou a concessão de direito real de uso a
título oneroso e efetuou o registro dos contratos de concessão no Cartório de Registro de Imóveis ,
não é cabível a concessão de uso especial para fins de moradia
No caso do Município não ter promovido a urbanização e não ter efetuado a outorga da
concessão de direito real de uso a título oneroso, no caso dos ocupantes das áreas atenderem os
requisitos da medida provisória n o 2220/2001, estes tem o direito de reivindicar a outorga da
concessão de uso especial para fins de moradia.
Se o Município promoveu a urbanização, mas não efetuou a outorga da concessão de
direito real de uso onerosa, será necessário uma modificação nas referidas leis municipais para
que seja possível promover a outorga da concessão de uso especial para fins de moradia e seja
estabelecida a forma do retorno do custo da urbanização para o Fundo Municipal de Habitação.
Para evitar problemas de registro no Cartório de Registro de Imóveis no caso da pretensão
de substituição da concessão de direito real de uso a título oneroso para a concessão de uso
especial para fins de moradia a forma mais adequada é prever a alteração do instrumento que será
utilizado para fins de regularização fundiária destas áreas por lei municipal, podendo ser incluída
estas alterações no projeto de lei no 385/2002, que dispõe sobre a desafetação de áreas públicas
municipais da classe dos bens de uso comum do povo, ocupadas por habitações de população de
baixa renda, e autoriza o Executivo a outorgar concessão de uso especial para fins de moradia
enviado a Câmara Municipal no mês de junho deste ano.
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O artigo 2o da Lei 9.785/99 possibilita o registro da imissão na posse de imóveis
desapropriados para execução de parcelamento popular, com finalidade urbana. No caso de
áreas decretadas de utilidade pública e não de interesse social, cuja ocupação se deu por
habitações populares, poderá a imissão na posse desta área ser registrada no CRI?
A desapropriação é limitação que afeta o caráter perpétuo da propriedade porque é meio
pelo qual o poder público determina a transferência compulsória da propriedade particular
especialmente para seu patrimônio ou de seus delegados, o que só pode verificar-se por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em
dinheiro, ressalvados os casos previstos na CF que são de desapropriação-sanção por não estar a
propriedade cumprindo com sua função social (Silva, 1993).
Embora a declaração de utilidade pública ou interesse social não seja suficiente para
transferir o bem para o patrimônio público, ela incide compulsoriamente sobre o proprietários,
sujeitando-o a partir daí às operações materiais e aos atos administrativos necessários à efetivação
da medida. A CF indica como pressupostos da desapropriação a necessidade pública, a utilidade
pública e o interesse social (arts. 5o, inciso XXIV, e 184).
Existe utilidade pública quando a utilização da propriedade e conveniente e vantajosa ao
interesse coletivo, mas não constitui um imperativo removível. Ocorrerá interesse social quando o
Estado estiver diante dos interesses atinente às camadas mais pobres da população, concernentes
à melhoria das condições de vida e à diminuição das desigualdades sociais. Como regra, os bens
desapropriados passam a integrar o patrimônio das pessoas jurídicas que fizeram a
desapropriação. No entanto, pode ocorrer que os bens se destinem a ser transferidos a terceiros,
como nas hipóteses de desapropriação por zona, para fins de urbanização, por interesse social,
para assegurar o abastecimento da população, etc. No caso da desapropriação para urbanização
ou reurbanização, com fundamento no artigo 5o, i, do Decreto-lei no 3.365/41, que enquadra como
utilidade pública a “execução de planos de urbanização; o loteamento do terreno edificado ou não
para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética”. A Lei no 6.766/79, artigo 44, dispõe
que poderão ser desapropriadas áreas urbanas para reloteamento, demolição, reconstrução e
incorporação, ressalvada a preferência dos expropriados para aquisição de novas unidades.
Nos casos de desapropriação por interesse social, a transferência dos bens a terceiros
constitui em regra a própria finalidade da medida, prevista na Lei no 4.132/62: “os bens
desapropriados serão objeto de venda ou locação a quem estiver em condições de dar-lhes a
destinação social prevista”.
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No caso do poder público dar ao bem desapropriado uma destinação diversa daquela para
a qual se fez a desapropriação, terá o expropriado direito à retrocessão, isto é, de exigir de volta o
seu imóvel. Entretanto, é pacífica a tese da jurisprudência de que o expropriado não pode fazer
valer seu direito quando o expropriante (poder público) dê ao imóvel uma destinação pública
diversa daquela mencionada no ato expropriatório. Por outras palavras, desde que o imóvel seja
utilizado para um fim público qualquer, ainda que não o especificado originariamente, não ocorre o
direito de retrocessão21. Este só é possível em caso de desvio de poder, ou seja, caso lhe for dada
finalidade contrária ao interesse público.
A Lei no 6.766/79, artigo 18, parágrafo 4o inserido pela Lei no 9.785/99 estabelece que “será
dispensado, para fins de registro de parcelamento, o título de propriedade, quando se tratar de
parcelamento popular destinado às classes de menor renda, em imóvel declarado de utilidade
pública, com processo judicial em curso e imissão provisória na posse, desde que promovido pela
União, Estados ou Municípios ou suas entidades delegadas, autorizadas por lei a implementar
projetos de habitação”.
A redação do artigo aponta que a imissão provisória na posse em nome do Município,
relativa a imóvel declarado de utilidade pública ou destinado à implementação de projetos
habitacionais, poderá ser registrada no Registro de Imóveis para o fim de regularizar e registrar o
parcelamento do solo, visando a cessão de posse para as famílias ocupantes. O artigo 53-A
inserido na Lei no 6.766/79 pela Lei no 9.785/99 considera de interesse público “os parcelamentos
vinculados a planos ou programas habitacionais de iniciativa das Prefeituras Municipais ou do
Distrito Federal, ou entidades autorizadas por lei, em especial as regularizações de parcelamentos
e de assentamentos”.

O parcelamento urbano mencionado no artigo 2o da Lei 9.785/99 refere-se a
parcelamento regular ou parcelamento irregulares e clandestinos?
O objetivo precípuo deste artigo, combinado com o parágrafo 4o do artigo 18 da Lei
6.766/79, é o de possibilitar o registro da imissão provisória na posse obtida pelo poder público em
processo desapropriatório, para viabilizar a implantação ou regularização de parcelamento do solo
cujos beneficiários são as pessoas de menor renda. O artigo 2o estabelece que esse procedimento
tem por objetivo a “execução de parcelamento popular, com finalidade urbana, destinado às
classes de menor renda”. Já o artigo 18, parágrafo 4o da Lei 6.766/79 refere-se a “parcelamento
popular destinado às classes de menor renda, em imóvel declarado de utilidade pública...”. O
parágrafo 3o do artigo 26 da referida Lei admite, nestes parcelamentos populares em que o poder
21

Maria Sylvia Di Pietro, Direito Administrativo, São Paulo: Editora Atlas, 2002.
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público esteja provisoriamente imitido na posse, a ceder seus direitos possessórios aos
beneficiários do projeto habitacional”, sem excluir atuais ocupantes ou futuros moradores.
O parcelamento previsto no artigo 2o da Lei 9.785/99 deve ser entendido tanto como
parcelamento regular ou irregular uma vez que um dos casos de desapropriação por interesse
social possíveis é o da desapropriação para a manutenção de posseiros em terrenos urbanos. Um
dos casos de desapropriação previstos pelo artigo 2° da lei n ° 4.132/62, é referente a manutenção
de posseiros em terrenos urbanos onde , com a tolerância expressa ou tácita do proprietário,
tenham construído sua habitação, formando núcleos residenciais de mais de dez famílias( inciso
IV); ou para a construção de casas populares(inciso V).
Por fim, o artigo 53-A inserido na Lei no 6.766/79 pela Lei no 9.785/99 considera de
interesse público “os parcelamentos vinculados a planos ou programas habitacionais de iniciativa
das Prefeituras Municipais ou do Distrito Federal, ou entidades autorizadas por lei, em especial as
regularizações de parcelamentos e de assentamentos”.
Conclui-se, portanto, que estando o Município imitido provisoriamente na posse de imóvel
em processo judicial de desapropriação para fins de regularização ou implantação de parcelamento
habitacional popular seja no caso de desapropriação por utilidade ou necessidade pública ou de
desapropriação por interesse social, poderá proceder ao registro da imissão provisória no ofício de
imóveis para que surta seus legais efeitos, especialmente quanto à possibilidade de cessão de
direitos possessórios para as famílias beneficiárias do empreendimento ou regularização.

7. Área de Risco
No caso de não ser possível a remoção da população localizada em área de risco,
como será o título uma vez que se atendida as condições da Medida Provisória essa
população tem direito a terra assim como garante a Constituição Federal ?
R: Em princípio, se no aspecto tecnológico e urbanístico for possível remover a situação de
risco, esta área poderá ser considerado para regularização fundiária. Caso não seja possível a
eliminação do risco a solução maios adequada é retirá-los do local.
Deve, assim, existir no Plano de Urbanização da área previsão de local reservado à
população que será removida - essa é uma garantia da população uma vez que não sendo possível
eliminar o risco a população moradora tem o direito a concessão de uso especial para fins de
moradia em outro local (art. 17 MP 2.220/01).
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8. Urbanização
Já que as áreas especificadas estão consolidadas não deveria haver uma
regularização automática das edificações construídas nos lotes concedidos?
A regularização das edificações será efetuada com base no plano de urbanização
específico para cada área publica que por ter sido delimitada como zona especial de interesse
social, através do plano de urbanização instituído por decreto municipal o Executivo estabelecerá
as normas especiais de regularização das edificações existentes nas favelas.

Que medidas paralelas serão adotadas nessas áreas , como saneamento de córregos
e infra-estrutura urbana?
Essa medias fazem parte do processo de urbanização da favela. No caso da necessidade
de saneamento e infra-estrutura urbana essas medidas devem integrar o plano de urbanização que
será executado pelo Executivo municipal.
Para viabilizar estes planos de urbanização é fundamental que a Câmara Municipal aprove
no orçamento do Município recursos para as zonas especiais de interesse social.
Com isto se poderá adotar todas as medidas necessárias para a urbanização das áreas
que não a possuam. Tais medidas podem ser implantadas de forma paulatina de acordo com os
planos de urbanização da PMSP.

Como será garantida a segurança das edificações com 4 pavimentos ou mais?
Da mesma forma que qualquer outra edificação com este porte no Município, através de
vistoria e análise dos órgãos competentes da Subprefeitura e da Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano.
No processo do plano de urbanização, o Executivo Municipal deverá tomar as medidas
necessárias para garantir a segurança destas edificações, que não se configuram como uma
tipologia que predomina nas favelas. Pelo contrário, trata-se de uma tipologia que será encontrada
raramente nas favelas.
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Como a Prefeitura controlará a concessão, já que percebe-se nas fotos a existência de
placas de aluga-se, tendo em vista o artigo 8º da Medida Provisória.
Primeiro aspecto que possibilita assegurar que estas áreas públicas continuem com a
destinação prevista no projeto de lei de habitação de interesse social é a delimitação destas áreas
no plano diretor como zonas especiais de interesse social, de modo a viabilizar a urbanização e a
regularização fundiária destas favelas situadas em imóveis públicos.
Segundo aspecto é sobre a concessão de uso especial para fins de moradia ou a CDRU
poderem ser outorgadas de forma coletiva para a comunidade mediante a constituição de uma
espécie de condomínio residencial.

A constituição de uma modalidade coletiva de moradia

beneficiaria a comunidade e a forma de garantir o cumprimento da função social da propriedade
urbana pública, face a finalidade do uso ser para fins de habitação de interesse social, visando
assegurar o direito à moradia para população de baixa renda.
Para a outorga de concessão de uso especial para fins de moradia ou da CDRU, seja
individual ou coletiva, será essencial o trabalho social feito pelos agentes do Poder Público em
parceria com outros atores sociais como organizações não governamentais, assessorias técnicas,
núcleos comunitários das Universidades de forma integrada com

a comunidade, através de

atividades de formação e capacitação para a comunidade promover a gestão coletiva da área
pública de forma compartilhada com o Poder Publico. A organização social é o fator determinante
para os projetos de urbanização e regularização fundiária se tornarem bem sucedidos.
A elaboração (anual ou semestralmente) de um “censo” dos moradores e atuais condições
familiares, é outro mecanismo eficiente para a constituição de um cadastramento periódico que
sirva como “documento base” de controle pela PMSP.

Todas as áreas foram classificadas como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)
no Plano Diretor Estratégico?
As áreas públicas delimitadas no projeto de lei para fins de desafetação e outorga da
concessão de uso especial para fins de moradia foram delimitadas como zonas especiais de
interesse social, como ZEIS 1 nos termos do artigo 171 do plano diretor.

9. Aspecto Ambiental
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A área total das áreas em questão é de cerca de 2.4000.00m² , o que corresponde a
um círculo com diâmetro de aproximadamente 1,7 Km. Essa área que corresponde a uma
superfície maior que o parque do Ibirapuera, foi perdida pelo Município em áreas verdes. O
que se fará para haver uma compensação ambiental?
A compensação ambiental não pode ser tratada de forma pontual neste projeto de lei, uma
vez que o plano diretor estabeleceu uma política municipal de áreas verdes que de acordo com o
artigo 58 tem como objetivos ampliar as áreas verdes , melhorando a relação área verde por
habitante do Município, e assegura usos compatíveis com a preservação e proteção ambiental nas
áreas integrantes do sistema de áreas verdes do Município.
O plano diretor através do artigo 59 estabelece como diretrizes da política de áreas verdes:
a gestão compartilhada das áreas verdes públicas e significativas; a incorporação das áreas verdes
significativas particulares ao Sistema de Áreas Verdes do Município, vinculando-as às ações da
municipalidade destinadas a assegurar sua preservação e o seu uso; a criação de programas para
a efetiva implantação de áreas verdes previstas em conjuntos habitacionais e loteamentos.
Entre as ações estratégicas da política municipal de áreas verdes esta previsto no artigo 60
a implementação de programas de recuperação de áreas verdes que poderá viabilizara
implantação destas áreas em conjuntos habitacionais e loteamentos, bem como compensar a as
áreas verdes que foram destinadas para outras finalidades como para habitação de interesse social
como e o caso das áreas públicas previstas no projeto de lei.
Cabe ao Município constituir este programa de recuperação de áreas verdes. Um dos
instrumentos que pode ser aplicado para a criação de áreas verdes e o direito de preempção
regulamentado pelos artigos 204 e 108 do plano diretor. O plano diretor através do §1° do artigo
205 incluiu como áreas sujeitas ao direito de preempção os móveis necessários a implantação de
parques e reservatórios relacionados e indicados no quadro n° 01 e Mapa n° 01 que integra o
plano.
A recuperação de áreas verdes devera ser tratado com ênfase no processo de elaboração
dos planos regionais que nos termos do §2° do artigo 205 poderão definir novas áreas para
aplicação do direito de preempção visando a incorporação de novas áreas verdes ao Município.
Outros instrumentos também poderão ser utilizados para atender este objetivo como a outorga
onerosa do direito de construir, as operações urbanas consorciadas e a transferencia do direito de
construir nos termos estabelecidos pelo plano diretor.
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IV.

Entraves

1. Utilização indevida da área pública - "locação"
Os "locadores" não têm direito à concessão de uso especial para fins de moradia, salvo se
utilizarem o imóvel também para sua moradia.
Neste caso, ou seja, se o locador utilizar o imóvel para sua moradia e de sua família, deverá
ser beneficiário da concessão especial pela fração ideal ocupada, direito este igualmente
assegurado aos locatários nas suas respectivas frações ideais.
Importante ressaltar, que a inexistência de documentação comprobatória da locação (contrato
formal de locação) impede o “locador” de efetuar formalmente o despejo. Assim, ausente o
documento que comprova a lícita relação locatícia, o locador não poderá tomar providências oficiais
e legítimas junto ao Poder Judiciário para o despejo das famílias que sejam “locatárias”.
Da mesma forma, ainda que haja um contrato de locação firmado entre as partes, este contrato
é ilegal. Assim, na medida em que a locação de área pública é ato ilícito, um eventual contrato não
outorga legitimidade à relação travada entre locador/locatários.
Portanto, este locador não possui meio hábil e nem amparo legal para questionar judicial ou
administrativamente a ocupação, pelos locatários, do imóvel localizado em área pública, sendo-lhe
defesa a prática do despejo formal.

1.1. Da utilização de propriedade pública como se fosse própria
a) Da outorga da concessão:

Os “locadores” que não habitem o imóvel (não utilizando-o como moradia mas apenas
como “investimento”) não devem de fato ser beneficiados pela concessão especial de uso, uma vez
que este direito somente será assegurado àquele (s) que utilize (m) o imóvel para sua moradia e de
sua família, nos termos da MP 2220.
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No entanto, o “locador” que utilize o imóvel também para sua moradia e de sua família terá
direito à concessão de uso especial. Neste caso, “locatário (s)” e “locador (es)”

devem ser

igualmente beneficiados pela concessão especial nos termos da Lei e da fração ideal ocupada para
moradia.
Adotada esta premissa, é certo que quaisquer ocupante de imóvel objeto da regularização
e que preencha os requisitos legais estará apto a ser beneficiário da concessão especial.
b) Da relação de “locação”
Reiterando o exposto em parecer anterior, a relação fática de “locação” firmada entre
“locador” e “locatário” nas favelas não pode ser considerado um negócio jurídico válido.
Determina o art. 104 do Código Civil:
“Art. 104 A validade do negócio jurídico requer:
I-

agente capaz

II-

objeto lícito possível, determinado ou determinável;

III-

forma prescrita ou não defesa em Lei.”

No mesmo sentido o art. 166:
“Art. 166- É nulo o negócio jurídico quando:
II-

...........................................

III-

for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

IV-

...........................................

V-

...........................................

VI-

...........................................

VII-

...........................................

VIII-

............................................”.

Portanto, o suposto “contrato de locação” firmado (escrito ou verbalmente) pelos ocupantes
dos imóveis objeto da regularização fundiária configura-se UM NEGÓCIO JURÍDICO NULO, na
medida em que o OBJETO (locação) constitui um ILÍCITO (Utilização de bem alheio como se
próprio fosse – podendo inclusive caracterizar o crime de estelionato previsto no art. 171 do Código
Penal Brasileiro)
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c) Do ato ilícito
Toda atividade pressupõe normas a serem obedecidas no seu exercício, e a obediência ao
princípio superior do direito que manda respeitar a pessoa e os bens alheios.
Os únicos atos que lesam direito alheio, mas não implicam em indenização, são os cometidos
em legítima defesa, estado de necessidade e exercício regular de direito, porque não são
considerados atos ilícitos, pois a lesão constitui a figura típica de um ato ilícito mas sem a
antijuridicidade
A nova redação dada ao art. 186 do Código Civil Brasileiro, em vigor desde janeiro do corrente
ano, sugere uma nova definição de “ato ilícito”: será ilícito apenas o ato que causar dano.
“Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito".(grifo nosso)
Com efeito, dipunha a antiga redação do art. 159: “Aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a
outrem, fica obrigado a reparar o dano". (grifo nosso)
Desta forma, a alteração da conjunção “ou” para “e” acabou por gerar uma
definição bastantre inexata da ocorrência de ato ilícito.
Nem a doutrina, nem a jurisprudência jamais condicionou a “violação de direito” à
“existência de dano ou prejuízo”, razão pela qual "ato ilícito" continua sendo aquele
praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direito subjetivo individual de
alguém.
Para a configuração do ato ilícito é suficiente a violação de direito. O ato, para ser
lícito, deve ser conforme a Lei e não deve ser contrário aos bons costumes à ordem
pública e à moral, nos termos do citado art. 104 do Código Civil.
No caso em análise, a exploração financeira de imóvel público por particular por
meio de uma “locação” baseada na informal ocupação precedente (que daria esse
“direito” ao ocupante que se pretende “locador”) caracteriza a ocorrência de ilícito civil e
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penal, acarretando a violação do direito de propriedade e a lesão ao princípio da
indisponibilidade dos bens públicos.
Por outro lado, apesar da ocorrência do ato ilícito, não há que se falar de
pagamento de indenização pela PMSP pela prática de tal ilícito (invasão e uso sem
consentimento), uma vez que o locador de diversos imóveis urbanos numa área pública
não pode ser considerado como uma pessoa agindo de boa-fé.

Na verdade a

exploração de uma áreas pública para fins de locação de imóvel urbanos como um
empreendimento imobiliário resulta claramente que a pessoa que atua como locadora
esta agindo de má-fé.
Verifica-se então, que, a priori, é descabido o entendimento de indenizar-se o
infrator (‘locador”) que esta agindo de má-fé
Em nossos Tribunais existem decisões com

este posicionamento de não

reconhecer o direito a indenização de benfeitoria ou de retenção quando o posseiro ou
ocupante tiver a posse de má-‘fé como é o caso dos ocupantes de áreas públicas com
diversos imóveis que utiliza para fins de locação de imóvel urbano sem autorização do
Poder Público municipal ou autorização legal.
Podemos ilustrar este posicionamento jurisprudencial com as seguintes
decisões:
“O Poder Público não precisa demonstrar ter posse de fato sobre a coisa. Se o bem
pertence à Municipalidade tem ela o domínio e a posse, independentemente de ter a
detenção ou a ocupação material” ( Agravo de instrumento n 342.078)
“Com efeito, tratando-se de área de domínio público dispensado está o ente de fazer prova
de sua posse, porquanto o particular que ocupa área pública, sempre o faz como mera
tolerância do Poder Público, não gerando , ipso fato, qualquer direito” ( Apelação n
368.881/3 – 6 Câmara – Relator Juiz Mendonça de Barros)
“Direito de retenção. Adjudicação compulsória procedente. Imóvel clandestinamente
ocupado. Benfeitorias realizadas. Má-fé. Indenização não devida. Aquele que ocupando
clandestinamente o imóvel realiza benfeitorias não tem assegurado o direito de retenção,
pois somente a boa-fé confere àquele que edifica em terreno alheio o direito de indenização”
( TJSP, na apelação n 17.703-1, Araçatuba, 4 Câmara. Apelantes Antônio Stoppa e sua
mulher. Apelada Maria José Marques Ribeiro. J.11.02.82. Relator Dês. Alves Braga – RT
568/72)
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“Direito Civil. Possessória. Reintegração de posse de bem objeto de esbulho.
Esbulho confessado já de muito tempo. Comprovada a posse de má-fé descabe
indenização por benfeitorias. Acerto da decisão. Improvimento do recurso”
(Apelação Cível n processo 2002.001.24559)
Reivindicatória. Benfeitoria. Defere-se a reivindicatória em favor de quem ostenta o domínio,
como comprovado pelo registro imobiliário, cabendo, no entanto, indenização do valor das
benfeitorias efetuadas pelo ocupante de boa-fé, compensado tal valor com o da taxa de
ocupação devida a partir da notificação judicial a essa ocupante; e, relativamente esta
última, inviável a pretensão de anular a escritura em favor dos titulares do domínio, arrimada
em ser titular de direito obrigacional para a aquisição do imóvel, restando-lhe buscar a
indenização que porventura possa advir de tal vínculo obrigacional. (Apelação 1.467-88,
13.3.89, 2 CC TJRJ, Rel. Dês. PECEGUEIRO DO AMARAL)

Conclusões:

-

O “locador” não poderá ser excluído da outorga da concessão especial de uso se
utilizar o imóvel para sua moradia e de sua família, pois tal outorga assegura o
cumprimento do direito à moradia.

-

A “locação” verificada nas favelas configura-se negócio jurídico nulo e ato ilícito.

-

A inexistência de dano imediato ou prejuízo apurável causado à PMSP não elimina
a ocorrência do ato ilícito.

-

A regularização fundiária tem por finalidade, dentre outras, “anistiar” a ocupação
irregular (moradia) da posse clandestina. Todavia as “locações” continuam sendo
consideradas atos ilícitos, pois a “anistia” recai somente sobre a ocupação para
moradia própria ou de sua família.

1.2. Impossibilidade de admitir-se a ocorrência do consentimento tácito da
Administração
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A alegação de que o ato ilícito não se configurou pois a relação de “locação” firmada estaria
legitimada pelo consentimento tácito da PMSP não merece prosperar.
Assim entendemos, uma vez que o regime jurídico dos bens públicos de uso comum
submetem-se aos princípios da indisponibilidade e da inalienabilidade.
1. Os bens públicos sujeitam-se a regime jurídico especial, sob cujos princípios acomodamse regras jurídicas que lhes impõem rígida disciplina legal que os diferencia dos bens particulares
(arts. 98 a 101 do atual Código Civil Brasileiro).
Desfrutam os bens públicos de regime jurídico próprio e excepcional, privilégio que se
justifica pela razão de que pertencem ao patrimônio do povo.
Diz-se que os bens públicos compõem o domínio público, tutelado pelo princípio da
indisponibilidade, que se expressa nos predicativos da:
a) inalienabilidade;
b) imprescritibilidade;
c)

impenhorabilidade.

O princípio da indisponibilidade dos bens públicos significa que os mesmos não se
encontram à livre disposição de quem quer que seja, por serem inapropriáveis.22
Trata-se de qualidade jurídica que exprime a compreensão natural de que o bem público,
sobre se achar protegido pela inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade, não se
vende, não se dá, não se cede e não se adquire, em condições ordinárias.
Cerca-se o bem público de restrições, com natureza formal e material, as quais inibem as
facilidades que banalizam a disponibilidade do bem privado segundo a vontade do seu titular.
Nesse sentido, a Administração é mera gestora da coisa pública, cabendo-lhe por isso tão
somente o dever de guardá-la e aprimorá-la para a finalidade a que está vinculada.
Por esta razão, a Lei Federal nº 8.666/93 exige Lei para a alienação23 dos bens públicos,
fato este verificado no caso das concessões especiais de uso cuja autorização legal encontra-se
inserida na Lei Municipal 13.514/03.
22
23

Cf Celso Antonio Bandeira de Mello in Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, 13º ed., p. 34
Entenda-se o termo “alienação” no sentido lato sensu, englobando todas as formas de trespasse de uso.
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Pode-se concluir desta forma, que a utilização de área pública por particular, para ser legal
e legítima, deve ser precedida de expressa autorização por parte do Poder Público gestor do bem.
Para que se aperfeiçoe o consentimento da Administração Pública, além da autorização
legal (dispensada apenas em casos específicos) e da desafetação expressa ou tácita, deve ainda
existir um ato ou contrato formal de trespasse. Assim ocorre no caso da autorização e permissão
de uso (outorgada mediante ato administrativo), e a concessão de uso e a concessão de direito real
de uso (mediante contrato).

2.
público,

Conforme dito, a categoria dos bens de uso comum submete-se ao regime jurídico
possuindo

as

seguintes

características:

inalienabilidade,

imprescritibilidade,

impenhorabilidade e impossibilidade de oneração.
Faz-se necessário destacar que os bens de uso comum e os bens de uso especial,
enquanto conservarem a sua natureza jurídica, são inalienáveis.
A inalienabilidade persiste até que haja a desafetação expressa ou tácita - fenômeno por
força do qual se transmuda a natureza da destinação ou da categoria do bem público- quando
então os bens de uso comum e de bens de uso especial, anilhados à nova realidade, agora na
condição de bens dominicais, podem ser alienados.
Ressaltamos que a desafetação expressa ou tácita, por si só, não basta como justificativa
que credencia a alienação dos bens, antes de uso comum do povo ou de uso especial, porquanto
se exige a confecção de um ato legal que a autorize.
No caso em estudo, os bens públicos ocupados pertencem à categoria de bens de uso
comum do povo foram expressamente desafetados pela Lei Municipal 13. 514/03.
a) desafetação tácita
Não há que invocar-se a ocorrência da desafetação tácita para legitimar as “locações”, pois
um dos requisitos para a configuração da desafetação tácita é o uso do bem público atender um
interesse público ou social. No caso da existência de pessoas explorando a locação de imóveis
urbanos numa área pública ocupada por população de baixa renda não poderá se enquadrar como
uma atividade que atende a função social da propriedade urbana pública. Na verdade esta
atividade lesa o interesse social e desrespeita o princípio da função social da propriedade.
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De fato a ocupação do bem público de uso comum do povo por população de baixa renda
para fins de moradia, pelo prazo superior a cinco anos sem oposição nos termos do parágrafo 1°
artigo 183 da Constituição Federal e da medida provisória n° 2.220/2001 pode motivar a
Administração Pública municipal a outorgar a concessão de uso especial para fins de moradia sem
a necessidade da desafetação por meio de lei municipal.
Em nosso estudo sobre a concessão de uso especial para fins de moradia adotamos a
defesa de ser um direito subjetivo dos ocupantes de áreas públicas classificadas como bens de uso
comum do povo o reconhecimento do direito à moradia através do instrumento da concessão de
uso especial para fins de moradia, desde que atendam os requisitos de posse sobre a área nos
termos do 1° artigo 183 da Constituição Federal e da medida provisória n° 2.220/2001. Esta
posição de ser um direito subjetivo é principalmente em razão do reconhecimento do direito a
concessão de uso especial para fins de moradia poder ser obtido mediante sentença judicial
configurando a justiciabilidade deste direito.
De acordo com o § 3° do artigo 6° da medida provisória , em caso de ação judicial , a
concessão de uso especial para fins de moradia será declarada pelo juiz , mediante sentença. Se o
Judiciário pode reconhecer este direito à moradia dos ocupantes de uma área de bem de uso
comum do povo que atendam o requisitos estabelecidos na medida provisória, significa que a
sentença judicial resultara para a Administração Púbica o reconhecimento da desafetação tácita
desta área para fins de moradia , de modo a atender a função social da propriedade urbana
pública.
De fato, a desafetação pode ser expressa ou tácita. Por exemplo, a Administração pode
baixar um Decreto estabelecendo que determinado imóvel, integrado na categoria de bens
dominicais, será destinado à instalação de uma escola; ou pode simplesmente instalar essa escola
no prédio, sem qualquer declaração expressa24. Ambos os casos seriam admissíveis.
“O que é inaceitável é a desafetação pelo não uso, ainda
que

prolongado.

Em

hipótese

como

essa

torna-se

necessário um ato expresso de desafetação (...) Sem essa
restrição, a cessação da dominialidade pública poderia
ocorrer arbitrariamente, em prejuízo do interesse coletivo”
(cf. Maria Sylvia Zanella Di Pietro in Direito Administrativo,
Ed. Atlas, 10º ed., p. 440)(grifo nosso)

24

Cf Maria Sylvia Zanella Di Pietro in Direito Administrativo,Ed. Atlas, 10º ed., p.439
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No entanto, esta situação não se confunde com a questão das “locações” informais, que por
serem atos ilícitos, não podem ser legitimadas baseando-se da existência da desafetação tácita.
b) o silêncio da Administração não equivale a sua concordância tácita
Pelas mesmas razões acima aduzidas, não há que se falar em ato administrativo tácito de
concordância face o silêncio da Administração.
Apenas para situar a questão do silêncio da Administração Pública, informamos que este
assunto é raramente tratado pela doutrina e jurisprudência brasileira, contudo a questão é
amplamente debatida no Direito Estrangeiro.
À título exemplificativo, informamos que o Direito Italiano e o Direito Português admitem
que a omissão administrativa acarrete “autorização tácita”.
Para alguns25, a inércia da Administração na defesa de seus direitos ou da coletividade,
acarretaria, implicitamente, o consentimento. Mas a questão do “silêncio” ganha relevância
sobretudo nas situações de requerimento junto à Administração.
Em relação ao caso em análise, diante da interpretação sistemática do nosso sistema
jurídico constitucional vigente, constatamos a inexistência de quaisquer previsão constitucional que
admita o silêncio administrativo como consentimento tácito.
Quando aborda o direito de petição (art. 5º inc. XXXIII da CF/88), o legislador constitucional
deixou claro o dever da resposta
Da mesma forma, a Constituição Federal exige o cumprimento do princípio da legalidade, e
neste aspecto, havendo previsão em lei da conduta a ser tomada, não poderá omitir-se a
Administração.
É o caso das alienações em geral. Se há expressa previsão em lei do procedimento
inerente às alienações, não há como supor-se que a ausência do cumprimento destes requisitos
legais acarrete o consentimento tácito.

25

Themistocles Brandão Cavalcanti in A Teoria do Silêncio no Direito Administrativo, Revista Forense, 1939
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Admitir-se o consentimento tácito no âmbito da indisponibilidade dos bens públicos seria
aceitar uma situação de total insegurança jurídica.
Portanto, as “locações” existentes nas favelas não podem ser consideradas regulares face
um suposto “consentimento tácito” advindo da inércia da PMSP diante destes fatos.
Conclusões:

-

O princípio da indisponibilidade dos bens públicos protege o patrimônio público
(no caso, os bens de uso comum) dos abusos e usos indevidos, conferindo
segurança jurídica.

-

O regime jurídico dos bens públicos – indisponibilidade e inalienabilidade –
exclui a Administração Pública das condições ordinárias (comuns) de alienação
(como ocorre no âmbito privado), exigindo trâmites específicos26, em regra
geral os seguintes: a)desafetação, b) autorização legal, c) avaliação prévia, d)
licitação (dispensada nos casos da Lei) e e) formalização (mediante ato ou
contrato administrativo).

-

Não se aplicam aos casos de “locações” nas favelas a hipótese de ocorrência
de “desafetação tácita” ou “consentimento tácito”

-

Os

bens

de

uso

comum

do

povo

submetem-se

ao

princípio

da

indisponibilidade, sendo descabido qualquer argumento que admita a
existência de “consentimento tácito” pelo “silêncio” da Administração.

1.3. Da inexistência do dever de indenizar
A MP 2.220 foi editada em consonância com o disposto na Constituição Federal

e

Estatuto da Cidade, sendo que prestigia, sobretudo, o direito à moradia.
Neste aspecto, entendemos que a expressão “possui como seu” descrita do art. 1º da
referida MP pretende abranger os casos de posse de determinado imóvel, não eliminando a
situação do “locatário” como igualmente detentor dos elementos inerentes à posse. A situação
na qual o “locatário” paga um “aluguel” baseado em relação jurídica inexistente não o exclui da
previsão do art. 1º da MP 2220.
26

Art. 17 da Lei Federal nº 8.666/93
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Assim entendemos, pois é imprescindível buscar-se o objetivo da MP: assegurar a moradia
digna.
Adotada esta premissa, é certo que quaisquer ocupante de imóvel objeto da regularização
e que preencha os requisitos legais estará apto a ser beneficiário da concessão especial.
Como já visto, as situações de “locação” existentes nas favelas não podem ser
consideradas relações jurídicas formais, mas unicamente relações de fato.
Sob o enfoque jurídico verificamos que a relação locatícia é inexistente, pois baseada em
situação não amparada por Lei (o locador não pode locar imóvel público como se fosse seu).
Desta forma, para os efeitos da Medida Provisória, tanto locador como locatário usufruem,
igualmente, da posse do imóvel. Portanto, se comprovados os requisitos, ambos poderão ser
beneficiários da concessão de uso especial.
Conclui-se então, que, juridicamente, tanto locador como locatário enquadram-se na
previsão da MP 2.220, uma vez que dita norma vem assegurar a moradia.
Desta maneira, os “direitos” específicos de quem tenha construído, reformado, ou seja,
investido de qualquer forma na edificação/reforma do imóvel e o utilizado para “locação”, não
interessaria ao objetivo social e jurídico buscado pela Lei, qual seja, a moradia digna.
No entanto, sob o enfoque fático, reconhecemos que estas relações de “locação”
introduziram-se profundamente na vida nas favelas.
Para tentar solucionar este problema e amenizar possíveis tensões sociais, principalmente
sob o aspecto do “investimento” feito no imóvel pelo suposto “locador”, a PMSP pode
considerar a possibilidade de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel pelo
“locador”. Estas indenizações seriam realizadas pela PMSP, utilizando-se recursos do FMH
(*ou através de outra dotação orçamentária: remanejamento de verbas).
Neste aspecto deve-se situar a questão “o que indenizar”?
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Com efeito, parece-nos que a solução adequada seria a indenização unicamente das
benfeitorias úteis e necessárias, porém a identificação das mesmas poderá ser muito
complicada na prática, pois as construções foram feitas, na maioria dos casos, de forma
precária.
Diante deste panorama, entendemos que a PMSP deverá outorgar a concessão especial à
“locatários” e à “locadores” de acordo com cada fração ideal ocupada . Entretanto, deverá
considerar duas hipóteses possíveis para solucionar o problema do “locador” que
construiu/reformou o imóvel que hoje explora:

a) Impossibilidade de indenização/compensação:
Baseando-se a decisão na inexistência jurídica da relação locatícia, e que portanto, não
geraria qualquer obrigação de indenizar a quem tenha edificado/reformado, sem qualquer exceção.
Diante de todo o exposto, uma vez que a “locação” verificada nas áreas públicas ocupadas
são negócios jurídicos nulos e atos ilícitos, e considerando-se que o princípio da indisponibilidade
dos bens públicos impediria a alegação de consentimento tácito por parte da PMSP, entendemos
que os “locadores”, enquanto infratores , não teriam direito à qualquer indenização/compensação.
Portanto, a indenização/compensação em razão da “locação” não é devida aos “locadores”
que vierem a obter o título de concessão especial de uso.
Neste caso, a outorga da concessão especial legitima a posse clandestina (a moradia),
todavia a “relação locatícia” não dá ensejo à indenização pretendida.
No mais, uma vez que as ocupações verificadas nas favelas são clandestinas, não se
configura a posse justa que daria ensejo à indenização de benfeitorias.
Dispõe o art. 1200 do Código Civil Brasileiro:
“Art. 1200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária”
Em se tratando de posse clandestina, como é o caso das ocupações nas favelas, não
poderíamos supor a posse de boa fé e o consequente direito à indenização de benfeitorias
conforme preconizado no citado art. 1219 do Código Civil nos casos das “locações” (repita-se
aqui, que a posse que gera a ocupação para moradia foi legitimada pela Lei Municipal
13.514/03).
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b) Possibilidade de indenização/compensação:
Baseando a decisão na relação de fato existente, de forma a amenizar a tensão social
criada. Neste caso dever-se-á proceder a avaliação da fração ideal ocupada pelo (s)
“locatário” (s), cujo laudo indicará o valor a ser indenizado ao “locador” considerando-se,
sobretudo, a construção realizada como “benfeitoria” (neste caso, a indenização teria
fundamento no Código Civil).
Sob o enfoque fático, reconhecemos que as relações de “locação” introduziram-se
profundamente na vida nas favelas. Nesta linha, poder-se-á optar pela indenização unicamente
das benfeitorias úteis e necessárias, porém a identificação das mesmas poderá ser muito
complicada na prática, pois as construções foram feitas, na maioria dos casos, de forma
precária.
A indenização/compensação teria fundamento no art. 1219 do Código Civil vigente, mesmo
que seja questionável diante da inexistência de posse justa assim definida pelo Código Civil.
De qualquer forma, lembramos que se a PMSP optar pela não indenização não estará
lesando qualquer direito, pois a “exploração” do imóvel pelo “locador” deu-se em situação ilegal
(locação de imóvel público, como se fosse próprio).
A opção pela indenização será possível unicamente se considerado o aspecto fático (e a
consequente tensão social) gerado na relação extra jurídica entre “locador” e “locatário”, sendo
utilizada como tentativa de amenizar o impacto (nos casos de “locação”) da regularização
fundiária.

1.4. Perguntas
Qual a sanção para tal ilícito?
Sem a colaboração do locatário como caracterizar o ilícito?
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No caso do locador não ocupar o imóvel para sua moradia e havendo provas contundentes (ou,
pelo menos, meios viáveis para a devida apuração do ilícito), a PMSP deve considerar a
possibilidade de denúncia junto ao Ministério Público Estadual acusando a prática desta fraude civil
e penal.

Caso o locador habite no imóvel e o utilize para sua moradia ou de sua família, deve a PMSP
considerar as seguintes hipóteses:

-

Há meios de comprovar o ato ilícito: Se pretender sancionar o “locador”, e havendo meios
de comprovar o ato ilícito, poderá requer a reparação do dano (indenização) pela via cível
e/ou a configuração do ilícito penal, devendo comunicar o Ministério Público para as
devidas providências (neste caso a Ação Penal é de iniciativa do MP)

-

Não há meios de comprovar o ato ilícito: neste caso, sendo impossível identificar quem é o
locador e a verdadeira relação travada com os locatários, parece-nos mais razoável que,
ao invés da sanção, seja garantido o direito à concessão especial para os ocupantes das
frações ideiais (sejam eles “locadores”ou “locatários”), desde que os mesmos cumpram e
comprovem os requisitos da MP 2.220/01. Esta medida é a que mais

aproximaria a

conduta do Poder Público com o princípio da função social da moradia e com o direito
constitucional à moradia .

Considerando que o locatário tem a posse há um ano, sem a aceitação do locador,
não poderá comprovar a soma das posses, como restará o direito do locatário?
Deve o locatário e ocupante da fração ideal comprovar a soma das posses pelos outros
documentos hábeis (que não a “aceitação” do locador), descritos em Consulta anterior.

O parágrafo 1° do artigo 2° da Medida Provisória 2220/01 determina que “o possuidor pode,
para o fim de contar o prazo exigido neste artigo, acrescentar a sua posse ao de seu
antecessor, desde que ambas sejam contínuas”. Assim, a posse poderá ser somada à posse
daquele que ocupava o imóvel antes do atual possuidor, para fins de contagem do prazo de
cinco anos na posse, necessário para o preenchimento dos requisitos da MP 2220/01.
Há necessidade de comprovação da utilização do imóvel para fins de moradia. Importante
lembrar a possibilidade da posse ser comprovada coletivamente através da comprovação do
núcleo habitacional. São provas hábeis para comprovar a posse do antecessor:
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•

Registro das crianças da família na escola;

•

Registro dos moradores no posto de saúde;

•

Existência, a mais de cinco anos, de equipamentos públicos ou comunitários na área
pública ocupada, tais como escolas; creches; posto de saúde e; centros
comunitários;

•

Prestação de serviços de coleta de lixo;

•

Existência de transporte público na área ocupada;

•

Existência de Iluminação Pública;

•

Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica;

•

Prestação de serviços de abastecimento de água;

•

Mapas que demonstram a existência da ocupação e;

•

Fotos aéreas que demonstram a existência da ocupação;

•

Declarações de instituições privadas confirmando a existência do núcleo por mais de
cinco anos (ex: Rottary Club, Hospitais, Escolas, Universidades, etc.).

O atual ocupante do imóvel poderá comprovar sua posse através de recibos de compras,
carnês de crediários, registro dos moradores no posto de saúde, comprovante de Carteira de
Vacinação, recibos de conta de luz, água e/ou telefone, entre outros. A posse de seu antecessor,
também poderá ser comprovada pela existência de contas de luz, água e/ou telefone já pagas.

Se existem duas unidades autônomas no mesmo quintal, uma delas alugada, pode ser
considerado 2(dois) imóveis? O mais antigo que construiu as duas unidades o perde o
direito de exercer sobre as duas?
No caso de unidades autônomas ocupadas por famílias distintas, sejam elas locatárias ou
locadores, deve-se considerar a existência de dois imóveis. Ambas as famílias terão direito à
concessão especial (para cada fração ideal de fato ocupada), se preencherem os requisitos.
Reiteramos o entendimento no sentido de que se o locador utilizar o imóvel para sua
moradia e de sua família, deverá ser beneficiário da concessão especial pela fração ideal ocupada,
direito este igualmente assegurado aos locatários nas suas respectivas frações ideais.
Com relação ao investimento realizado no imóvel “locado” pelo “locador”, reiteramos a
possibilidade de indenização pelas benfeitorias (ou construção).

85

Considerando-se que a locação se dá no outro andar (laje), com entrada
independente, e o “proprietário/locador” mora no andar embaixo, seria considerado outro
imóvel e o proprietário perderia o direito na parte locada? Ou ele possui como seu e
considera uma concessão coletiva?

Na mesma linha das respostas anteriores, locador e locatário têm direito à concessão
desde que preenchidos os requisitos legais.
O locador não “perde” o direito, mas será beneficiário unicamente da fração ideal ocupada
por ele e sua família.
Na impossibilidade de delimitar-se as frações ideais ocupadas, deve-se utilizar a concessão
coletiva.
Em qualquer hipótese, deve-se considerar o seguinte: o atendimento aos requisitos legais
(apresentação de quaisquer meios de prova que indiquem a moradia por 5 anos, inclusive a soma
da posse do antecessor) deve ser suficiente para a outorga da concessão especial,
independentemente da situação de fato existente (“relação de locação”). O diferencial será a
outorga coletiva ou individual, dependendo da possibilidade ou não de identificar-se a fração ideal
ocupada.
No caso de cortiço concebido, o locador terá direito?
Conforme já esclarecido, os locadores não têm direito à concessão, sendo certo que a
mesma interpretação deve ser feita no caso de cortiço concebido. O locador apenas terá direito a
concessão de uso especial para fins de moradia se utilizar o imóvel também para sua moradia.
Vale, ainda, salientar que a MP 2220/01 tem como objetivo assegurar o direito à moradia da
população de baixa renda que ocupa áreas públicas, privilegiando aquele que detém a posse do
imóvel. Portanto deverá ser privilegiado com o direito à moradia, através da concessão de uso
especial para fins de moradia, no caso de cortiço concebido, o locatário do imóvel que é quem de
fato ocupa a área e tem sua posse.

2. Remoção e Reassentamento das famílias
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2.1. Da remoção das famílias

Determina o art. 4º da MP nº 2.220/2001, “No caso da ocupação acarretar risco à vida ou à
saúde dos ocupantes, o Poder Público garantirá ao possuidor o exercício do direito de que tratam
os arts. 1º e 2º em outro local”. (grifo nosso)
Prossegue o art. 5º, nos seguintes termos:
“É facultado ao Poder Público assegurar o exercício do direito de que tratam os arts. 1º e 2º
em outro local na hipótese de ocupação de imóvel:
I-

de uso comum do povo;

II-

destinado à projeto de urbanização;

Verifica-se que, na primeira hipótese, qual seja, risco à saúde e à vida, a disposição legal
impõe ao Poder Público o dever de garantir o direito à moradia em outro local.
Por outro lado, nas hipóteses previstas pelo citado art. 5º, o assentamento em outro
local configura uma faculdade do Poder Público, que avaliará a oportunidade e conveniência
desta medida face ao interesse público.
De qualquer forma, em ambos os casos, uma vez adotada esta providência, o Poder
Público deverá assegurar o exercício do direito à concessão de uso especial em outro local, e
portanto, em outro imóvel.
Cabe ressaltar que a concessão de uso especial para fins de moradia deve ser
outorgada de forma gratuita ao homem ou a mulher, ou a ambos, independentemente do
estado civil nos termos do § 1º do artigo 1º da Medida Provisória

nº 2.220, de 4 de setembro

de 2001
Com relação a outorga da concessão de uso especial para fins de moradia em áreas
públicas de bens de uso comum do povo o Município para as favelas que fazem parte do
programa de urbanização definiu pela lei n° 13.514/03 que a outorga desta concessão deve ser
efetuada no próprio local da favela.
De acordo com o artigo 3º desta lei municipal , fica o Executivo autorizado a outorgar a
concessão de uso especial para fins de moradia, prevista na Medida Provisória nº 2.220, de 4 de
setembro de 2001, aos atuais ocupantes dos imóveis públicos de que trata esta lei.
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Nos termos do § 2º do artigo 3º, a concessão de uso especial para fins de moradia,
também, poderá ser outorgada pelo Executivo Municipal ao ocupante de imóvel com ocupação
mista, cujo uso predominante é o de sua moradia ou de sua família.
A lei municipal também autoriza a outorga da concessão de direito real de uso para fins de
moradia aos ocupantes que não preencherem todos os requisitos para a outorga da concessão de
uso especial para fins de moradia.
De acordo com o § 4º do artigo 3º,

na hipótese de não ocorrer o implemento da

totalidade das exigências previstas na Medida Provisória mencionada no “caput” deste artigo, o
Executivo poderá, como alternativa, outorgar aos ocupantes, concessão de direito real de uso
para fins de moradia, atendidas as normas da legislação federal quanto às condições de uso do
bem.
Destes preceitos normativos, podemos sintetizar para elucidar as questões da
consulta, que são condutas obrigatórias do órgão competente pela política habitacional do
Município na urbanização e regularização fundiária das favelas incluídas no programa de
urbanização da SEHAB e na lei municipal n° 13.514/03:
a) Promover a outorga da concessão de uso especial de uso para fins de moradia de
forma gratuita para os ocupantes da favela que atendam os requisitos da medida
provisória 2.220, de 4 de setembro de 2001, no mesmo local que cada um tenha a
sua posse pra fins de moradia;
b) Promover a outorga da concessão de uso especial de uso para fins de moradia de
forma gratuita para os ocupantes da favela que atendam os requisitos da medida
provisória 2.220, de 4 de setembro de 2001, e tenham a posse de uma área
considerada de risco à vida ou à saúde em outro local adequado para fins de
moradia;
c) Promover a outorga da concessão de uso especial de uso para fins de moradia de
forma gratuita para os ocupantes da favela que atendam os requisitos da medida
provisória 2.220, de 4 de setembro de 2001, e tenham a posse de uma das áreas que
será necessária para a

implantação de infra-estrutura e equipamentos públicos

decorrente da execução do projeto de urbanização, em outro local adequado para
fins de moradia.
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d) Promover a outorga da concessão de direito real de uso para fins de moradia de
forma gratuita ou onerosa para os ocupantes da favela que não atendam os requisitos da
medida provisória 2.220, de 4 de setembro de 2001.
As duas situações que exigem um aprofundamento sobre a conduta mais adequada diz
respeito à forma de conferir o devido atendimento habitacional para as pessoas que devem ser
beneficiadas pela concessão de uso especial para fins de moradia por preencherem os
requisitos da medida, mas ao mesmo tempo terão que ser removidas do local de sua posse
originária em decorrência de ser uma área de risco à vida ou saúde ou pela necessidade da
execução do projeto de urbanização para a implantação de infra-estrutura e equipamentos
públicos.
Cabe ressaltar que estas duas situações são exceções, pois a tarefa e o dever da
Administração Municipal é potencializar o máximo a manutenção das pessoas beneficiadas
pela concessão de uso especial para fins de moradia no mesmo local onde as pessoas tem a
sua posse, atuando para melhorar as condições habitacionais do assentamento, de modo que
todas as pessoas tenham uma moradia adequada.
Partindo-se desta premissas, se a referida MP determina o “exercício do direito de que
tratam os arts. 1º e 2º em outro local”, resta claro que tal direito será a concessão de uso
especial em imóveis com características qualitativas proporcionais àqueles anteriormente
ocupados, e em princípio, com metragem de até duzentos e cinquenta metros quadrados.

Tal conclusão deriva da necessidade de a Administração observar o princípio da
razoabilidade, previsto no art. 111 da Constituição Paulista e estribado nos princípios
constitucionais da legalidade e da finalidade (art. 5º, incs. II e LXIX, art. 37, caput e art 84 da
CF/88).

Abordando o princípio da razoabilidade, ensina Celso Antônio Bandeira de Mello in
Curso de Direito Administrativo, 13º ed., Malheiros, p. 79:

“Pretende-se colocar em claro que não serão apenas inconvenientes,
mas também ilegítimas – e, portanto jurisdicionalmente invalidáveis -, as
condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas em
desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por
quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de
acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada.”
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Significa dizer, que o Poder Público quando exerce seu poder discricionário, ou seja,
quando exerce o encargo de manejar situações diversificadas e adotar a providência mais
adequada para cada uma delas, deverá atuar em estrita consonância com os princípios
norteadores da Administração Pública, adotando escolhas isonômicas,

convenientes,

proporcionais, legais e eficazes.
Nesta situação onde existe uma proporcionalidade da moradia anterior quanto a
localização, metragem da área, metragem do imóvel e padrão do imóvel não existe nenhuma
dúvida que a segurança jurídica da posse deve ser efetuada através da concessão de uso
especial para fins de moradia de forma gratuita a pessoa ou pessoas beneficiárias.
A questão que traz maior complexidade diz respeito à oferta de uma moradia de melhor
qualidade pelo Poder Público referente a localização, metragem da unidade habitacional,
padrão de construção, ao beneficiário nas situações de necessidade de remoção ou realocação
em razão de ter sua moradia localizada em áreas de risco ou saúde, ou que será utilizada para
a implantação de infra-estrutura ou equipamentos públicos na execução do projeto de
urbanização da favela.
Diante da iminência do reassentamento, ocorre que o Poder Público não encontrará, na
maioria dos casos, unidades habitacionais exatamente compatíveis

com aquelas antes

ocupadas pelas famílias, fato este decorrente da sabida e ressabida escassez de opções na
cidade de São Paulo.
Logo, nesta situação, emerge o poder discricionário da Administração na escolha dos
imóveis para os quais serão removidas as famílias, sendo necessário adotar-se a providência
mais razoável, conveniente e oportuna ao interesse público.
Assim, deve a PMSP privilegiar, sobretudo, o direito à moradia e o direito à concessão
de uso especial, buscando as soluções mais eficazes para o cumprimento das finalidades
dispostas na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade e na MP nº 2220/01.
A questão que é levantada com pertinência se nestes casos o Poder Público deve
outorgar de forma gratuita a concessão de uso especial para fins de moradia ou poderá exigir
um valor da pessoa beneficiária correspondente a diferença do valor de sua moradia originária
na favela e o valor da unidade habitacional oferecida pelo Poder Público.
Entendemos que este caso é uma situação voltada a melhorar as condições de
moradia dos beneficiários da concessão especial de uso para fins de moradia. Portanto, atende
os componentes do direito à moradia, de toda pessoa ter uma moradia adequada. Se a
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moradia ofertada pelo Poder Público conferir uma segurança jurídica da posse, ser dotada de
infra-estrutura urbana, ter acessibilidade, ter um padrão de construção adequado, e localização
em área com padrão de vida adequado, a possibilidade do Poder Público exigir uma contrapartida do beneficiário, mediante o pagamento de um valor correspondente a diferença entre a
antiga moradia e a futura atende os princípios da Administração Pública da proporcionalidade,
razoabilidade e os princípios dirigentes da política urbana e habitacional das funções sociais da
cidade e da propriedade.

2.2. Do reassentamento
Conforme acima exposto, a escolha dos imóveis nos quais serão reassentadas as famílias
que devem ser removidas recai na discricionariedade administrativa, na medida em que há margem
de discrição e liberdade para a escolha das opções mais convenientes e oportunas ao interesse
público.
Nesta esfera, retomamos as noções de razoabilidade e proporcionalidade que devem
nortear a Administração.
Em princípio, a providência incongruente ou ilógica, e a escolha mais extensa ou mais
intensa poderá acarretar invalidade.
Nesse sentido, afirma Lúcia Valle Figueiredo in Estatuto da Cidade – Comentários à Lei
Federal nº 10.257/2001, coord. Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz, Malheiros, p.351:
“A razoabilidade vai se atrelar à congruência lógica entre as
situações postas

e as decisões administrativas. Vai

se atrelar às necessidades da coletividade, à legitimidade,
à economicidade, à eficiência.”
Da mesma forma, a compatibilidade valorativa e qualitativa entre o imóvel antes ocupado e
o imóvel no qual ocorrerá o reassentamento deverá restar atrelado a uma razoável e proporcional
escolha, que poderá não ser exata, na medida em que outros fatores deverão ser considerados.
Com efeito, numa situação em que a PMSP deve efetivar a remoção e garantir o exercício
do direito à concessão de uso especial em outro local, dever-se-à considerar os seguintes
elementos formadores dessa escolha discricionária:
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-

oferta

-

localização adequada (sem

restrições

para

a

implantação

de unidades

habitacionais)
-

compatibilidade (razoável e proporcional) qualitativa e valorativa com o imóvel
anteriormente ocupado

Portanto, observados tais critérios, caso a PMSP venha a dispor de unidades habitacionais
mais valorizadas em relação ao imóvel anteriormente ocupado, poderá optar por elas.
Tal entendimento repousa na idéia básica de privilegiar-se, sobretudo, o direito
constitucional à moradia, que no caso deverá sobrepor-se à idéia da exatidão na comparação
valorativa entre imóveis.
Todavia, por evidente, a diferença “à maior” verificada entre os imóveis não poderá
acarretar desproporcionalidade tal, que torne o ato inválido por tratar-se de uma escolha ilógica e
excessiva.
Nesta linha, deve ainda a PMSP avaliar as efetivas oportunidades de oferta de unidades
habitacionais no Município, sendo coerente que os

executantes sejam a COHAB e a CDHU,

enquanto órgãos criados para esta finalidade específica, qual seja, a construção de habitação de
interesse social.

2.3. Ressarcimento face o benefício aferido: retorno aos cofres
públicos
Adotada esta conduta lógica, proporcional e razoável na escolha dos imóveis, e uma vez
focado o objetivo principal, qual seja, assegurar o direito à moradia, poderá ocorrer das famílias
virem a ser assentadas em imóveis de valor superior àqueles antes ocupados.
Podemos admitir como legítimo e legal o ressarcimento decorrente deste benefício aferido
consubstanciado nos princípios da moralidade, da isonomia, da indisponibilidade do interesse
público e da proibição de enriquecimento ilícito.
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Com efeito, pelos princípios da moralidade e da indisponibilidade do interesse público, a
Administração é mera gestora da coisa pública, cabendo-lhe tão-somente o dever de guardá-la e
aprimorá-la para a finalidade a que está vinculada, não podendo haver a concessão de benefícios
desgarrado de uma finalidade legal específica.
Da mesma forma, a Administração encontra-se vinculada aos princípios da igualdade e
isonomia, não estando autorizada a tratar de forma desigual a população alvo da concessão de uso
especial.
Logo, se a Administração tem o dever de garantir a concessão especial de uso em outro
local, tem o mesmo dever de garanti-la em imóvel de valor proporcional. Qualquer “plus” decorrente
desta transferência

geraria a necessidade de ressarcir os cofres públicos, pois acarretaria o

enriquecimento ilícito da (s) família (s) beneficiada (s), vedado pelo Código Civil .
A noção do ressarcimento pelo benefício aferido já é previsto pelo ordenamento jurídico em
situações similares, quais sejam:

No processo de urbanização o art. 2º, inc. IX do Estatuto da Cidade prevê “a justa

-

distribuição dos ônus e benefícios”, acalentando a idéia da possibilidade da correção
das distorções provenientes deste processo, podendo-se admitir a idéia do
ressarcimento nos casos em que hajam benefícios desproporcionais para
determinada pessoa ou coletividade.

-

Na contribuição de melhoria (art. 81 do Código Tributário Nacional e art. 145, inc. III
da CF/88), o fato gerador é a valorização de imóvel de contribuinte decorrente de
obra pública. Neste caso, o proprietário de imóvel cujo valor foi acrescido em
virtude de obra pública é chamado a pagar a contribuição de melhoria, com a qual
repõe ao Tesouro Público o valor, ou parte do valor aplicado na obra.

Todos os casos acima apontados recaem num mesmo argumento jurídico: evitar-se a
injusta repartição de benefícios.
Na hipótese levantada por HABI, o pagamento do diferencial entre o valor aplicado pelo
morador (investimento) e o valor da nova unidade habitacional executada pelo Poder Público
seria à título indenizatório, gerando as seguintes situações objetivas:
-

Remoção dos domicílios com reassentamento na própria favela, sendo que essas
unidades habitacionais deverão ser repassadas posteriormente ao FMH para
comercialização;
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- Convênio com a CDHU com previsão de 5.000 unidades habitacionais em áreas de
provisão externa, sendo o financiamento integral deste órgão.

2.4. Da compensação
A partir daí, ou seja, admitida a necessidade de ressarcir os cofres públicos em face do
benefício derivado do reassentamento em imóvel de valor superior (configurando portanto um
“plus”), deve-se considerar a adoção do mecanismos jurídicos possíveis da compensação:
"pressupõe reciprocidade de débitos (art. 1009 e seguintes do Código Civil), e
nada mais é que a extinção das obrigações até onde se equivalerem, entre
pessoas que são, ao mesmo tempo, devedora e credora uma da outra."
Desta forma, legítima e razoável será a adoção da idéia jurídica da compensação, uma vez
que o Poder Público é devedor e credor da população beneficiada pelo imóvel mais valorizado
(devedor da moradia propriamente dita e credor do “plus”aferido) e a população beneficiada é
igualmente credora (da moradia) e devedora (do ressarcimento do “plus”).
A compensação poderá ser legal (proveniente de Lei), convencional (ajustada entre as
partes) e judicial (proclamada em juízo).
Segundo Washington de Barros Carvalho in Curso de Direito Civil, 22º edição, Volume 4,
p. 301, são pressupostos da compensação: a)reciprocidade de dívidas; b) que sejam líquidas
(obrigação certa e determinada); c) que sejam vencidas e d) que sejam homogêneas.
A compensação, enquanto instrumento jurídico, é utilizado em matéria tributária. O Código
Tributário Nacional diz que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, prever a
compensação do crédito tributário com créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública. Logo,
na esfera tributária, a compensação se dará mediante Lei específica.
No caso em análise, parece-nos igualmente necessária a disciplina da possibilidade da
compensação, bem como, seu respectivo procedimento, no decreto regulamentador da Lei
13.514/03, que trata das áreas do programa de regularização de favela de HABI. Desta forma,
deverá regulamentar-se a possibilidade da compensação extinguir a obrigação recíproca que
vincula a PMSP e a população beneficiada pelo “plus”habitacional, uma vez que a utilização da
compensação, neste caso, deverá subsumir-se ao princípio constitucional da legalidade.
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“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal.
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não
proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei
autorizar”
(cf. Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro, 21º edição,
Malheiros, p. 82)
Portanto, no caso em pauta, a adoção da compensação geraria a extinção das obrigações
entre a PMSP e a população beneficiada.
Se assim for, a compensação se revelará uma providência bastante legítima, na medida
em que garante a extinção da obrigação de ressarcir dirigida à uma população carente já há muito
“credora”da justiça social.
Com relação ao processo de avaliação do valor da antiga moradia do beneficiário, para
estabelecer a compensação entre este valor e o da unidade habitacional futura, devem ser
aplicados como critérios básicos os mesmos critérios que definiram o valor da nova unidade
habitacional com relação a metragem, padrão de construção, localização, custo da terra.
Como critério específicos devem ser considerados para aferir o valor da antiga moradia o
período de posse da pessoa no local, de modo que seja computado este elemento. Entre uma
pessoa que vive há 20 anos na favela e outra que vive há cinco anos na favela , o valor de suas
moradias para efeitos da compensação tem que ser diferenciados em razão do tempo Outro
critério é se a chefe de família for mulher , deve ser estabelecido um valor diferencia em razão da
questão de gênero, como também em razão da idade da pessoa, se for um casal de pessoas
idosas o valor do seu imóvel deve ter um acréscimo em razão desta sua condição de vida.
Deve ser estabelecido um processo simplificado para efetuar esta avaliação do valor das
moradias das pessoas que serão removidas ou realocadas pelo projeto de urbanização e
regularização fundiária da favela.
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O Estatuto da Cidade traz claramente como tarefa da Administração Pública o
estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso, ocupação do solo e edificação para a
regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda (artigo 2°,
inciso XIV). Entre as normas especiais de regularização é perfeitamente cabível incluir todas a
situações que necessitem ser reguladas para viabilizar a urbanização e a regularização fundiária.
Desta forma a aferição dos valores da terra, dos imóveis , das moradias nas favelas que serão
objetos deste processo podem perfeitamente ser estabelecidas através de normas especiais
editadas pelo Poder Público.
Mais ainda o inciso XV do artigo 2° do Estatuto da Cidade, estabelece como diretriz da
política urbana a simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das
normas edilícias. Considerando que a construção de moradia e a promoção da melhoria das
condições habitacionais estão condicionadas a estas normas urbanísticas que devem ser
simplificadas, as demais normas que digam respeito ao cumprimento da obrigação constitucional
do Município de melhorar as condições habitacionais da população que vivem em situação
desigualdade social nas cidades, devem ter o mesmo componente .
Desta forma as normas que estabelecem os critérios e os procedimentos de avaliação do
valor das moradias das pessoas que serão removidas ou realocadas nas favelas são normas
especiais de urbanização que devem ter critérios e procedimentos simplificados, prevalecendo
sobre as normas gerais como as previstas na lei de licitações por exemplo.
No Decreto, regulamentador da lei 13.514/03 pode ser determinado procedimento
específico e simplificado de avaliação dos imóveis, não se adotando, portanto, os mesmo critérios
da Lei 8666/93 e sim critérios próprios estipulados pela SEHAB, cuja competência permite fixar o
preço e estabelecer acordo com os moradores, acordo que deve ser cláusula do Termo da
Concessão.
2.4.1. Do procedimento administrativo para a adoção das possibilidades de
compensação
Em sendo o caso de ressarcimento em decorrência do “plus” habitacional aferido,
entendemos que a PMSP poderá disciplinar tais situações jurídicas no próprio termo de concessão
de uso especial.
Com efeito, bastará a inserção de claúsulas específicas disciplinando cada possibilidade
(conforme o caso).
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Desta forma, em se tratando de hipótese em que seja devido o ressarcimento, deverá
constar do texto padrão do termo de concessão a previsão da compensação Optando a PMSP pelo
instituto jurídico da compensação, sugerimos a seguinte redação para a cláusula contratual:
“Quando for necessária a remoção das famílias para outro local no
qual deve-se garantir o exercício do direito à concessão de uso
especial, e na hipótese do imóvel objeto do reassentamento possuir
valor superior ao anteriormente ocupado, deverá a PMSP:
a)

efetivar a avaliação prévia dos imóveis envolvidos na
remoção, garantindo que o respectivo laudo discrimine, na
espécie, o valor equivalente à diferença à maior.

b)

Esta diferença à maior deverá ser ressarcida aos cofres
públicos pelo concessionário beneficiado, à título de
compensação.

Nos casos em for necessária a outorga da Concessão de Direito Real de Uso,
sugerimos a inserção da seguinte cláusula:
“A presente concessão será ajustada a título oneroso, atribuindo-se ao
presente ato negocial, o valor de R$_________, referente à diferença a maior,
devida a título de compensação.
A concessão, ora convencionada, terá a duração de ____anos, quando, após o
pagamento total do valor devido a título de compensação, deverá a presente
ser automaticamente convertida em concessão a título gratuito.”
2.4.2. Possibilidades de procedimentos de reassentamento - Situação
“desigual” no atendimento da demanda: princípio da igualdade e isonomia
A PMSP, em princípio, não poderá prever mecanismos diferenciados para as situações de
reassentamento que acarretem distribuição diferenciada de ônus e benefícios, uma vez que
encontra-se vinculada ao princípio constitucional da isonomia. Pretende-se evitar, a injusta
distribuição de ônus e benefícios.
Não obstante, os princípios constitucionais da igualdade e da isonomia

devem ser

analisados segundo seu conteúdo jurídico.
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“Isonomia é igualdade entre os iguais, isto é, entre os que preenchem
as mesmas condições ou se encontram em situações comparáveis”
(cf.

Celso

Antônio

Bandeira

de

Mello

in

Curso

de

Direito

Administrativo, 13º ed., Malheiros, p. 46)
Neste aspecto, deve-se compreender o sentido do princípio da isonomia como sendo o
dever de tratar igualmente os iguais, e desigualmente os desiguais, na medida de sua
desigualdade.
Logo, existiriam dois grupos de famílias a serem considerados: a) as famílias que não
necessitem ser reassentadas e b) as famílias que necessitam ser removidas e reassentadas.
Cada qual integra um grupo diferente, e, portanto, situações jurídicas distintas. Por esta
mesma razão, invocamos o princípio da isonomia ao discorrer sobre a necessidade do
ressarcimento no caso de aferimento de benefício.
Desta forma, grupos desiguais devem ser tratados na medida de sua desigualdade.
Com relação ao grupo que necessita ser reassentado, teríamos os seguintes
procedimentos possíveis:
1. Reassentamento interno:
•

compensação (ex. morador de área de risco que tem direito à CEFM que será
realocado em imóvel em condições adequadas na área)

•

indenização do morador no valor do imóvel (ex. morador que opta receber a título
de indenização o valor da moradia a que tem direito)

•

CDRU (ex. morador que mora em área de risco, ou será deslocado devido a
reurbanização, que não preenche os requisitos da CEFM, poderá ser beneficiário
da CDRU, onerosa ou gratuita, de imóvel na área.

2. Reassentamento externo:
•

compra da unidade habitacional (ex. morador de área de risco, ou de área mais
valorizada da favela, que opta pela aquisição da propriedade em vez da CEFM ou
CDRU, mediante financiamento ou subsídio)

•

compensação e, eventual, ressarcimento da diferença à Municipalidade (ex.
morador da favela que tem direito à CEFM e será realocado em unidade externa)
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•

CDRU (ex. morador da favela que não tem direito à CEFM e será realocado nas
unidades da Cohab e SEHAB)

Para que o princípio da isonomia seja observado, deverá a PMSP primeiramente, efetuar
um cadastramento das famílias que necessitem do reassentamento.
A partir daí, deve-se verificar em que situação o(a) morador(a) e/ou família se enquadra:
e) Morador de área de risco - direito à CEFM - dever da Municipalidade de
assegurá-lo em outro local ;
f)

Morador de área destinada a projeto de urbanização (e demais hipóteses do
art. 5º, MP 2220/01) - direito à CEFM - faculdade da Municipalidade de
assegurá-lo em outro local.

g) Morador de área de risco ou de reurbanização - não preenche requisitos MP
2220/01 - direito à CDRU.
h) Morador da área objeto de regularização que opta deixar de ser concessionário
para ser proprietário de unidade da COHAB ou CDHU.
Para, em seguida, verificar a qual procedimento deverá se submeter, para que, tratando
igualmente a demanda dos grupos situados numa mesma situação jurídica, possa, a PMSP,
proceder observando o princípio da igualdade.

2.5. Dos recursos e alternativas de financiamento

No programa de urbanização de favelas ora desenvolvido por HABI estima-se construir
20.000 novas moradias, sendo que 10.000 unidades habitacionais serão destinadas ao
reassentamento na própria favela, 5.000 serão produzidas pela COHAB através do FMH e as
5.000 unidades restantes serão oriundas do Protocolo de Intenções firmado com a CDHU.

2.5.1. Do Reassentamento Interno

99

Neste caso, os recursos para a implantação da infra-estrutura e unidades habitacionais
serão orçamentários, e portanto não haveria a exigência de retorno aos cofres públicos.
Sobre a possibilidade das pessoas removidas serem reassentadas na própria favela, em
unidades habitacionais deverão ser repassadas posteriormente ao FMH para comercialização
cumpre esclarecer que a Lei nº13.514/03 não autoriza a comercialização mediante a compra e
venda. A lei autoriza a outorga do concessão de uso especial para fins de moradia de forma
gratuita ou a concessão de direito real de uso que pode ser gratuita ou onerosa.
Desta forma existem duas possibilidades a Administração Municipal: i) outorgar a
concessão de direito real de uso onerosa destas unidades pelo sistema da compensação para os
beneficiários das unidades habitacionais que serão realocados; ii) ou a necessidade de obter uma
autorização legislativa para promover a alienação mediante compra e venda , pois independente de
ter passado para a classe dos bens dominiais este requisito legal é necessário para a venda desta
área pública para o particulares.
O mérito da concessão de direito real de uso neste caso é da manter uma área destinadas
a habitação de interesse social sobre o domínio do poder público de modo a garantir o
cumprimento da função social da propriedade.
Neste caso o procedimento adequado é de outorgar a concessão de direito real de uso
onerosa por um período que seja compatível com a renda e condição social da pessoa. E o valor
da diferença entre a moradia antiga e nova. Posteriormente a compensação, se feita a concessão
de direito real de uso deve ser convertida automaticamente para a modalidade de concessão
gratuita.
O reassentamento interno inclui a construção de 10.000 unidades, sendo certo que os
recursos necessários ao empreendimento são oriundos de dotação orçamentária própria de
SEHAB-HABI, o que significa, que as regras para sua aplicação não necessariamente
obedecem às regras próprias do Fundo Municipal de Habitação, regulado pela Lei nº 11.632/94.
Destarte, abre-se a possibilidade do sistema de compensação ser feito através de
procedimento administrativo próprio, elaborado pela SEHAB.
Não há óbices em relação à utilização de recursos da própria HABI para custear outras
alternativas, tais como a indenização em dinheiro ao próprio morador, eventual compra de
casas na própria favela e etc. Convém, inclusive, salientar que por HABI estar elaborando o
Edital de Obras, é um momento oportuno para incluir estes instrumentos como dever do futuro
prestador do serviço.
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2.5.2. Do Reassentamento Externo
No que se refere ao reassentamento externo à favela, tem-se que a construção das
10.000 unidades habitacionais restantes, serão produzidas com recursos do Fundo Municipal
de Habitação (FMH), através da COHAB (5.000 unidades) e do Protocolo de Intenções firmado
com a CDHU (5.000 unidades).
2.5.3. Do sistema de financiamento e concessão de subsídios - Possibilidades
de aplicação dos recursos do FMH
À COHAB caberá a construção dessas 5.000 unidades, sendo certo que os recursos
são provenientes de dotação orçamentária do próprio FMH (art. 8º, I, da Lei 11.632/94). Vale
notar, que é a COHAB o agente operador do FMH (art. 6º, da Lei 11.632/94).
Resta saber, se o sistema de compensação pode ser aplicado, de acordo com os
instrumentos previstos na lei que regulamenta o FMH.
O FMH é destinado a apoiar e suportar financeiramente a Política Municipal de
Habitação, com a finalidade de administrar a execução de programas e projetos habitacionais
de interesse social” (art. 7º da Lei 11.632/94). Com efeito, o FMH tem por objetivo “centralizar
recursos

destinados às atividades referentes à política habitacional de interesse social,

contribuindo para a redução do déficit habitacional e para a melhoria das condições
habitacionais de assentamentos populacionais de baixa renda” (art. 10, caput, da Lei
11.632/94). Não obstante, além da função de custear a produção e comercialização de
unidades habitacionais, o FMH visa a “recuperação e melhoria das condições de vida na
favela, cortiços e outras formas degradadas de habitação” (art. 10, I, da Lei 11.632/94)
Trata-se de objetivos totalmente compatíveis com o sistema de reassentamento
anteriormente proposto, ainda mais quando observadas as diretrizes gerais para a formulação
de programas e projetos com recursos do Fundo, prescritas pelo art. 10, parágrafo 3º, da Lei
11.632/94. Com efeito, aparece como possibilidade de aplicação do sistema de compensação
nos reassentamentos externos a utilização dos instrumentos do próprio FMH tais como o
financiamento e o subsídio direto, senão vejamos.
Com efeito, prevê o inciso I do mencionado parágrafo terceiro a concessão de
financiamento para a população de renda até 10 (dez) salários mínimos, com atendimento
prioritário às famílias com renda de até 5 (cinco) salários mínimos. O inciso VI, por sua vez,
determina a adoção de prazos e carências, limites de financiamento, de juros encargos
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diferenciados em função sócio econômica da população a ser beneficiada. As condições deste
financiamento deverá seguir o disposto pelo art. 12 e seguintes do Decreto 36.471/96.
É importante, todavia, ressaltar, que o Decreto 36.471/96, à luz de seu art. 2º,
parágrafo 7º, garante que “parte dos estoques residenciais poderá ser destinada a pessoas
mais idosas ou famílias, desde que, em qualquer caso, desprovidas de renda suficiente para
assumir os encargos de um financiamento habitacional”. Este acesso aos imóveis produzidos
pelo FMH é garantido através da concessão de subsídios diretos, conforme a nova redação
dos arts. 21, 22 e 23 do Decreto 36.471/96, dada pelo Decreto nº42.876/03. Com efeito, graças
as recentes alterações, não há mais teto para a concessão de subsídios às famílias de menor
renda. Outrossim, ampliou-se a possibilidade de concessão de subsídios para além dos
mutuários, incluindo os beneficiários dos Programas do FMH.
Diversas são, ainda, as alternativas de aplicação dos recursos do FMH que, a critério
da

SEHAB

e

do

Conselho,

poderão

ser

eventualmente

utilizadas,

baseada

na

discricionariedade administrativa e no sistema de compensação, a fim de garantir o direito à
moradia da população, tais como a concessão de linhas de crédito (art. 10, III, do parágrafo
primeiro, da Lei 11.632/94), a permissão de uso onerosa de caráter social dependente de
prévia autorização da SEHAB (art. 25 e seguintes do Decreto nº 36.471/96), a locação social ou
arrendamento residencial com opção de compra (art. 10, inciso I, do parágrafo 1º, da Lei
11.632/94) entre outras.

2.5.4. Das unidades provenientes do Protocolo de Intenções da CDHU
Conforme já afirmado anteriormente, as 5.000 unidades habitacionais utilizadas no
Programa de Urbanização deverão advir de eventual convênio celebrado com base no
Protocolo de Intenções firmado entre a Secretaria do Estado de São Paulo, a CDHU, a
Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo e a COHAB.
Seguindo na mesma linha de raciocínio desenvolvida até então, passemos à análise da
possibilidade de aplicação do sistema de compensação a estas unidades habitacionais.
Primeiramente, há que se ter em mente que o Protocolo de Intenções prevê como
demanda prioritária as situações de risco de vida, as áreas de mananciais, as favelas em
reassentamento, urbanização e regularização bem como os loteamentos irregulares em
processo de urbanização e regularização ( item III, alínea “e”). Em quadra-se, portanto,
perfeitamente ao presente programa de urbanização.
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As 5.000 (cinco mil) unidades habitacionais serão construídas em estreita cooperação
entre os signatários do Protocolo, sendo certo que à Secretaria de Habitação do Estado de São
Paulo e à CDHU caberá a aplicação de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) para a
construção das unidades (item II, 1, alínea “a”), enquanto à COHAB e à Secretaria de
Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo caberá a transferência das
áreas necessárias e suficientes para construção das unidades à CDHU (item II, 2, alínea “a”).
Ocorre, todavia, que a competência para comercializar e financiar as unidades
habitacionais é da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo em conjunto com a CDHU,
sendo certo que a legislação e normas operacionais a serem aplicadas, devem ser as da
própria CDHU, conforme previsão expressa do item II, 1, alínea “c” do Protocolo de Intenções.
Diante disso, tem-se que a aplicação do sistema de compensação em relação a estas 5.000
(cinco mil) unidades deverá ser fruto de acordo com a CDHU e a Secretaria de Habitação do
Estado de São Paulo, a ser materializado na forma de um convênio celebrado entre as partes.
Não obstante, vale ressaltar, que a celebração do convênio vem amparada por
importantes alterações trazidas pela Lei 13.509/03. Com efeito, esta norma modificou o art. 10,
parágrafo primeiro, da Lei 11.632/94, incluindo como forma de consecução dos objetivos do
Fundo, o que se segue:
“... IV- firmar convênios e parcerias com entidades públicas ou privadas,
inclusive instituições financeiras com o aporte de recursos, mesmo sob a
forma de bens imóveis, para subsidiar programas habitacionais por ela
desenvolvidos, desde que os programas sejam de interesse social e
adequados às diretrizes, princípios e critérios de seleção da demanda
estabelecidos nesta lei de utilização de recursos do Fundo;
V- alienar imóveis às entidades conveniadas a que se refere o inciso IV
deste parágrafo, por doação ou mediante a aplicação de redutor ao valor
de mercado do imóvel, para uso exclusivo nos Programas Habitacionais
de Interesse Social destinados às famílias de baixa renda.”
Além disso, foi alterada uma das diretrizes gerais da formulação de programas e
projetos com recursos do Fundo, a saber, o inciso VIII, do parágrafo terceiro, do mesmo art. 10,
in verbis:

“ VIII- proibição da aplicação de recursos para a produção de unidades
habitacionais e de lotes urbanizados, exclusivamente a fundo perdido,
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ressalvadas as hipóteses dos incisos IV e V do parágrafo 1º deste
artigo.”(grifo nosso).
Diante do exposto, pode-se concluir que será necessário para a aplicação do sistema
de compensação um acordo a ser firmado na forma de um convênio, capaz de compatibilizar
as prescrições normativas referentes a ambas as partes.
2.5.5. Da competência do Conselho Municipal de Habitação e Sehab para
regulação do procedimento de compensação das famílias reassentadas pelo
Programa de Regularização de favelas - Lei 13.514/03
Em setembro de 2002 a prefeita Marta Suplicy sancionou a Lei 13.425, que propôs a
alteração do Conselho do Fundo para um Conselho Municipal de Habitação de São Paulo mais
amplo, cuja característica principal é ser deliberativo, fiscalizador e consultivo, bem como
possuir como objetivos básicos o estabelecimento, acompanhamento, controle e aprovação da
política municipal de habitação (art. 2º, Lei 13.425/2002).
O caráter deliberativo do Conselho se trata de uma conquista popular no sentido de
consolidar este espaço como instância de democratização da gestão da cidade. O Conselho
deliberativo é uma instância de promoção da política que reúne condições para interferir de fato
nas políticas e na alocação de recursos públicos.

Neste sentido, a composição tripartite do novo Conselho busca garantir poder de
homologação de suas decisões, guardando paridade com todos atores que atuam na área de
habitação, quais sejam: a representação do poder público, dos agentes de mercado e da
sociedade civil.
O Fundo Municipal de Habitação passa a ser gerido por este conselho, competindo-lhe
especificamente:
I-

estabelecer as diretrizes e os programas de alocação dos recursos do Fundo Municipal
de Habitação, de acordo com os critérios definidos na Lei 11632/94, em consonância
com a política municipal de habitação;

II-

encaminha e aprovar, anualmente, a proposta de orçamento do FMH e de seu plano de
metas;

III-

aprovar as contas do Fundo antes de seu envio aos órgão de controle interno;

IV-

dirimir dúvidas quanto à aplicação das diretrizes e normas relativas ao FMH nas
matérias de sua competência;
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V-

definir normas, procedimentos e condições operacionais;

VI-

fixar a remuneração do órgão operador do FMH;

VII-

divulgar no Diário Oficial do Município as decisões, análises de conta s do FMH e
pareceres emitidos.
Assim, de acordo com o disposto no inciso V, do artigo 4º da Lei 13.425/2002, compete

ao Conselho Municipal de Habitação a definição de normas, procedimentos e condições para
operacionalizar o Fundo Municipal de Habitação. Estando ambos, Conselho e Fundo,
vinculados à SEHAB, responsável pela formulação da política municipal de habitação de
interesse social.
Pode, com isto, o Conselho Municipal de Habitação deliberar sobre a destinação dos
recursos do Fundo, os alocando na forma de subsídio ou financiamento para atender as
famílias provenientes do Programa de regularização de favelas da SEHAB que devem ser
reassentadas.
É isso, que vemos consagrado na letra da Lei 11.632/94, artigo 10º:
"parágrafo 2º - A aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Habitação, observará as
prioridades estabelecidas pelo Conselho, que definirá, para tanto, os parâmetros e critérios
de alocação dos recursos, considerando, primordialmente, os dados relativos às
necessidades habitacionais e aos perfis de renda da população a ser atendida".
E, ainda, no artigo 1º e 5º, consecutivamente do Decreto 36.471/96:
"Art. 1º - As operações realizadas com recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH
obedecerão às diretrizes e aos programas estabelecidos pelo Conselho do Fundo".
"Art. 5º - Os recursos do Fundo poderão ser aplicados diretamente pela COHAB/SP ou
repassados a outros agentes, conforme definido nos programas estabelecidos pelo
Conselho."
Isto posto, mediante a expedição de resolução, recomenda-se ao Conselho Municipal
de Habitação determinar a alocação de recursos do FMH para o atendimento da demanda
desta população de baixa renda, que deve ser reassentada

na própria área objeto da

regularização ou fora em unidades habitacionais, seja por habitar área de risco, ou como
necessidade da efetiva reurbanização da área. Posteriormente, a resolução deverá ser
encaminhada ao Secretários da Habitação Municipal para homologação, conforme dispõe o
artigo 13 da Lei 13.425/2002.
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Tal atribuição da SEHAB, tem previsão no inciso X do artigo 5º da Lei do FMH, de
forma que lhe é conferida competência para "aprovar as operações a serem contratadas com
recursos do Fundo Municipal de Habitação, observadas as diretrizes do Conselho do Fundo".

Já, quanto a definição do procedimento da forma de subsídios, à luz do artigo 23 do
Decreto 36.471/96, cuja nova redação foi dada pelo Decreto 42.876/2003, caberá à SEHAB,
consideradas as disponibilidades anuais de recursos:

-

a graduação dos valores dos subsídios a serem concedidos;

-

os critérios para sua concessão;

-

os procedimentos de fiscalização, de controle e de comprovação da necessidade
de renovação do benefício;

-

o tratamento a ser dado para os mutuários e beneficiários de programas do FMH
que tiverem os contratos de subsídio renovados por um período de 5 anos
consecutivos.

Isso porque, de acordo com o previsão do inciso II do artigo 5º da Lei do Fundo, nº
11.632/94, é atribuição da SEHAB "propor a alocação de recursos em programas e projetos
habitacionais, com recursos oriundos do Fundo Municipal de Habitação".

Desta forma, a SEHAB, secretaria a qual o Conselho é vinculada, definirá a política de
financiamento ao particular para obtenção de sua moradia, e, portanto, também no que se
refere aos moradores das áreas de favela objeto do Programa de Regularização da SEHAB,
beneficiários da concessão de uso especial para fins de moradia ou não, que optem pela
aquisição da propriedade de unidades habitacionais da COHAB ou CDHU.
Outrossim, verificamos nos termos do artigo 15 do Decreto nº 36.471/1996, que quanto
às condições de financiamento:
"Art. 15 - Caberá à SEHAB, mediante a aprovação do Conselho, definir:
I.

A composição dos investimentos em termos de incidência e não-incidência dos
custos no valor de venda dos imóveis vinculados ao Fundo;

II.

Os limites máximos dos valores unitários de investimento e financiamento;

III.

O percentual de atendimento a famílias de renda superior a 10 (dez) salários
mínimos;

IV.

A fixação do limite máximo dessa renda."
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E, ainda, de acordo com o artigo 22 do Decreto nº 42.876/2003, supracitado:
"Art. 22 - O Conselho do FMH encaminhará à Secretaria de Finanças e
Desenvolvimento Econômico - SF, anualmente, proposta de vinculação de recursos do Fundo
para suporte da política da subsídio aos mutuários e beneficiários de programas do FMH, que
deverá ter como referência o perfil

de renda familiar dos grupos selecionados para o

atendimento habitacional e os produtos aprovados para os referidos grupos."

Feita esta última consideração, com base no Decreto36.471/96 (nova redação pelo
Decreto 42.876/03) que regulamenta a Lei do Fundo, temos que a SEHAB, no próprio Decreto
regulamentador da Lei 1.3514/2003, deverá fixar o procedimento ao qual as famílias
reassentadas, interna e externamente às áreas objeto de regularização, deverão se submeter,
para enfim concretizar-se o direito à moradia adequada.

2.6.
•

Recomendações

Que através de um acordo entre a CDHU e a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo,
a ser firmado na forma de um convênio, se compatibilize as prescrições normativas referentes
a ambas as partes para utilização das 5.000 (cinco mil) unidades no reassentamento.

•

Que através de resolução do Conselho Municipal de Habitação seja autorizada a alocação de
recursos do Fundo Municipal de Habitação para o reassentamento das famílias moradoras de
áreas de risco ou que necessitem ser realocadas tendo em vista o processo de reurbanização
da área, de acordo com

o Programa de regularização de favelas - Lei 13.415/03, e com

fundamento na MP 2.220/01, na Lei 13.425/02 (Conselho) e Lei 11.632/94 e Decreto 36.471/90
(Fundo).

•

Que mediante a expedição de decreto regulamentador da Lei 13.415/03, SEHAB discipline:
-

os procedimentos aos quais as famílias reassentadas poderão estar sujeitas de
acordo com atribuição que lhe é conferida pelo artigo 23 do decreto 42.876/03;

-

procedimento específico de avaliação do imóvel para efeito de compensação do
morador no valor do imóvel ou ressarcimento da Municipalidade por parte do
morador que adquire imóvel de valor superior. Cabendo, portanto à SEHAB, fixar
critérios próprios para avaliação dos imóveis de acordo com as diretrizes de
regularização fundiária estabelecidas no Estatuto da Cidade.
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•

Que conste no Termo de Concessão de Uso Especial para fins de moradia cláusulas
específicas disciplinando a alternativa de reassentamento caso a caso, de acordo com
cláusulas acima propostas.

3. Casos específicos
No caso de pessoa que encontra-se detida (presa) e sua residência encontra-se vazia
(fechada), é possível requerer a concessão de uso especial para fins de moradia?
O fato do chefe da família se encontrar detido não obsta a possibilidade por parte de sua
família do exercício do direito à concessão de uso especial para fins de moradia uma vez que o
parágrafo 1º do artigo 1º da MP 22201/01 determina que “A concessão de uso especial para fins de
moradia será conferida de forma gratuita ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente
do estado civil” resta clara a possibilidade de se preenchidos os requisitos da MP 2220/01 para
essa outorga da mulher receber o benefício em nome da família.
A casa estando fechada ou vazia, se a família que residia no imóvel estiver mantida em sua
posse, ou tomando todos as providências para a manutenção dessa posse nada impede que a
família se torne beneficiária da concessão de uso especial para fins de moradia, se preencher os
demais requisitos dispostos em lei.
No caso de família que embora cumpra os requisitos legais para a concessão especial, não
encontra-se no local, a casa está fechada e/ou vazia, inclusive desconhecendo-se o seu
paradeiro? Como proceder nestes casos?
Primeiramente cumpre ressaltar a incompatibilidade entre a situação apresentada acima
(imóvel fechado, desocupado), com o preenchimento dos requisitos para a concessão de uso
especial para fins de moradia. Estando o imóvel fechado e desocupado não ocorre a posse
ininterrupta do imóvel, pelo que o ocupante não preenche os requisitos da Medida Provisória
2220/01.
Dessa forma, nos casos em que a família não se encontra no local, a casa está fechada e/ou
vazia, deverá a equipe social de HABI que proceder ao cadastramento, registrar a situação em que
se encontra o imóvel.
No entanto, ocorrendo questionamento por parte do possível ocupante do imóvel, que não se
encontrava no local quando da realização do cadastramento, o próprio pretenso beneficiário da
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concessão de uso especial para fins de moradia deverá comprovar o preenchimento dos requisitos
da Medida Provisória 2220/01, inclusive no que tange o exercício da posse do imóvel. Ou seja, o
ônus da prova dos requisitos da MP 2220/01, nestes casos, é do requerente e não do Poder
Público.
Se ocupante for estrangeiro, terá direito á concessão? Quais são os documentos
pessoais a serem apresentados?
Caso o ocupante seja estrangeiro também terá direito a concessão de uso especial,
uma vez preenchidos os requisitos da MP 2.220/2001. A disposição legal não restringe o direito
à brasileiros ou nacionais, sendo que, estando regular no Brasil o morador estrangeiro também
poderá ser concessionário. Desta maneira, o estrangeiro deverá apresentar seu passaporte
para identificação em território nacional. Para os países que têm convênio ou acordo
internacional com o Brasil, como Portugal, o estrangeiro terá apenas que apresentar seu
passaporte, já os demais deverão apresentar comprovante atualizado de estada regular no
Brasil, como a cédula de identidade estrangeira ou o visto do passaporte atualizado.

1. VI. Cartórios e Registros

1. Registro da concessão de uso especial para fins de moradia
1.1. Noções Fundamentais da prática cartorária em conformidade com a Lei
Federal nº 6.015/73 e alterações posteriores:

A matrícula do imóvel equivale à sua certidão de nascimento. Logo, uma determinada área
poderá ter uma ou mais matrículas, sendo que isto dependerá da existência do parcelamento da
área, sendo possível uma única matrícula ou diversas matrículas.
O registro é toda e qualquer alienação (compreendido o termo no sentido lato sensu,
englobando a concessão de uso especial) efetivada sobre a propriedade. Se trata-se de uma única
matrícula, o registro será efetuado à margem desta. No caso de várias matrículas, as alienações
serão registradas à margem de cada uma delas.
A averbação é toda e qualquer modificação dos elementos inerentes à matrícula
(confrontação, metragem, etc.), sendo efetuada igualmente à margem desta.
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Portanto, mesmo que a PMSP possua loteamentos com espaços livres não individualizados
em lotes, esta propriedade possui uma matrícula (da área como um todo) e será à margem desta
matrícula que serão efetuados os registros (para cada concessão individual ou a coletiva) ou
abertura de novas matrículas (no caso de efetivar-se o desmembramento em lotes para as
concessões individuais).

1.2. Regularização fundiária:

A Lei Federal nº 9.785 de 29/01/99 alterou a Lei Federal nº 6.766/79, introduzindo o seguinte
dispositivo:
"Art. 53-A. São considerados de interesse público os parcelamentos
vinculados a planos ou programas habitacionais de iniciativa das Prefeituras
Municipais e do Distrito Federal, ou entidades autorizadas por lei, em
especial as regularizações de parcelamentos e de assentamentos.
Parágrafo único. Às ações e intervenções de que trata este artigo não será
exigível documentação que não seja a mínima necessária e indispensável
aos registros no cartório competente, inclusive sob a forma de certidões,
vedadas as exigências e as sanções pertinentes aos particulares,
especialmente aquelas que visem garantir a realização de obras e serviços,
ou que visem prevenir questões de domínio de glebas, que se presumirão
asseguradas pelo Poder Público respectivo”
Logo, este dispositivo impõe a simplificação do procedimento de regularização fundiária
junto aos Cartórios nos casos de habitação de interesse social.
Da mesma forma, considerando-se o disposto no Estatuto da Cidade no que concerne à
regularização fundiária mediante a edição de normas especiais de urbanização (art.2º, inc. XXIV) e
o determinado no Plano Diretor de São Paulo, na oportunidade da efetivação dos planos especiais
de urbanização poderão ser inseridas normas visando à simplificação do procedimento de
regularização.

1.3. Do registro das concessões especiais:
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a) Panorama legal:
Determina a Lei Federal nº 6.015/73 (Registros Públicos), que os os Cartórios de Registros
Públicos somente poderão aceitar a matrícula, os registros e averbações dos parcelamentos
regulares e em conformidade com a legislação federal e municipal em vigor.

Importante lembrar que a Lei nº 10.267 de 28 de agosto de 2001 previu uma nova
redação para o art. 169 da Lei de Registros Públicos, consignando o seguinte:

“Art.169........................................................
II - os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou
circunscrições limítrofes, que serão feitos em todas elas,
devendo os Registros de Imóveis fazer constar dos registros
tal ocorrência.
3) a identificação do imóvel, que será feita com indicação:
a) ................................................................

b)

se urbano, de suas características e confrontações, localização, área,
logradouro, número e de sua designação cadastral, se houver.”

A lei federal nº, 9.785 de 29 de janeiro de 1999 que alterou a lei 6.766/79 que dispõe sobre
parcelamento do solo urbano admite a regularização fundiária de assentamentos informais como as
favelas como é o caso da consulta sobre como proceder a regularização de um área pública
municipal registrada como espaço livre que foi desafetada para ser destinada para moradia dos
seus ocupantes.
Entre as alterações feitas , consta no artigo 3º da Lei 6.766/79, que somente será admitido
o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbana , de expansão urbana ou de
urbanização específica , assim definidas pelo plano diretor o aprovadas por lei municipal.
A lei federal atribui ao Município através do plano diretor ou lei municipal definir as áreas
que podem ser objeto de regularização fundiária de áreas públicas ocupadas por população de
baixa renda como áreas de urbanização específica
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O plano diretor do Município de São Paulo (Lei nº 13.430/2002) define a regularização
fundiária como uma medida necessárias os objetivos da política urbana serem atendidos. De
acordo com o inciso III do Art. 9º do plano diretor a regularização fundiária e a urbanização de áreas
ocupadas por população de baixa renda; é necessária para atender o objetivo da Política Urbana
de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da Cidade e o uso socialmente justo e
ecologicamente equilibrado e diversificado de seu território, de forma a assegurar o bem-estar
equânime de seus habitantes.
O inciso XII do Artigo 10 do plano diretor estabelece como uma das diretrizes da Política
Urbana: a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda,
mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e
edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais.
A regularização fundiária é também considerada pelo inciso IX do Artigo 76 do plano diretor
como um dos objetivos da Política de Urbanização e Uso do Solo: urbanizar, requalificar e
regularizar favelas, loteamentos irregulares e cortiços, visando sua integração nos diferentes
bairros.
Ao tratar do instrumentos da ZEIS – zonas especiais de interesse social como um dos
instrumentos de regularização fundiária, para cada área que delimitada como ZEIS deverá ser
instituído um plano de urbanização. De acordo com o artigo 175 do plano diretor o Plano de
Urbanização de cada ZEIS será estabelecido por decreto do Poder Executivo Municipal, que
deverá prever as diretrizes, índices e parâmetros urbanísticos para o parcelamento, uso e
ocupação do solo e instalação de infraestrutura urbana respeitadas as normas básicas
estabelecidas no art. 176 desta lei, na legislação de Habitação de Interesse Social e nas normas
técnicas pertinentes.
Ao dispor dos instrumentos de regularização fundiária o plano diretor através do artigo 193
determina que Legislação ou normatização específica, a ser elaborada ou atualizada, definirá
normas técnicas e procedimentos para regularizar as seguintes situações:

I.

Parcelamentos do solo implantados irregularmente;

II.

Empreendimentos habitacionais promovidos pela administração pública direta e
indireta;

III.

Favelas;

IV.

Edificações executadas e utilizadas em desacordo com a legislação vigente.

Nos termos do artigo 196 do plano diretor é responsabilidade do Executivo urbanizar e
promover a regularização fundiária das favelas, incorporando-as ao tecido urbano regular,
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garantindo aos seus moradores condições dignas de moradia, acesso aos serviços públicos
essenciais e o direito ao uso do imóvel ocupado.
Para promover a regularização fundiária das favelas

cabe ao Executivo Municipal de

acordo com o artigo 196 promover as seguintes medidas:
- encaminhar leis para desafetação das áreas públicas municipais, da classe de bens de
uso comum do povo, ocupadas por habitações de população de baixa renda;
- outorgar a concessão de uso especial para fins de moradia, prevista na Lei Federal nº
10257 de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade e na Medida Provisória nº 2220 de 4 de
setembro de 2001.
Nos termos do § 3° do artigo 196 a urbanização das favelas deverá respeitar normas e
padrões urbanísticos especiais, definidos pelo Executivo.
Em cumprimento ao Estatuto da Cidade e ao Plano Diretor o Município de São Paulo
instituiu a Lei n° 13.514/2003 que dispõe sobre desafetação de áreas públicas municipais da classe
dos bens de uso comum do povo, ocupadas por população de baixa renda, com a finalidade de
promover Programa de Regularização Urbanística e Fundiária, autoriza o Executivo a outorgar
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, e dá outras
providências.
O artigo . 1º desta lei municipal, desincorpora da classe dos bens de uso comum do povo e
transferidas para a dos bens dominiais do Município as áreas ocupadas, por população de baixa
renda, relacionadas e identificadas no Anexo I, integrantes da lei, com a finalidade de promover
Programa de Regularização Urbanística e Fundiária.
Nos termos do artigo 2º, as áreas desincorporadas e transferidas para a classe dos bens
dominiais estão configuradas nos croquis do arquivo do Departamento Patrimonial da Secretaria
dos Negócios Jurídicos do Município, constantes do Anexo II. desta lei, e serão descritas e
caracterizadas à época de seu registro perante o Cartório de Registro de Imóveis.
O artigo 3º autoriza a outorgar a concessão de uso especial para fins de moradia, prevista
na Medida Provisória nº 2.220, de 4 de setembro de 2001, aos atuais ocupantes dos imóveis
públicos de que trata esta lei.
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Todas as etapas legais exigidas no Estatuto da Cidade, na lei federal de parcelamento do
solo e no plano diretor foram cumpridas para a promoção da regularização fundiária das áreas
públicas municipais ocupadas por favelas previstas na Lei nº 13.514/2003.
Para o registro no Cartório de Registro de Imóveis da concessão de uso especial para fins
de moradia, cabe ao Executivo municipal através da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento
Urbano, estabelecer as normas e padrões urbanísticos especiais de uso, ocupação e parcelamento
do solo de cada área pública que deve ser objeto da regularização fundiária.

b) Do registro:
Com relação as favelas que já foram objeto de urbanização através do plano de
urbanização que é composto pela planta, memorial descritivo e a identificação dos moradores da
favela que serão beneficiados, e a individualização da metragem da área de cada um, deverá ser
feito o pedido de registro da concessão de uso especial.
No caso da favela ainda não ter sido urbanizada o procedimento é o mesmo, apresentação
no Cartório do plano de urbanização, contendo a planta memorial descritivo. Neste caso pela
dificuldade de individualizar os lotes ou áreas de cada morador é recomendável que seja feito um
registro de forma coletiva para os moradores da favela, mediante frações ideais como uma espécie
de condomínio.
Fundamentando-se no plano de urbanização que ditará normas especiais, em se tratando
de áreas sobre as quais recaiam irregularidades que as impedem de formar o polígono legal que
conforma a propriedade às determinações legais e possibilita o regular registro no Cartório
Imobiliário, seriam duas as alternativas possíveis de acordo com cada caso concreto:

1. medida judicial de retificação nos termos da Lei Federal nº 6.015/73 alterada pela Lei
Federal nº.9.039 de 09.05.1995, medida esta que seguirá o rito sumário.

2. registro das áreas concretamente ocupadas.

Sendo a área ocupada passível de

conformação aos padrões exigidos com base no plano de urbanização, far-se-á o registro da parte
ocupada sendo a área remanescente objeto de futuro registro.
Considerando a possibilidade descrita no item 2 acima, impõem-se ainda distinguir duas
hipóteses possíveis:
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a) Nas áreas em que a concreta ocupação seja menor que a metragem, por exemplo áreas
de 8.000m2 nas quais haja a concreta ocupação de apenas 5.000 m2, existem duas
hipóteses:
Primeira Hipótese
-

Solicitar a retificação pelo rito sumário nos termos da Lei Federal nº 6.015/73 alterada pela
Lei Federal nº.9.039 de 09.05.1995. Neste caso será necessário apresentar o plano de
urbanização contendo: planta e memorial descritivo com a descrição do terreno de cada
morador, que poderiam ser substituídos pelas fotos áreas das favelas que demonstram
com maior precisão a real ocupação da área.

-

Neste caso deve-se efetivar a identificação dos moradores e obter a concordância dos
confrontantes com a área delimitada.
Deve ser entendido como confrontantes os ocupantes de fato da área e não os proprietários

com titulação que não tenham a posse do imóvel
Segunda Hipótese

-

providenciar o registro apenas da área ocupada de fato e considerar como espaço livre a
área remanescente como não tivesse sido objeto da desafetação . Na oportunidade do
registro deve ser apresentado ao Cartório o plano de urbanização (memorial descritivo e
planta com a descrição do terreno de cada morador que poderiam ser substituídos pelas
fotos áreas das favelas que demonstram com maior precisão a real ocupação da área.

b) Áreas com Metragem Maior que a estabelecida na Matricula
- Nas áreas em que a concreta ocupação seja maior que a metragem e não havendo portanto
compatibilidade com a matrícula, necessariamente dever-se-á proceder a ação de retificação,
devendo-se apresentar igualmente o plano de urbanização (planta e memorial ou as fotos
áreas com o retrato real da favela) e ainda, deve-se efetivar a identificação dos moradores e
citação dos confrontantes.

1.4.

Da possibilidade da edição de Provimento pela Corregedoria Geral:
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A concessão de uso especial, enquanto instrumento inovador da política urbana, foi
previsto pela Constituição Federal e disciplinado pelo Estatuto da Cidade e pela MP nº 2.220/01.
Com efeito, estas normas constitucionais e infra constitucionais pretendem que este
instrumento seja uma das formas de cumprir-se os princípios constitucionais da função social da
propriedade e da justiça social.
A questão do registro das concessões especiais é tão importante, que o Estatuto da
Cidade alterou o art. 167 da Lei de Registros Públicos para consignar o seguinte:
“Art. 56. O art. 167, inciso I, da Lei nº 6.015, de 1973, passa a vigorar acrescido
dos seguintes itens 37, 38 e 39:
"Art.167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos:
I – o registro
......................................................................
37) dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão
de uso especial para fins de moradia, independente da regularidade do
parcelamento do solo ou da edificação. (Grifo nosso)

Todavia, posteriormente, a MP nº 2.220 foi editada e suprimiu a expressão acima grifada.
Feita a ressalva, vislumbramos a possibilidade de viabilizar-se a simplificação do
procedimento de registro mediante Provimento da Corregedoria Geral nos moldes do que ocorreu
no Estado do Rio Grande do Sul, cuja íntegra segue ao final deste parecer.
Neste caso,

garantiu-se o registro dos parcelamentos irregulares (loteamentos,

desmembramentos e desdobros) por meio de um procedimento específico.
De acordo com o parágrafo 5 do artigo 2 do provimento nas regularizações coletivas
poderá ser determinadas a apresentação de memória descritivo elaborado pela Prefeitura
municipal ou por Lea aprovado abrangendo a divisão da totalidade da área ou a subdivisão de
apenas uma ou mais quadras.
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Pelo artigo 10 do Provimento no caso de área parcelada não coincidir com a descrição
constante do registro imobiliário, o Juiz determinará a retificação da descrição do imóvel com base
na respectiva planta e no memorial descritivo.
Frise-se que o referido Provimento cita o art. 216 da Lei de Registros Públicos, disposição
esta que assegura a impetração de medidas judiciais para retificação ou anulação do registro:
“Art. 216. O registro poderá também ser retificado ou anulado por sentença em
processo contencioso, ou por efeito do julgado em ação de anulação ou de
declaração de nulidade de ato jurídico, ou de julgado sobre fraude à execução.”

Portanto, na linha adotada pelo Provimento acima citado, verificada uma situação jurídica
consolidada na qual as desconformidades não afetariam a essência da destinação a ser dada ao
imóvel (no caso, habitação de interesse social), para fins de registro o Provimento a ser instituído
na vara de registros públicos do Município de São Paulo deveria exigir

apenas os seguintes

documentos:
título de propriedade do imóvel; ou, nas hipóteses dos §§ 3º e 4º, apenas a certidão da

-

matrícula;
certidão negativa de ação real ou reipersecutória referente ao imóvel, expedida pelo ofício

-

do Registro de Imóveis;
-

certidão de ônus reais relativos ao imóvel;

-

o plano de urbanização contendo como planta

as fotos aéreas

da área com a real

ocupação e divisão dos terrenos de cada morador em substituição a planta do imóvel e
memorial descritivo, emitidas ou aprovadas pela Prefeitura Municipal e a identificação do
moradores que serão beneficiados.

Esta proposta de Provimento ou Portaria com procedimentos inovadores de registro deve
ser feita uma consertação com os juízes da Vara de Registros Públicos, com os Oficiais dos
Cartórios Imobiliários envolvidos e o Centro de Apoio de Habitação e Urbanismo do Ministério
Público Estadual.

VII. Instrumental utilizado no programa de regularização do Município de São
Paulo
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1. Cadastro
Cadastramento das Famílias

Cadastramento das famílias, inclusive com avaliação da situação socioeconômica, enquadramento
da renda e condições de moradia. Deve ser preenchido um formulário para cada família contendo
os seguintes campos:

1. Nome da área: ______________________________________________

2. Endereço: __________________________________________________

3. Quem é o responsável pela moradia?
a) Responsável
Nome:______________________________________________________
R.G. n°: __________________________________________________________

C.P.F. n°: _________________________________________________________
Profissão: _________________________________________________________
Estado Civil: _______________________________________________________
Obs.: No casa da documentação, pode ser ou R.G ou CPF, caso a pessoa não possua os dois.
b) Esposa(o) ou companheira(o)
Nome: _____________________________________________________
R.G. n°: __________________________________________________________
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C.P.F. n°: _________________________________________________________
Profissão:_________________________________________________________
Estado Civil: _______________________________________________________

c) Filhos
Nome: ____________________________________________________________
Data de nascimento: _________________________________________________

Nome: ____________________________________________________________
Data de nascimento: _________________________________________________

Nome: ____________________________________________________________
Data de nascimento: _________________________________________________

Outros dependentes: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________

4. Condições de Moradia
a) Há quanto tempo reside no terreno? _____________________________________
b) O terreno foi ocupado pelas pessoas que residem atualmente ou adquirido de outro morador
anterior? ______________________________________________________
Caso tenha sido adquirido de outra pessoa:
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( ) tem documento que comprova a aquisição
( ) não tem documento que comprova a aquisição
( ) conhece o morador anterior

( ) não conhece o morador anterior

Data da aquisição ______________________________________________________
obs: Estas informações são necessárias para identificar se houve ou não soma de posses.
c) Há documentos que comprovem a posse?
Registro das crianças da família na escola

Registro dos moradores no posto de saúde

Comprovante de Carteira de Vacinação

Registro de nascimento (em casos mais antigos em que era registrada a

residência do

nasciturno)

Carnês de compras (ex: carnês de crediários)

Recibos ou contas de água ou luz

Declarações de instituições privadas confirmando a existência do núcleo por mais
de cinco anos (ex: Rottary Club, Hospitais, Escolas, Universidades, etc.)

d) Tem testemunha(s) que comprove(m) a posse de 5 anos ou a aquisição do morador anterior?
Indicar nomes e endereços
R: ________________________________________________________________

e) Qual é a renda familiar mensal?
R: _________________________________________________________________
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f) Quantas famílias moram na mesma área ocupada (lote)?
R: _________________________________________________________________

g) Quantas pessoas moram na casa?
R: _________________________________________________________________

h) Qual o uso da casa?
Moradia

Outro. Qual? ________________________________________________

Uso misto. Quais? ___________________________________________

i) A casa onde reside é:
( ) construída com recursos próprios
( ) locada

( ) ocupada

( ) emprestada

( ) cedida

j) Você é proprietário ou posseiro de outro imóvel urbano ou rural?
( ) não
( ) sim Endereço: ___________________________________________________
Está registrada? _____________________________________________________
l) Você já sofreu algum tipo de ação de despejo ou reintegração de posse?
( ) não
( ) sim Qual? _______________________ Por quem? _______________________
_______________________________________

__________________________
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Assinatura do responsável e cônjuge

Data

obs: Se o responsável e o cônjuge assinam a ficha ela já poderá valer como declaração de que o
morador não é proprietário de outro imóvel, além da família ficar expressamente responsável pelas
informações prestadas.
II - Caracterização da infra-estrutura urbana e organizacional do núcleo habitacional
(Esta etapa do formulário pode ser preenchida apenas uma para cada núcleo habitacional)

1. Organização do Núcleo Habitacional
a) Quais os usos identificados dentro do núcleo habitacional? (Ex: Moradia, comércio, indústria,
associação civil, etc.)
R: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
b) Há associações de moradores? Quantas? Quais?
R: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

c) Como são divididas as associações de moradores?
R: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Escolas, creches e equipamentos de lazer.
a) Há escolas públicas na região do núcleo habitacional?
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R:__________________________________________________________________

b) As escolas públicas próximas ao núcleo habitacional oferecem:
( ) Alfabetização de adultos
( ) Ensino fundamental
( ) Ensino médio
( ) Supletivo

c) Qual a distância aproximada das escolas públicas dos núcleos habitacionais:
( ) menos de 1km;
( ) entre 1 e 5km;
( ) entre 5 e 10km
( ) entre 10 e 15km
( ) mais de 15km

d) Há creches na região do núcleo habitacional?
R: _________________________________________________________________

e) Qual a capacidade de atendimento desta creche (se houver)?
R: __________________________________________________________________
f) Quais os equipamentos de lazer existentes?
R: ___________________________________________________________________
3. Transporte público
a) Qual tipo de transporte público é oferecido próximo ao núcleo habitacional?
( ) Ônibus
( ) Trem
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( ) Metrô
( ) Lotação
b) Qual a distância do serviço ao núcleo habitacional:
( ) menos de 1km;
( ) entre 1 e 5km;
( ) entre 5 e 10km
( ) entre 10 e 15km
( ) mais de 15km
c) A freqüência de transporte público ligando o núcleo habitacional ao centro da cidade ocorre:
( ) A cada 10 minutos;
( ) A cada 30 minutos;
( ) A cada 1 hora;
( ) Em mais de 1 hora;

4. Posto de saúde e hospitais.

a) Há no núcleo habitacional algum posto de saúde?
R: ___________________________________________________________________
c) Qual a capacidade de atendimento deste posto de saúde?
R: ___________________________________________________________________
c) Há algum hospital público próximo ao núcleo habitacional?
R: ___________________________________________________________________
d) Qual a distância do hospital ao núcleo habitacional?
( ) menos de 1km;
( ) entre 1 e 5km;
( ) entre 5 e 10km
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( ) entre 10 e 15km
( ) mais de 15km
5. Condições Sanitárias
a) O escoadouro é ligado a:
( ) Rede geral de esgoto;
( ) Fossa séptica;
( ) Fossa rudimentar;
( ) Vala;
( ) Rio ou lago;
( ) Outro escoadouro;
( ) Não existe escoadouro
6. Abastecimento de água.
a) Há alguma forma de captação de água?
R: _______________________________________________________________
b) A água utilizada no núcleo habitacional vem de que forma?
( ) Rede geral pública
( ) Poço ou nascente
( ) Bica pública coletiva ( ) Outro
c) A água:
( ) é canalizada
( ) Não chega canalizada

7. Coleta de lixo domiciliar.

a) O lixo domiciliar produzido:
( ) É coletado pelo serviço público de limpeza;
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( ) É queimado na própria propriedade;
( ) É enterrado na própria propriedade;
( ) É jogado em terreno baldio;
( ) É jogado em rio ou mar;
( ) Tem outro destino.

8. Serviço público de iluminação e energia elétrica domiciliar.

a) Há iluminação pública na área? Pois esta parte do questionário não será aplicada
individualmente.
R: __________________________________________________________________
b) Há energia elétrica nos domicílios?
R: __________________________________________________________________
c) A energia elétrica domiciliar:
( ) É oficializada
( ) Não é oficializada

2. Requerimento moradores

MINUTA DE REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE
MORADIA

(RAZÃO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES),
inscrita no CNPJ sob o n° (número do CNPJ), com sede à (endereço da sede), devidamente
constituído pelo Estatuto Social e Ata de Eleição (doc. n), neste ato representada por seu
representante legal (nome do representante legal), portador da cédula de identidade RG n°
(número do RG), inscrito no CPF sob o n° (número do CPF), residente e domiciliado na área (nome
da área), vem, respeitosamente, à presença da Prefeitura Municipal de São Paulo, através de sua
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Secretaria de Habitação – Superintendência de Habitação Popular, requerer, nos termos do artigo
2° da Medida Provisória 2220, de 04 de setembro de 2001, a outorga da
CONCESSÃO ESPECIAL DE USO PARA FINS DE MORADIA COLETIVA
para os moradores da área (nome da área), de acordo com o cadastro de moradores (doc. n) , uma
vez que preenchem todos os requisitos legais, consoante os documentos ora anexados.

Histórico da ocupação
A área (nome da área), se encontra ocupada por população de baixa renda que até 30 de
junho de 2001, possuiu como sua, por 5 (cinco) ou mais anos, ininterruptos e sem oposição, área
urbana para fins de moradia.

Descrição da área
Terreno com área de _______ hectares (ou m²), localizado no lote nº (_____), Gleba
( nome da gleba), medindo _____m de frente ao sul, (_____m) da frente para os fundos ao lado
direito, na direção norte, e, (_____m) da frente para os fundos ao lado esquerdo, e (______m) de
fundo. (anexar planta e croqui da área).

Fração ideal ou diferenciada
Tendo em vista que na área ocupada não é possível a identificação dos terrenos de cada
possuidor, requer-se seja concedida igual fração ideal de terreno a cada possuidor,
independentemente da fração que cada um ocupe.
OU
Tendo em vista o disposto na planta e croqui anexados, requer-se seja concedida fração
ideal diferenciada a cada possuidor na forma descrita pelo documento em anexo (doc. n) .
Da gratuidade
A presente concessão deverá ser outorgada a título gratuito nos termos do parágrafo 1º do
artigo 1º da Medida Provisória 2.220/01.
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Provas
Prova de que não possui outro imóvel
•

Declaração de boa-fé de que não possui outro imóvel

Prova da posse
•

Registro das crianças da família na escola;

•

Registro dos moradores no posto de saúde;

•

Comprovante de Carteira de Vacinação;

•

Registro de nascimento (em casos mais antigos em que era registrada a residência
do nasciturno);

•

Existência, a mais de cinco anos, de equipamentos públicos ou comunitários na área
pública ocupada, tais como escolas; creches; posto de saúde e; centros
comunitários;

•

Prestação de serviços de coleta de lixo;

•

Existência de transporte público na área ocupada;

•

Existência de Iluminação Pública;

•

Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica;

•

Prestação de serviços de abastecimento de água;

•

Mapas que demonstram a existência da ocupação e;

•

Fotos aéreas que demonstram a existência da ocupação;

•

Carnês de compras (ex: carnês de crediários);

•

Recibos

•

Declarações de instituições privadas confirmando a existência do núcleo por mais de
cinco anos (ex: Rottary Club, Hospitais, Escolas, Universidades, etc.).

Pelo exposto, conclui-se que os requisitos para a Concessão Especial para Fins de
Moradia restam devidamente preenchidos, constituindo-se, pois, em direito subjetivo público dos
moradores. Destarte, requer-se a imediata expedição do título a fim de possibilitar seu registro no
Cartório de Registro de Imóveis.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, (dia, mês e ano)

______________________
(Assinatura do requerente)
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(Nome legível do requerente)
Nos casos em que o requerimento for feito pela Associação
de Moradores, a declaração de que não são proprietários ou concessionários a qualquer título de
outro imóvel urbano ou rural deverá ser feita individualmente por cada morador conforme modelo
que segue:

3. Declaração moradores

DECLARAÇÃO

Eu, (nome completo do morador declarante), portador da
cédula de identidade RG n° (número do RG), inscrito no CPF sob o n° (número do CPF), residente
e domiciliado na área (nome da área), lote n° (número do lote), em razão da petição dirigida a
Secretaria de Habitação de Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo, declaro para
todos os fins sob pena da lei, que para o reconhecimento do direito à moradia mediante a obtenção
do título da concessão de uso especial para fins de moradia,
nos termos da Medida Provisória 2.220, de 04 de setembro de 2001, de terreno de domínio do
Município de São Paulo que detenho a posse como se meu fosse , que não sou proprietário ou
concessionário a qualquer título de outro imóvel urbano ou rural.

São Paulo, (dia, mês e ano).

______________________________
(Assinatura do declarante)
(Nome legível do declarante)

4. Minuta de Termos Administrativos de contratação de concessão de uso
para fins de moradia
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TERMO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO DE CONCESSÃO INDIVIDUAL DE USO
ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA DE IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL
______________________________________________________________
De um lado o MUNICÍPIO ___________, pessoa jurídica de direito público interno, regularmente
inscrita no CGC/MF sob o no ______, com sede a Prefeitura nesta Cidade, localizada na Rua
___________, neste ato representado por Sra. Prefeita, Excelentíssima Senhora Marta Suplicy,
brasileira, estado civil, portador da Cédula de Identidade RG nº _____, inscrito no CPF/MF sob o no
_________, por seu Secretário de Negócios Jurídicos, brasileiro, estado civil, portador da Cédula
de Identidade RG nº _____, inscrito no CPF/MF sob o no _________; por seu Secretário de
Habitação, brasileiro, estado civil, portador da Cédula de Identidade RG nº _____, inscrito no
CPF/MF sob o no _________ ; e pelo Superintendente de Habitação Popular, brasileiro, estado
civil, portador da Cédula de Identidade RG nº _____, inscrito no CPF/MF sob o no _________
doravante denominado CONCEDENTE; e, de outro lado,________________(nome do(s) morador
(es) concessionário(s)), brasileiro, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade RG
nº_____, inscrito no CPF/MF sob o no _________ , residente e domiciliado na Rua __________,
doravante denominado(s) CONCESSIONÁRIO(s), celebram a presente CONCESSÃO DE USO
ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, com fundamento no artigo 183, § 1º da Constituição
Federal, artigo 4º, V, h do Estatuto da Cidade e na medida provisória nº 2.220 de 4 setembro de
2001, e na Lei Municipal nº 13.514/03, conforme as cláusulas e condições enunciadas abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONCEDENTE tem o domínio útil do imóvel objeto desta concessão,
sito a Rua _________, no bairro da ____________, nesta capital, consoante inscrição no Registro
Geral de Imóveis nº_____ da Capital sob a matrícula nº______, registrado em ________. que será
considerado como um todo, de forma indivisa, sendo entretanto demarcadas as partes ideais a
serem ocupadas por cada um do(s) CONCESSIONÁRIO(s) e seus respectivos Núcleos Familiares
na forma do artigo 2º da medida provisória nº 2.220 de 4 setembro de 2001, nos termos da planta
em anexo.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL CONCEDIDO
Terreno com área de _______ m² (a área não poderá ser maior que 250 m²), localizado no lote nº
(_____), Gleba ( nome da gleba), medindo (_____m) de frente, (_____m) da frente para os fundos
ao lado direito, considerando-se quem olha da rua para o terreno, (_____m) da frente para os
fundos ao lado esquerdo, e (______m) de fundo. (descrever os limites do terreno e suas divisas
com nomes de ruas e metragens, conforme constante no projeto urbanístico de regularização da
área da Favela ..........).
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CLÁUSULA SEGUNDA: O CONCEDENTE cede

ao

CONCESSIONÁRIO o imóvel supra

transcrito, para que o CONCESSIONÁRIO exerça seu direito de uso para fins de moradia para si
ou para sua família, consoante ao estabelecido pelo artigo nº1º da Medida Provisória nº 2.220 de
4/09/2001 .

CLÁUSULA TERCEIRA: O CONCEDENTE e o(s) CONCESSIONÁRIO(s) ajustam a presente
concessão a título gratuito.
CLÁUSULA QUARTA: Após a assinatura do presente contrato, aos CONCESSIONÁRIO(s) fruirá
plenamente do uso do lote do terreno descrito na Cláusula Segunda, bem como responderá por
todos os respectivos encargos civis, administrativos e tributários.
CLÁUSULA QUINTA: Fica vedado aos CONCESSIONÁRIOS:
I - dar destinação diversa da moradia ao imóvel;
II - proceder a transferência ou alienação do uso concedido para atividade comercial ou qualquer
outra diversa da moradia do concessionário ou de sua família.
CLÁUSULA SEXTA: A concessão, ora convencionada, terá a duração indeterminada, contado a
partir da subscrição do presente instrumento.
CLAUSULA SÉTIMA: As partes, neste ato, e na presença das testemunhas abaixo, em obediência
ao art. 6º, § 4º, da Medida Provisória n º 2220/01, requerem, ao Cartório de Registro de Imóveis
competente, o registro do presente Termo de Concessão.
CLÁUSULA OITAVA: O(s) CONCESSIONÁRIO(s) obriga-se a exercer os direitos e deveres que
lhe são conferidos pelo presente instrumento, incluindo a construção ou reformas do imóvel,
consoante as normas de uso, ocupação e edificação do solo segundo as diretrizes do plano de
urbanização.
CLÁUSULA NONA: O(s) CONCESSIONÁRIO(s) declara(m) sob as penas de Lei, que não são
proprietários ou concessionários de outro imóvel urbano ou rural neste Município, na Capital do
Estado e nos outros Municípios do Brasil.
CLÁUSULA DÉCIMA:

A

presente

concessão

extingue

-se

de

pleno

direito

se

o(s)

CONCESSIONÁRIO(s):
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I - der ao imóvel concedido destinação diversa da determinada pela Cláusula Segunda;
II - der em locação total o imóvel;
III - transferir a terceiros, a qualquer título, o imóvel concedido, sem a prévia e expressa anuência
do CONCEDENTE;
IV - adquirir a propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel
urbano ou rural (artigo 8º da M.P. 2.220 de 4.9.2001);
V - pela morte dos concessionários sem herdeiros, ou com herdeiros que sejam proprietários ou
concessionários de outro imóvel urbano ou rural.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nos casos definidos acima, ficará a concessão revogada, o que
implicará na reversão do imóvel à Prefeitura do Município de São Paulo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos casos definidos acima, o concessionário será notificado no prazo
de ___dias para oferecer defesa.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A extinção, será averbada no cartório de registro de imóveis, por
meio de declaração do CONCEDENTE (artigo 8º, incisos I ,II e parágrafo único da M.P. 2.220 de
4/09/2001).
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Será garantida a ampla defesa, sendo certo que o
descumprimento qualquer cláusula

deste termo será apurado através de prévio processo

administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Não importará em tácita alteração dos termos desta concessão
o eventual atraso ou omissão do CONCEDENTE no exercício das faculdades conferidas pelo
presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O direito de concessão de uso especial para fins de moradia
conferida pelo presente termo, somente poderá ser transferido, a qualquer título, de forma gratuita
ou onerosa, pelo(s) CONCESSIONÀRIO(S), na forma facultada pelo artigo 7º da Medida Provisória
2.220/2001, mediante a anuência prévia e expressa da CONCEDENTE.
PARÁGRAFO ÚNICO: A transferência supra mencionada será permitida desde que os novos
concessionários declarem expressamente não serem proprietários ou concessionários, a qualquer
título, de outro imóvel.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A presente concessão de uso especial para fins de moradia
transfere-se por sucessão legítima, desde que o herdeiro legítimo já resida no imóvel por ocasião
da abertura da sucessão e desde que não seja proprietário ou concessionário de outro imóvel
urbano ou rural , cabendo ao CONCEDENTE a inscrição da transferência no Registro Imobiliário
competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de (Nome Do Município), para solução
de qualquer pendência originária do presente Termo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias para os fins de
direito.
[NOME DO MUNICÍPIO], [DATA]
___________________________________________
Município de [NOME DO MUNICÍPIO]
[PREFEITO DO MUNICÍPIO]
___________________________________________
[SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO]
__________________________________________
SUPERINTENDENTE DE HABI
___________________________________________
[ SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS]
1________________________________________
______________________________________________
[NOME DO TITULAR]

[NOME DO CONJUGE]

2________________________________________
______________________________________________
[NOME DO TITULAR]

[NOME DO CONJUGE]

3________________________________________
______________________________________________
[NOME DO TITULAR]

[NOME DO CONJUGE]
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[repete-se até completar o número de concessionários]

TERMO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO COLETIVA DE CONCESSÃO

DE USO

ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA DE IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL
_____________________________________________________________________
De um lado o MUNICÍPIO ___________, pessoa jurídica de direito público interno, regularmente
inscrita no CGC/MF sob o no ______, com sede a Prefeitura nesta Cidade, localizada na Rua
___________, neste ato representado por Sra. Prefeita, Excelentíssima Senhora Marta Suplicy,
brasileira, estado civil, portador da Cédula de Identidade RG nº _____, inscrito no CPF/MF sob o no
_________, por seu Secretário de Negócios Jurídicos, brasileiro, estado civil, portador da Cédula
de Identidade RG nº _____, inscrito no CPF/MF sob o no _________; por seu Secretário de
Habitação, brasileiro, estado civil, portador da Cédula de Identidade RG nº _____, inscrito no
CPF/MF sob o no _________ ; e pelo Superintendente de Habitação Popular, brasileiro, estado
civil, portador da Cédula de Identidade RG nº _____, inscrito no CPF/MF sob o no _________
doravante denominado CONCEDENTE; e, de outro lado,________________(nome do(s) morador
(es) concessionário(s)), brasileiro, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade RG
nº_____, inscrito no CPF/MF sob o no _________ , residente e domiciliado na Rua __________,
doravante denominado(s) CONCESSIONÁRIO(s), celebram a presente CONCESSÃO DE USO
ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, com fundamento no artigo 183, § 1º da Constituição
Federal, artigo 4º, V, h do Estatuto da Cidade e na medida provisória nº 2.220 de 4 setembro de
2001, e na Lei Municipal nº 13.514/03, conforme as cláusulas e condições enunciadas abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONCEDENTE tem o domínio útil do imóvel objeto desta concessão,
sito a Rua _________, no bairro da ____________, nesta capital, consoante inscrição no Registro
Geral de Imóveis nº_____ da Capital sob a matrícula nº______, registrado em ________. que será
considerado como um todo, de forma indivisa, sendo entretanto demarcadas as partes ideais a
serem ocupadas por cada um do(s) CONCESSIONÁRIO(s) e seus respectivos Núcleos Familiares
na forma do artigo 2º da medida provisória nº 2.220 de 4 setembro de 2001, nos termos da planta
em anexo.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL CONCEDIDO
Terreno com área de _______ m², localizado no lote nº (_____), Gleba ( nome da gleba), medindo
_____m de frente ao sul, (_____m) da frente para os fundos ao lado direito, na direção norte,
(_____m) da frente para os fundos ao lado esquerdo, e (______m) de fundo. (descrever os limites
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do terreno

e suas divisas com nomes de ruas e metragens, conforme consta na respectiva

matrícula ou escritura pública).
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONCEDENTE cede ao(s) CONCESSIONÁRIO(s) a(s) fração(ões)
ideal(is) do imóvel supra descrito, correspondente a ( _____%) (____ por cento) do mesmo,
equivalente a _____m² (_____metros quadrados), para que o CONCESSIONÁRIO exerça seu
direito de uso para fins de moradia, consoante ao estabelecido pelo artigo 2º da medida provisória
nº 2.220 de 4 setembro de 2001.
OU
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONCEDENTE cede ao(s) CONCESSIONÁRIO(s) uma área de ......
m2, integrante do imóvel supra descrito, com a seguinte descrição: terreno localizado na quadra
formada pela Rua ............ a nordeste, pela Trav. ........ a sudeste, pela Rua ......... a sudoeste e pela
Rua ......... a noroeste, sito na Rua ........., nº ....., designado lote ...., com área de .......m2,
distando ........m da esquina da Rua .........., medindo ......m de frente a nordeste para a Rua ..........;
a sudeste faz frente para uma servidão de passagem, sem denominação, em uma extensão
de .......m; a fundos, a sudoeste faz divisa com lote concedido a fulano de tal em uma extensão
de .......m; a noroeste faz divisa com lote dado em concessão a beltrano de tal em uma extensão de
......m, fechando o perímetro do terreno.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONCEDENTE e o(s) CONCESSIONÁRIO(s) ajustam a presente
concessão a título gratuito.
CLÁUSULA QUARTA: Após a assinatura do presente contrato, aos CONCESSIONÁRIO(s) fruirá
plenamente do uso do lote do terreno descrito na Cláusula Segunda, bem como responderá por
todos os respectivos encargos civis, administrativos e tributários.
CLÁUSULA QUINTA: Fica vedado aos CONCESSIONÁRIOS:
I - dar destinação diversa da moradia ao imóvel;
II - proceder a transferência ou alienação do uso concedido para atividade comercial ou qualquer
outra diversa da moradia do concessionário ou de sua família.
CLÁUSULA SEXTA: A concessão, ora convencionada, terá a duração indeterminada, contado a
partir da subscrição do presente instrumento.
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CLAUSULA SÉTIMA: As partes, neste ato, e na presença das testemunhas abaixo, em obediência
ao art. 6º, § 4º, da Medida Provisória n º 2220/01, requerem, ao Cartório de Registro de Imóveis
competente, o registro do presente Termo de Concessão.
CLÁUSULA OITAVA: O(s) CONCESSIONÁRIO(s) obriga-se a exercer os direitos e deveres que
lhe são conferidos pelo presente instrumento, incluindo a construção ou reformas do imóvel,
consoante as normas de uso, ocupação e edificação do solo segundo as diretrizes do plano de
urbanização.
CLÁUSULA NONA: O(s) CONCESSIONÁRIO(s) declara(m) sob as penas de Lei, que não são
proprietários ou concessionários de outro imóvel urbano ou rural neste Município, na Capital do
Estado e nos outros Municípios do Brasil.
CLÁUSULA DÉCIMA: A presente concessão extingue - se de pleno direito se o(s)
CONCESSIONÁRIO(s):
I - der ao imóvel concedido destinação diversa da determinada pela Cláusula Segunda;
II - der em locação total o imóvel;
III - transferir a terceiros, a qualquer título, o imóvel concedido, sem a prévia e expressa anuência
do CONCEDENTE;
IV - adquirir a propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel
urbano ou rural (artigo 8º da M.P. 2.220 de 4.9.2001);
V - pela morte dos concessionários sem herdeiros, ou com herdeiros que sejam proprietários ou
concessionários de outro imóvel urbano ou rural.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nos casos definidos acima, ficará a concessão revogada, o que
implicará na reversão do imóvel à Prefeitura do Município de São Paulo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos casos definidos acima, o concessionário será notificado no prazo
de ___dias para oferecer defesa.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A extinção, será averbada no cartório de registro de imóveis, por
meio de declaração do CONCEDENTE (artigo 8º, incisos I ,II e parágrafo único da M.P. 2.220 de
4/09/2001).
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Será garantida a ampla defesa, sendo certo que o
descumprimento qualquer cláusula

deste termo será apurado através de prévio processo

administrativo.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Não importará em tácita alteração dos termos desta concessão
o eventual atraso ou omissão do CONCEDENTE no exercício das faculdades conferidas pelo
presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O direito de concessão de uso especial para fins de moradia
conferida pelo presente termo, somente poderá ser transferido, a qualquer título, de forma gratuita
ou onerosa, pelo(s) CONCESSIONÀRIO(S), na forma facultada pelo artigo 7º da Medida Provisória
2.220/2001, mediante a anuência prévia e expressa da CONCEDENTE.
PARÁGRAFO ÚNICO: A transferência supra mencionada será permitida desde que os novos
concessionários declarem expressamente não serem proprietários ou concessionários, a qualquer
título, de outro imóvel.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A presente concessão de uso especial para fins de moradia
transfere-se por sucessão legítima, desde que o herdeiro legítimo já resida no imóvel por ocasião
da abertura da sucessão e desde que não seja proprietário ou concessionário de outro imóvel
urbano ou rural , cabendo ao CONCEDENTE a inscrição da transferência no Registro Imobiliário
competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de (Nome Do Município), para solução
de qualquer pendência originária do presente Termo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias para os fins de
direito.
[NOME DO MUNICÍPIO], [DATA]
___________________________________________
Município de [NOME DO MUNICÍPIO]
[PREFEITO DO MUNICÍPIO]
___________________________________________
[SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO]
__________________________________________
SUPERINTENDENTE DE HABI

137

___________________________________________
[ SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS]
1________________________________________
______________________________________________
[NOME DO TITULAR]

[NOME DO CONJUGE]

2________________________________________
______________________________________________
[NOME DO TITULAR]

[NOME DO CONJUGE]

3________________________________________
______________________________________________
[NOME DO TITULAR]

[NOME DO CONJUGE]

[repete-se até completar o número de concessionários]

5. Minuta de Termo Administrativo de Cessão de Uso de área institucional

TERMO ADMINISTRATIVO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA INSTITUCIONAL

De um lado o MUNICÍPIO ___________, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Prefeitura nesta Cidade, localizada na Rua ___________, neste ato representado por Seu Prefeito,
Excelentíssimo (a) Senhor (a) ______________, brasileiro (a) , estado civil, portador (a) da Cédula
de Identidade RG nº _____, inscrito (a) no CPF/MF sob o no _________, doravante denominado
(a) CEDENTE; e, de outro lado,________________(nome do cessionário – pessoa física ou
jurídica) - (inserir a qualificacão completa: pessoa física: nacionalidade, RG, CPF, endereço/
pessoa jurídica: CNPJ, endereço e qualificação do representante jurídico), doravante denominado
CESSIONÁRIO, celebram a presente CESSÃO DE USO DE ÁREA INSTITUCIONAL, conforme as
cláusulas e condições abaixo enumeradas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CEDENTE tem o domínio útil da área objeto desta cessão de uso, que
faz parte integrante do imóvel sito na Rua _________, no bairro da ____________, nesta capital,
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consoante inscrição no Registro Geral de Imóveis nº_____ da Capital sob a matrícula nº______,
registrado em ________.

DESCRIÇÃO DA ÁREA CEDIDA
Área de _______ m² , localizado no lote nº (_____), Gleba ( nome da gleba), medindo (_____m)
de frente, (_____m) da frente para os fundos ao lado direito, considerando-se quem olha da rua
para o terreno, (_____m) da frente para os fundos ao lado esquerdo, e (______m) de fundo.
(descrever os limites do terreno e suas divisas com nomes de ruas e metragens)

CLÁUSULA SEGUNDA: O CEDENTE cede ao CESSIONÁRIO o direito de uso da área supra
transcrita, para que este último a utilize como área institucional.
Parágrafo único: Para os fins deste instrumento, área institucional é aquela destinada única e
exclusivamente à implantação de equipamentos comunitários de educação, cultura, lazer e saúde
para o uso e fruição da coletividade local.

CLÁUSULA TERCEIRA: As Condições Específicas referentes ao tipo de uso institucional a ser
dado à área constam do Anexo I, parte integrante e indissociável deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA: A presente cessão de uso de área institucional será celebrada de forma
gratuita.

CLÁUSULA QUINTA: Após a assinatura do presente contrato, e respeitadas as normas e posturas
municipais específicas para a atividade institucional a ser implantada, o CESSIONÁRIO fruirá
plenamente da área descrita na Cláusula Segunda, bem como responderá por todos os respectivos
encargos civis, administrativos e tributários.

CLÁUSULA SEXTA: Fica vedado ao CESSIONÁRIO dar destinação diversa à área cedida,
devendo manter a vocação de área institucional e sendo-lhe vedado proceder a transferência ou
alienação do uso cedido, bem como explorar na parte ideal atividade comercial ou qualquer outra
diversa da ajustada.
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CLÁUSULA SÉTIMA: A presente cessão de uso terá vigência por tempo indeterminado, contada a
partir da subscrição do presente instrumento.

CLÁUSULA OITAVA: O CESSIONÁRIO obriga-se a exercer os direitos que lhe são conferidos pelo
presente instrumento, consoante as normas de uso e ocupação do solo prescritas pela Lei
Municipal nº (_____), observando na implantação do plano de urbanização da área concedida as
posturas determinadas pelos órgãos competentes da Municipalidade.

CLÁUSULA NONA: A presente cessão de uso resolver-se-á de pleno direito e a qualquer tempo,
quando o CESSIONÁRIO:
I - der à área cedida destinação diversa da determinada pela Cláusula Segunda;
II - transferir a terceiros, a qualquer título, a área cedida;

CLÁUSULA DÉCIMA:

O CESSIONÁRIO compromete-se a cumprir integralmente o presente

ajuste e as Condições Específicas descritas no Anexo I, sob pena de rescisão contratual, tanto na
hipótese de inexecução total como no caso de inexecução parcial.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Não obstante a CESSIONÁRIA usufrua da posse da área
cedida, a CEDENTE permanece detentora do direito de propriedade sobre a mesma, sendo-lhe
reservado o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização para assegurar o cumprimento
do presente ajuste.
Parágrafo Único: Verificada a inexecução parcial ou total do presente ajuste, a CEDENTE poderá
notificar a CESSIONÁRIA a qualquer tempo,

sendo concedido o prazo legal para o exercício do

direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A presente cessão de uso não transfere-se por sucessão
legítima, extinguindo-se de pleno direito com a morte do CESSIONÁRIO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA Fica eleito o foro da Comarca de (Nome Do Município), para
solução de qualquer pendência originária do presente Termo.
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E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento para os fins de direito.
[LOCAL E DATA]

___________________________________________
NOME DO MUNICÍPIO
(PREFEITO DO MUNICÍPIO)

_____________________________________________
NOME DO TITULAR DA CESSÃO DE USO
(PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA)
Anexo I – Condições Específicas

(Nessa parte do termo, deve-se elaborar regras específicas para cada atividade institucional a ser
implantada, tais como creches, igrejas, etc, especificando-se normas contratuais próprias para
cada tipo de atividade.)

6.Termos de Concessão de Direito Real de Uso

TERMO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL DE CONCESSÃO DE DIREITO
REAL DE USO PARA FINS DE MORADIA DE IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL
__________________________________________________________________
De um lado o MUNICÍPIO ___________, pessoa jurídica de direito público interno, regularmente
inscrita no CGC/MF sob o no ______, com sede a Prefeitura nesta Cidade, localizada na Rua
___________, neste ato representado por Sra. Prefeita, Excelentíssima Senhora Marta Suplicy,
brasileira, estado civil, portador da Cédula de Identidade RG nº _____, inscrito no CPF/MF sob o no
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_________, por seu Secretário de Negócios Jurídicos, brasileiro, estado civil, portador da Cédula
de Identidade RG nº _____, inscrito no CPF/MF sob o no _________; por seu Secretário de
Habitação, brasileiro, estado civil, portador da Cédula de Identidade RG nº _____, inscrito no
CPF/MF sob o no _________ ; e pelo Superintendente de Habitação Popular, brasileiro, estado
civil, portador da Cédula de Identidade RG nº _____, inscrito no CPF/MF sob o no _________
doravante denominado CONCEDENTE; e, de outro lado,________________(nome do morador
concessionário), brasileiro, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade RG nº_____,
inscrito no CPF/MF sob o no _________ , residente e domiciliado na Rua __________, doravante
denominado CONCESSIONÁRIO, celebram a presente CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO
PARA FINS DE MORADIA, com fundamento no art. 7º do Dec-Lei 271/67, no artigo 4º, V, g do
Estatuto da Cidade e

na Lei Municipal nº 13.514/03, conforme as cláusulas e condições

enunciadas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONCEDENTE tem o domínio útil do imóvel objeto desta concessão,
sito na Rua _________, no bairro da ____________, nesta capital, consoante inscrição no Registro
Geral de Imóveis nº_____ da Capital sob a matrícula nº______, registrado em ________. que será
considerado como um todo, de forma indivisa, sendo entretanto demarcada a parte ideal a ser
ocupada pelo CONCESSIONÁRIO e seu respectivo Núcleo Familiar, nos termos da planta em
anexo.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL CONCEDIDO
Terreno com área de _______ m² (a área não poderá ser maior que 250 m²), localizado no lote nº
(_____), Gleba ( nome da gleba), medindo (_____m) de frente, (_____m) da frente para os fundos
ao lado direito, considerando-se quem olha da rua para o terreno, (_____m) da frente para os
fundos ao lado esquerdo, e (______m) de fundo. (descrever os limites do terreno e suas divisas
com nomes de ruas e metragens conforme consta na respectiva matrícula ou escritura pública).
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONCEDENTE cede

ao

CONCESSIONÁRIO o imóvel supra

transcrito, para que o CONCESSIONÁRIO exerça seu direito de uso para fins de moradia para si
ou para sua família, consoante o estabelecido pelo artigo 3º, §4º da Lei Municipal nº 13.514/03.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONCEDENTE e o CONCESSIONÁRIO ajustam a presente
concessão a título gratuito.
CLÁUSULA QUARTA: Após a assinatura do presente contrato, ao CONCESSIONÁRIO fruirá
plenamente do uso do lote do terreno descrito na Cláusula Primeira, bem como responderá
por todos os respectivos encargos civis, administrativos e tributários.
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CLÁUSULA QUINTA: Fica vedado ao CONCESSIONÁRIO, sob pena de extinção da concessão,
nos termos do §3º do artigo 7º do Dec-Lei 271/67:
I - dar destinação diversa da moradia ao imóvel;
II - proceder a transferência ou alienação do uso concedido para atividade comercial ou qualquer
outra diversa da moradia do concessionário ou de sua família.
CLÁUSULA SEXTA: A concessão, ora convencionada, terá a duração de 99 (noventa e nove)
anos, contados a partir da subscrição do presente instrumento, podendo ser este prazo renovado
por iguais períodos.
CLAUSULA SÉTIMA: As partes, neste ato, e na presença das testemunhas abaixo, requerem, ao
Cartório de Registro de Imóveis competente, o registro do presente Termo de Concessão de Direito
Real de Uso.
CLÁUSULA OITAVA: O direito de concessão de direito real de uso para fins de moradia conferida
pelo presente termo, somente poderá ser transferido, a qualquer título, de forma gratuita ou
onerosa, pelo CONCESSIONÀRIO, na forma facultada pelo artigo 7º, §4º do Dec-Lei 271/67,
mediante a anuência prévia e expressa da CONCEDENTE.
PARÁGRAFO ÚNICO: A transferência supra mencionada será permitida desde que os novos
concessionários declarem expressamente não serem proprietários ou concessionários, a qualquer
título, de outro imóvel.
CLÁUSULA NONA: A presente concessão extingue -se a qualquer tempo e de pleno direito, se o
CONCESSIONÁRIO:
I - der ao imóvel concedido destinação diversa da determinada pela Cláusula Segunda;
II - der em locação total o imóvel;
III - transferir a terceiros, a qualquer título, o imóvel concedido, sem a prévia e expressa anuência
do CONCEDENTE;
IV - adquirir a propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel
urbano ou rural;
V - pela morte do concessionário sem herdeiros, ou com herdeiros que sejam proprietários ou
concessionários de outro imóvel urbano ou rural.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nos casos definidos acima, ficará a concessão extinta, o que implicará
na reversão do imóvel à Prefeitura do Município de São Paulo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos casos definidos acima, o concessionário será notificado no prazo
de ___dias para oferecer defesa.
CLAUSULA DÉCIMA: A extinção, será averbada no cartório de registro de imóveis, por meio de
declaração do CONCEDENTE.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Será garantida a ampla defesa, sendo certo que o
descumprimento de qualquer cláusula

deste termo será apurado através de prévio processo

administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Não importará em tácita alteração dos termos desta concessão
o eventual atraso ou omissão do CONCEDENTE no exercício das faculdades conferidas pelo
presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O CONCESSIONÁRIO obriga-se a exercer os direitos e deveres
que lhe são conferidos pelo presente instrumento, incluindo a construção ou reforma do imóvel,
consoante as normas de uso, ocupação e edificação do solo segundo as diretrizes do plano de
urbanização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O CONCESSIONÁRIO declara, sob as penas de Lei, que não é
proprietário ou concessionário de outro imóvel urbano ou rural, neste Município, na Capital do
Estado e nos outros Municípios do Brasil.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A presente concessão de direito real de uso para fins de moradia
transfere-se por sucessão legítima, cabendo ao CONCEDENTE a inscrição da transferência no
Registro Imobiliário competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de (Nome Do Município), para solução
de qualquer pendência originária do presente Termo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias para os fins de
direito.
[NOME DO MUNICÍPIO], [DATA]
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___________________________________________
Município de [NOME DO MUNICÍPIO]
[PREFEITO DO MUNICÍPIO]
___________________________________________
[SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO]
__________________________________________
SUPERINTENDENTE DE HABI
___________________________________________
[ SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS]
1________________________________________
______________________________________________
[NOME DO TITULAR]

[NOME DO CONJUGE]

2________________________________________
______________________________________________
[NOME DO TITULAR]

[NOME DO CONJUGE]

3________________________________________
______________________________________________
[NOME DO TITULAR]

[NOME DO CONJUGE]

[repete-se até completar o número de concessionários]
TERMO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO COLETIVA DE CONCESSÃO

DE DIREITO

REAL DE USO PARA FINS DE MORADIA DE IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL
__________________________________________________________________

De um lado o MUNICÍPIO ___________, pessoa jurídica de direito público interno, regularmente
inscrita no CGC/MF sob o no ______, com sede a Prefeitura nesta Cidade, localizada na Rua
___________, neste ato representado por Sra. Prefeita, Excelentíssima Senhora Marta Suplicy,
brasileira, estado civil, portador da Cédula de Identidade RG nº _____, inscrito no CPF/MF sob o no
_________, por seu Secretário de Negócios Jurídicos, brasileiro, estado civil, portador da Cédula
de Identidade RG nº _____, inscrito no CPF/MF sob o no _________; por seu Secretário de
Habitação, brasileiro, estado civil, portador da Cédula de Identidade RG nº _____, inscrito no
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CPF/MF sob o no _________ ; e pelo Superintendente de Habitação Popular, brasileiro, estado
civil, portador da Cédula de Identidade RG nº _____, inscrito no CPF/MF sob o no _________
doravante denominado CONCEDENTE; e, de outro lado,________________(nome do(s) morador
(es) concessionário(s)), brasileiro, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade RG
nº_____, inscrito no CPF/MF sob o no _________ , residente e domiciliado na Rua __________,
doravante denominado(s) CONCESSIONÁRIO(s), celebram a presente CONCESSÃO DE
DIREITO REAL DE USO PARA FINS DE MORADIA, com fundamento no art. 7º do

Dec-Lei

271/67, no artigo 4º, V, g do Estatuto da Cidade e na Lei Municipal nº 13.514/03, conforme as
cláusulas e condições enunciadas abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONCEDENTE tem o domínio útil do imóvel objeto desta concessão,
sito a Rua _________, no bairro da ____________, nesta capital, consoante inscrição no Registro
Geral de Imóveis nº_____ da Capital sob a matrícula nº______, registrado em ________. que será
considerado como um todo, de forma indivisa, sendo entretanto demarcadas as partes ideais a
serem ocupadas por cada um do(s) CONCESSIONÁRIO(s) e seus respectivos Núcleos Familiares,
nos termos da planta em anexo.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL CONCEDIDO
Terreno com área de _______ m², localizado no lote nº (_____), Gleba ( nome da gleba), medindo
_____m de frente ao sul, (_____m) da frente para os fundos ao lado direito, na direção norte,
(_____m) da frente para os fundos ao lado esquerdo, e (______m) de fundo. (descrever os limites
do terreno

e suas divisas com nomes de ruas e metragens, conforme consta na respectiva

matrícula ou escritura pública).
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONCEDENTE cede ao(s) CONCESSIONÁRIO(s) a(s) fração(ões)
ideal(is) do imóvel supra descrito, correspondente a ( _____%) (____ por cento) do mesmo,
equivalente a _____m² (_____metros quadrados), para que o (s) CONCESSIONÁRIO (s) exerça
(m) seu direito de uso para fins de moradia, consoante o estabelecido pelo artigo 3º, §4º da Lei
Municipal nº 13.514/03
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONCEDENTE e o(s) CONCESSIONÁRIO(s) ajustam a presente
concessão a título gratuito.
CLÁUSULA QUARTA: Após a assinatura do presente contrato, aos CONCESSIONÁRIO(s)
fruirá plenamente do uso do lote do terreno descrito na Cláusula Primeira, bem como
responderá por todos os respectivos encargos civis, administrativos e tributários.
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CLÁUSULA QUINTA: Fica vedado ao (s) CONCESSIONÁRIO (s), sob pena de extinção da
concessão, nos termos do §3º do artigo 7º do Dec-Lei 271/67:
I - dar destinação diversa da moradia ao imóvel;
II - proceder a transferência ou alienação do uso concedido para atividade comercial ou qualquer
outra diversa da moradia do concessionário ou de sua família.
CLÁUSULA SEXTA: A concessão, ora convencionada, terá a duração de 99 (noventa e nove)
anos, contados a partir da subscrição do presente instrumento, podendo ser este prazo renovado
por iguais períodos.
CLAUSULA SÉTIMA: As partes, neste ato, e na presença das testemunhas abaixo, requerem, ao
Cartório de Registro de Imóveis competente, o registro do presente Termo de Concessão de Direito
Real de Uso
CLÁUSULA OITAVA: O direito de concessão de direito real de uso para fins de moradia conferida
pelo presente termo, somente poderá ser transferido, a qualquer título, de forma gratuita ou
onerosa, pelo (s) CONCESSIONÀRIO (s), na forma facultada pelo artigo 7º, §4º do Dec-Lei 271/67,
mediante a anuência prévia e expressa da CONCEDENTE
PARÁGRAFO ÚNICO: A transferência supra mencionada será permitida desde que os novos
concessionários declarem expressamente não serem proprietários ou concessionários, a qualquer
título, de outro imóvel.
CLÁUSULA NONA: A presente concessão extingue –se a qualquer tempo e de pleno direito se o
(s) CONCESSIONÁRIO (s):
I - derem ao imóvel concedido destinação diversa da determinada pela Cláusula Segunda;
II - derem em locação total o imóvel;
III - transferirem a terceiros, a qualquer título, o imóvel concedido, sem a prévia e expressa
anuência do CONCEDENTE;
IV - adquirir a propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel urbano ou rural;
V - pela morte do (s) concessionário (s) sem herdeiros, ou com herdeiros que sejam proprietários
ou concessionários de outro imóvel urbano ou rural.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nos casos definidos acima, ficará a concessão extinta, o que implicará
na reversão do imóvel à Prefeitura do Município de São Paulo.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos casos definidos acima, o concessionário será notificado no prazo
de ___dias para oferecer defesa.
CLAUSULA DÉCIMA : A extinção, será averbada no cartório de registro de imóveis, por meio de
declaração do CONCEDENTE.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Será garantida a ampla defesa, sendo certo que o
descumprimento de qualquer cláusula

deste termo será apurado através de prévio processo

administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Não importará em tácita alteração dos termos desta concessão
o eventual atraso ou omissão do CONCEDENTE no exercício das faculdades conferidas pelo
presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O(s) CONCESSIONÁRIO(s) obrigam-se a exercer os direitos e
deveres que lhe são conferidos pelo presente instrumento, incluindo a construção ou reformas do
imóvel, consoante as normas de uso, ocupação e edificação do solo segundo as diretrizes do
plano de urbanização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O(s) CONCESSIONÁRIO(s) declara(m) sob as penas de Lei, que
não são proprietários ou concessionários de outro imóvel urbano ou rural neste Município, na
Capital do Estado e nos outros Municípios do Brasil.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A presente concessão de uso especial para fins de moradia
transfere-se por sucessão legítima, cabendo ao CONCEDENTE a inscrição da transferência no
Registro Imobiliário competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de (Nome Do Município), para solução
de qualquer pendência originária do presente Termo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias para os fins de
direito.
[NOME DO MUNICÍPIO], [DATA]
___________________________________________
Município de [NOME DO MUNICÍPIO]
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[PREFEITO DO MUNICÍPIO]
___________________________________________
[SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO]
__________________________________________
SUPERINTENDENTE DE HABI
___________________________________________
[ SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS]
1________________________________________
______________________________________________
[NOME DO TITULAR]

[NOME DO CONJUGE]

2________________________________________
______________________________________________
[NOME DO TITULAR]

[NOME DO CONJUGE]

3________________________________________
______________________________________________
[NOME DO TITULAR]

[NOME DO CONJUGE]

[repete-se até completar o número de concessionários]

7. Termo de Autorização de Uso

TERMO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZAÇÃO DE USO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS

De um lado o MUNICÍPIO ___________, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Prefeitura nesta Cidade, localizada na Rua ___________, neste ato representado por Seu Prefeito,
Excelentíssimo (a) Senhor (a) ______________, brasileiro (a) , estado civil, portador (a) da Cédula
de Identidade RG nº _____, inscrito (a) no CPF/MF sob o no _________, doravante denominado
(a) OUTORGANTE; e, de outro lado,________________(nome do outorgado –nacionalidade, RG,
CPF, endereço), doravante denominado OUTORGADO, celebram a presente AUTORIZAÇÃO DE
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USO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, com fundamento no art. 9º da Medida Provisória nº
2220/01 e na Lei Municipal nº 13.514/02, conforme as cláusulas e condições abaixo enumeradas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O OUTORGANTE tem o domínio útil da área objeto desta autorização de
uso, que faz parte integrante do imóvel sito na Rua ____

no bairro da ____________, nesta

capital, consoante inscrição no Registro Geral de Imóveis nº_____ da Capital sob a matrícula
nº______, registrado em ________.

DESCRIÇÃO DA ÁREA OUTORGADA:
Área de _______ m² , localizado no lote nº (_____), Gleba ( nome da gleba), medindo (_____m)
de frente, (_____m) da frente para os fundos ao lado direito, considerando-se quem olha da rua
para o terreno, (_____m) da frente para os fundos ao lado esquerdo, e (______m) de fundo.
(descrever os limites do terreno e suas divisas com nomes de ruas e metragens)
CLÁUSULA SEGUNDA: O OUTORGANTE cede ao OUTORGADO o direito de uso da área supra
transcrita, para que este último a utilize para fins não residenciais.
Parágrafo único: Para os fins deste instrumento, fins não residenciais deve ser entendido como
exploração comercial no ramo de______________(inserir o ramo: ex: alimentos, vestuário,
limpeza, serviços gerais, comércio atacadista etc).
CLAÚSULA TERCEIRA: O OUTORGANTE e o OUTORGADO ajustam a presente autorização de
uso a título gratuito.
CLÁUSULA QUARTA: Após a assinatura do presente contrato, o OUTORGADO fruirá plenamente
da área descrita na Cláusula Primeira, bem como responderá por todos os respectivos encargos
civis, administrativos e tributários.
CLAUSULA QUINTA: O OUTORGADO compromete-se a respeitar a legislação aplicável ao
comércio em geral, sujeitando-se especialmente às normas e posturas municipais específicas para
a atividade comercial a ser explorada.
CLÁUSULA SEXTA: Fica vedado ao OUTORGADO dar destinação diversa à área cedida, devendo
manter o uso comercial.
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Parágrafo único: É vedado ao OUTORGADO proceder a transferência ou alienação do uso
autorizado.
CLÁUSULA SÉTIMA: A presente autorização de uso terá vigência por tempo indeterminado,
contada a partir da subscrição do presente instrumento.
CLÁUSULA OITAVA: A presente autorização de uso se extinguirá de pleno direito e a qualquer
tempo, quando o OUTORGADO:
I - der à área cedida destinação diversa da determinada pela Cláusula Segunda;
II - transferir a terceiros, a qualquer título, a área cedida;

CLÁUSULA NONA: O OUTORGADO compromete-se a cumprir integralmente o presente ajuste,
sob pena de extinção da autorização de uso.

CLAÚSULA DÉCIMA: A OUTORGANTE exercerá a fiscalização para assegurar o cumprimento do
presente ajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A presente autorização de uso transfere-se por sucessão
legítima, extinguindo-se de pleno direito com a morte do OUTORGADO sem herdeiros.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca de (Nome Do Município), para
solução de qualquer pendência originária do presente Termo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento para os fins de direito.

[LOCAL E DATA]
__________________________________________
NOME DO MUNICÍPIO
(PREFEITO DO MUNICÍPIO)
___________________________________________
NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE USO
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VIII.

Experiências de aplicação da concessão de uso especial para fins de
moradia e de Fundos Municipais de Habitação

1. Experiências CEFM
a) Experiência Bertioga: aplicação da MP 2.220/2001 com concessão do título e
registro para cerca de 500 famílias
Conforme informações do Dr. Oswaldo, responsável pelo programa de regularização
fundiária do Município de Bertioga, e do arquiteto Tupi, membro do corpo técnico da equipe de
regularização de Bertioga, eles já outorgaram o título da concessão de uso especial para fins de
moradia para cerca de 500 famílias moradoras de duas áreas (Mangue Seco e Indaiá) em Bertioga,
inclusive tendo obtido registro das concessões no CRI competente, com o apoio do Juiz Corregedor
daquele cartório.
As áreas prioritárias para a outorga da concessão de uso especial para fins de moradia
foram escolhidas pelo Conselho Municipal de Habitação do Município de Bertioga. Em seguida,
através de lei municipal as áreas foram desafetadas e declaradas como ZEIS. Esclareceu,
Tupi, que a desafetação fora feita com o intuito de dar mesma base imobiliária as áreas objetos
da concessão especial, visto que já se dera a desafetação de fato das áreas, ocupadas de
forma consolidada a mais de 15 anos.
A partir daí foram elaborados os planos de urbanização para cada área, feito o
cadastro das famílias (a SEHAB de Bertioga conta com várias assistentes sociais), e realizaram
a outorga a concessão de uso especial para fins de moradia.
Para o registro dos títulos no Cartório foi feito um trâmite como se estivesse sendo
realizado um novo parcelamento do solo. Ou seja, aprovaram o parcelamento na Prefeitura, de
acordo com o plano de urbanização, e com o alvará em mãos levaram a registro, averbando os
espaços livres e dando nova destinação (moradia) às áreas ocupadas.
O “reparcelamento” foi feito, não com base na Lei 6.766, passando pela aprovação do
Grapohab, mas sim com base em legislação municipal via Corregedoria. Tupi, lembra que tal
experiência é oriunda de São Paulo, do Programa “Lote Legal” da COHAB, no qual inclusive
trabalhava. Tendo em vista, a menor dimensão da habitação subnormal em Municípios como o
de Bertioga, revelou não encontrar muitos problemas com o levantamento do perímetro e com
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a retificação das áreas. Se dando esta última em procedimento sumário (mais célere, portanto)
para a confrontação das áreas.
Vejamos, pois, as etapas legais percorridas pelo Município até a outorga dos títulos. A
presente análise se fundamentará nas Leis Municipais nº 475/2001, 485/2002 e 499/2002.
As Leis nº 475/2001 e 485/2002 desafetam áreas determinadas e descritas pela lei, da
categoria de bens de uso comum para a classe de bens dominicais ( art. 1º). Além disso,
autorizam tanto a outorga da CEFM e da autorização de uso como a alienação das áreas. Nas
três hipóteses, se for dada destinação diversa da prevista, haverá revogação de pleno direito
(art. 6º).
Há previsão expressa de que a CEFM será utilizada para fins de moradia ou para
realização de atividades comerciais de caráter precário, desde que destinadas conjuntamente
para a moradia (art. 4º, § 1º). A autorização de uso, por sua vez, será outorgada nas áreas
utilizadas para fins comerciais e/ou religiosos.
É relevante salientar, que é vedado o desmembramento das áreas e a locação no todo
ou em parte das áreas objeto da lei (art. 5º). Não obstante, determinam as duas leis que,
quando for possível o remanejamento das famílias, as áreas desafetadas retomarão a
destinação de bens de uso comum (art. 8º).
Já a Lei de 499/2002 não desafeta áreas públicas , mas tão somente autoriza o Poder
Executivo Municipal a outorgar a CEFM e a autorização de uso. Com efeito, esta norma,
determina que a CEFM será outorgada para fins residenciais, “ficando autorizada a prestação
de serviços, ou o exercício do comércio varejista, desde que comprovadamente para
sustentação da economia familiar dos concessionários, compatível com o uso residencial e de
interesse estritamente local”. A autorização de uso, por sua vez, é expressamente destinada à
atividade comercial e religiosa. Esta lei também veda o desmembramento e alocação das
áreas objeto de CEFM (art. 3º).
Segue em anexo um termo de CEFM, denominado “Anexo Único” da Lei 485/2002,
cujas peculiaridades ora se expõe. Além da transcrição das claúsulas já previstas em lei, o
termo condiciona a transferência do uso do imóvel por parte dos concessionário ou seus
sucessores à anuência prévia do Município. Não obstante, determina que a transferência não
poderá ser efetiva antes de completados 5 (cinco) anos de contrato (cláusula sexta) e que a
renda familiar dos novos concessionários não ultrapasse 5 (cinco) salários mínimos, conforme
comprovação feita pelo Cadastro Social.
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Prevê, ainda, o termo de CEFM que as benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias
deverão seguir o Código de Obras e Edificações do Município, devendo ser autorizada por lei
municipal(Cláusula 8ª). A Cláusula 9ª que nos casos em que forem dadas “cesta básicas de
construção, módulo hidráulico ou módulo para melhorias habitacionais, fica o concessionário
obrigado a executar as obras que garantam as condições de segurança da benfeitoria e de
estabilidade do terreno, conforme orientação e prazo” definidos pelo Executivo Municipal. Por
fim, a Cláusula 10 determina que qualquer descumprimento das cláusulas do termo implicará
na reversão do imóvel para a Prefeitura, sendo incorporadas todas as benfeitorias, sem
qualquer indenização.

b) Experiência Salvador: cerca de 6 mil títulos já foram concedidos para a
regularização das áreas públicas municipais.

Conforme conversa por telefone com o Secretário de Habitação de Salvador, Sr.
Fernando, já foram outorgados 6.000 títulos da concessão de uso especial para fins de moradia
prevista na MP 2.220/2001, e, dando continuidade a aplicação do Estatuto da Cidade, serão
interpostas ações de usucapião coletivo em relação as áreas privadas.

Segundo informa o Secretário, os próprios moradores concessionários estão
registrando seu título de concessão junto aos Cartórios, com o devido pagamento deste ao
Cartório. Uma vez questionado, respondeu não estar encontrando entrave nos Cartórios que
efetuam os registros mediante o pagamento pelos moradores.
Quanto ao procedimento, de forma bastante suscinta, explicou que, a planta é levada
ao Cartório onde se marca na planta a área do morador.
Já quanto as providências legais relatou que: a Lei Orgânica Municipal foi alterada, foi
editada Lei e Decreto que regulamentam a concessão de uso especial para fins de moradia em
Salvador.
Recomendações Pólis
•

Utilização do Provimento nº17/99 do Rio grande do Sul como parâmetro para produção de
eventual Provimento da Corregedoria de São Paulo que fixe o novo procedimento para registro
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da concessão de uso especial para fins de moradia.
•

Análise do procedimento de regularização adotado pela COHAB/Lote Legal como referência.

•

Solicitação por parte da SEHAB/SP, ao Secretário de Habitação de Salvador, dos documentos
referentes ao regulamentação da concessão especial, como cópias de regulamentações,
decreto, eventuais portarias e normas internas que tratem da regulação do procedimento da
concessão especial.
Vejamos, pois, as etapas legislativas percorridas pelo Município.
Primeiramente, o Município de Salvador houve por bem alterar sua Lei Orgânica
incluindo a CEFM como instrumento de desenvolvimento urbano ( art. 81, §1º, II, alínea “o”).
Com efeito, incluiu-se à luz do art. 14, § 2º que a concessão especial para fins de moradia
poderá ser outorgada aos terrenos integrantes de programa habitacional para população de
baixa renda dispensada a autorização legislativa e licitação para imóveis de área não superior a
250 m2.

Além disso, houve, basicamente, a transcrição de artigos da MP na Lei Orgânica
Municipal, incluindo-se algumas novidades, tais como (i) a necessidade de anuência prévia do
Município nos casos de transferência por atos inter vivos da CEFM (art. 31, § 4º, dos Atos das
Disposições Transitórias); (ii) a possibilidade do Poder Executivo definir o conceito de
população de baixa renda mediante Decreto (art. 33 dos Atos das disposições Transitórias); (iii)
a previsão da autorização de uso gratuita para as pequenas e micro empresas e de forma
onerosa para as empresas de médio e grande porte ( art. 35, § 1º dos Atos das Disposições
Transitórias).
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Depois da Emenda, promulgou-se a Lei 6.099/2002, que prevê que nas áreas declaradas
como de interesse social para fins de moradia, deverá ser aplicada a CEFM (art. 1º, caput). Não
obstante, o parágrafo único do art. 1º determinou a isenção do imposto sobre Transmissão Inter
Vivos das CEFM bem como a dispensa de avaliação administrativa. Esta Lei, à luz do art. 3º,
definiu as áreas do programa habitacional de interesse social consideradas como de uso misto da
seguinte maneira: a atividade econômica deverá ser desempenhada pelo próprio morador e a
utilização para fins de atividade econômica de, no mínimo, 50 % da área do terreno. Por fim, o art.
7º da Lei 6.099/2002 dispensa do pagamento do IPTU relativo a exercícios anteriores, “os
possuidores a qualquer título, integrantes de programa habitacional de interesse social, que
regularize sua situação com base nesta Lei e promova sua inscrição no Cadastro imobiliário, no
prazo de 30 dias, contados da efetiva regularização”.

Passemos, pois, à análise da regulamentação elaborada por Decreto. Inicialmente, foi
promulgado o Decreto 13.532/2002, que estabelece os meios alternativos de comprovação da
posse, quais sejam (i) “ expressa declaração do posseiro, sob as penas da lei, acompanhada de,
pelo menos 01 (um) comprovante de pagamento de IPTU referente dos últimos cinco anos de
posse, retroagindo a partir de 20 de junho de 2001”, ou (ii) “ expressa declaração do posseiro, sob
as penas da lei, endossada por, pelo menos 01 (um) vizinho, ou por representante de Associação
de Moradores ou entidade similar do bairro onde situada a área objeto da posse” (art. 1º, incisos I e
II). Este segundo critério é utilizado também para fins de comprovação da soma da posse do
antecessor, nos casos de CEFM coletiva (art. 1º, § 2º).

O Decreto define como população de baixa renda , aqueles que possuam uma renda
familiar de até 06 (seis) salários mínimos ( art. 1º, § 3º), que deverá ser comprovada através de
comprovante de rendimento, declaração do empregador ou, então, subsidiariamente, mediante
declaração do próprio interessado (art. 1º, § 4º). Aceita, também, a declaração do possuidor, sob as
penas da lei, de que não possui outro imóvel urbano ou rural (art. 1º,§ 5º).

Vale a pena notar, que nos casos de autorização de uso dos imóveis utilizados para fins
comerciais ou mistos, é exigido pelo Decreto, à luz de seu art. 3º, além da comprovação da posse
nos termos do art. 1º, § 1º, supra analisado, a certidão da Junta comercial do Estado da Bahia, nos
casos das micro e pequenas empresas, na forma regulamentada pela legislação federal. Os casos
não enquadrados serão tratados como empresas de médio e grande porte. Por fim, é conferida
competência ao titular da Secretaria de Habitação para deferir os pedidos de CEFM e conferir os
respectivos títulos (art. 4º).
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Cumpre, agora, notar que foi promulgado também o Decreto nº 13.676/2002. Este
dispositivo legal declarou como integrantes de Programa Habitacional de Interesse Social para fins
de Habitação Popular quaisquer áreas de terreno ocupadas, integrante dos bens dominicais do
Município de Salvador (art. 1º). É importante ressaltar, a relação entre esta norma e a Lei Orgânica
do Município, que em seu art. 14, § 2º, dispensa a autorização legislativa e a licitação para a
outorga da CEFM de imóveis integrantes do Programa Habitacional de Interesse Social, ou seja, de
todos os bens dominicais do Município ocupados.
2.
3. O Decreto sob análise, regulamenta, ainda, outros aspectos da regularização,
determinando que em nenhuma hipótese será permitida a concessão a mesma
pessoa de área integrante do Programa (art. 3º)

e que os pedidos de

regularização das áreas serão processados de forma individualizada (art. 4º).

c) A experiência do Rio Grande do Sul

Provimento “More Legal” – RS

Em Porto Alegre (RS), o provimento nº 17/99 da Corregedoria Geral de Justiça do Rio
Grande do Sul estabeleceu regras simplificadas para a regularização de loteamentos urbanos em
benefício dos moradores.
O Provimento foi atualizado com base na Lei Federal nº 9.785/99 (que alterou as Leis das
Desapropriações, dos Registros Públicos e do Parcelamento do Solo Urbano) por uma comissão
do Poder Judiciário, Ministério Público e Colégio Registral do RS. O Provimento reduz a
documentação necessária para o registro dos loteamentos clandestinos (é exigido somente o título
de propriedade ou a certidão de matrícula, certidão negativa de ação e ônus real do imóvel, planta
e respectiva descrição, emitidas ou aprovadas pela Prefeitura Municipal); prevê a regularização na
forma coletiva; reconhece as situações consolidadas; permite que a autoridade judiciária proceda
ao registro de parcelamento mesmo sem o atendimento dos requisitos urbanísticos previstos na Lei
6.766/79 e com base nas diretrizes municipais; e facilita o registro dos contratos pelos adquirentes
após o registro do parcelamento.
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Afirma o Juiz de Direito Corregedor, Francisco Eduardo Loureiro, em parecer submetido ao
Corregedor Geral, no ano de 1996, nos autos 1946/94, tendo como parte interessada o Município
de São Paulo:
" A Lei do Parcelamento do Solo (Lei nº 6766/79) apenas e tão somente previu a
possibilidade de regularização dos parcelamentos irregulares (artigos 38, 40 e 41).
A lei não disciplinou, no entanto, a forma de regularização. Não distinguiu as diversas
espécies de irregularidades e muito menos como podem e devem ser supridas (cfr. Narciso Orlandi
Neto, Os Loteamentos Irregulares e sua Regularização, in Revista do Advogado, nº 18, julho/1985).
A omissão legal tornou imperativa a disciplina da forma e requisitos da regularização por
normas administrativas, consubstanciadas no Capítulo XX, Seção V, Subseção II, das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça."27
Nesse tema, corregedorias de estados da federação, como por exemplo a Corregedoria Geral
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, editam normas para o registro das regularizações de
parcelamento sem ferir a autonomia municipal.
As regularizações de loteamento são tratadas pelo Estado do Rio Grande do Sul pelo
provimento nº 17/99. A Corregedoria fundamenta a instituição do provimento em princípios
constitucionais como o estado democrático de direito, o da dignidade da pessoa humana, o da
justiça social e, principalmente o da função social da propriedade, disciplinando as exigências
cabíveis para o registro das regularizações dos parcelamentos consolidados, atendo-se,
unicamente , aos requisitos que preservem o sistema de registro públicos. Referidas exigências
dizem respeito apenas à titularidade do imóvel, a comprovação de inexistência de ônus incidente
sobre ele e uma planta com a descrição da área aprovada pelo município, os mesmos requisitos
são exigidos do município caso seja ele o promotor da regularização com base no art. 40 da Lei
6766/79.
Pois bem, referido provimento simplifica bastante o procedimento de registro de
assentamentos consolidados e não faz nenhuma referência quanto à anuências de órgãos
estaduais no procedimento de regularização.

27

grifo nosso
158

Desta forma, o Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul entende que os requisitos da Lei
6766/79 não se aplicam aos procedimentos de regularização da cidade. Como já citado, a Lei
6766/79 deve ser aplicada aos loteamentos ainda em execução, não aos já implantados.
Ainda, verifica-se que a lei abre a possibilidade desses requisitos serem flexibilizados, tanto
quando a regularização é realizada pelo poder público, como quando é realizada pelo próprio
loteador. Sob o ponto de vista do parcelador as exigências contidas nos arts.19 e 20 podem ser
flexibilizados a critério do poder público, como é o caso da destinação das área públicas que, nas
hipóteses do parcelamento não possuir mais espaços livres, poderão ser indicadas em outros
locais, ainda que em dobro e, em último caso, até deixar de destiná-las, consoante se depreende
da leitura do § 2º do art. 15. (Ver Provimento do RS nº17/99 em anexo)

d) Guarujá

O Município do Guarujá entendeu pela aplicabilidade imediata da Medida Provisória
2.220/2001. Nesse sentido, sem qualquer lei municipal autorizadora, já outorgou o título de CEFM
(documento em anexo), na forma de fração ideal de área determinada e descrita. Trata-se, pois, de
título de CEFM coletivo, na qual cada concessionário recebe fração ideal específica.
Além das prescrições previstas pela MP 2.220/2001, o termo traz algumas singularidades.
Como hipótese de extinção da concessão está a locação ou o comodato, nos termos do disposto
pela Cláusula Quarta, inciso III. Uma vez comprovada a extinção da concessão, o imóvel retornará
à posse da Prefeitura, a qual caberá todas as construções e benfeitorias de qualquer natureza, sem
direito à indenização. ( Parágrafo Segundo, Cláusula Quarta).
Os Concessionários declaram que não são proprietários, possuidor ou detentor a qualquer
título, de direitos sobre o imóvel urbano ou rural ( Cláusula Quinta) e que renunciam, no que diz
respeito às demais frações ideais, ao direito de preferência previsto à luz do art. 1.139 do Código
Civil (Cláusula Sexta, Parágrafo Único). Convém notar, que este dispositivo do Código Civil de
1916, prevê o direito de preferência dos condôminos de coisa indivisível.
A transferência gratuita ou onerosa do título é condicionada à concordância prévia e
expressa da Prefeitura. ( Cláusula Sexta).
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2. Fundos Municipais de Habitação – experiências

2.1. Fundo Municipal de Apoio à Habitação de Interesse Social - Diadema
O Fundo Municipal de Apoio à Habitação de Interesse Social – FUMAPIS – foi instituído
pela Lei Municipal nº 1.093, de 11 de setembro de 1990. A referida lei instituiu ainda, o
Conselho Deliberativo do fundo o qual ficou responsável por sua gestão.
O objetivo do FUMAPIS, conforme determina o artigo 1º da lei que o instituiu é o de
“propiciar apoio ou suporte financeiro à consecução da política habitacional de interesse social
do Município, voltada à população com renda familiar de até 05 (cinco) salários mínimos”, ou
seja, o fundo visa o desenvolvimento da política de habitação municipal voltada à população de
baixa renda.
O funcionamento do FUMAPIS está vinculado a divisão de Planejamento Habitacional
que deverá prover os recursos humanos e materiais necessários para que o Fundo atinja seus
objetivos.
As receitas do FUMAPIS podem ser diversas pelo que se depreende da leitura do
artigo 2º da lei que o instituiu que prevê como possíveis receitas:
•

as dotações orçamentárias próprias ou os créditos que lhe sejam destinados;

•

as rendas provenientes da aplicação de seus recursos no mercado de capitais;

•

as prestações e restituições decorrentes de empréstimos, financiamentos e outros
contratos, inclusive as cobranças judiciais;

•

os auxílios, subvenções, contribuições, transferências, e o resultado de convênios e
ajustes nacionais e internacionais;

•

as doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas e de organismos
nacionais ou internacionais;

•

os recursos captados junto a fontes externas ao Município, privadas ou
governamentais e; quaisquer outros recursos, rendas ou preços.

Para que os recursos do Fundo não desvalorizem enquanto não estiverem sendo
utilizados, a legislação que o instituiu previu no parágrafo único do artigo 2º a possibilidade dos
recursos do Fundo serem aplicados no mercado de capitais de acordo com o que deliberar o
Conselho Deliberativo que geri o fundo, do qual o funcionamento, será tratado adiante nesta
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consulta. Os resultados obtidos com a aplicação dos recursos do Fundo serão revertidos a ele
próprio caracterizando-se como mais uma fonte de receita do Fundo.
Os recursos do Fundo de Habitação poderão ser aplicados conforme determinado por
lei somente na aquisição de áreas de terra destinadas aos programas de habitação de
interesse social, inclusive em procedimentos expropriatórios; na compra de material de
construção para edificação ou reforma de moradia própria e para obras complementares e/ou
auxiliares; nos financiamentos de imóveis para moradia própria; na contratação ou execução de
obras e/ou serviços necessários ao desenvolvimento de programas habitacionais; em projetos
de habitação popular de entidades comunitárias regularmente constituídas.
A importância da definição dos objetos nos quais poderão ser aplicados os recursos
vem da própria razão de existência do fundo que de fato existe para que haja uma garantia e
um controle social do recurso destinado, neste caso, à habitação de interesse social e aos
programas a ela relacionados. Essa definição possibilita que o cidadão de fato tenha o
conhecimento de que o recurso destinado ao fundo deverá ser aplicado nos objetos definidos
em lei possibilitando a fiscalização destes gastos.
Quanto à aplicação dos recursos, há também uma previsão para aplicação nas
situações especiais de emergência se esgotada a dotação orçamentária própria. As aplicações
de recursos nas situações especiais serão excepcionais e se darão a critério da Divisão de
Planejamento Habitacional, e poderão ser feitas a fundo perdido, desde que observados os
limites estabelecidos pelo Conselho Deliberativo.
O Conselho Deliberativo tem o papel de administrar os recursos do FUMAPIS. O
Conselho é composto por 11 membros, sendo 05 representantes do Poder Público Municipal,
05 representantes da população de Diadema e um representante da Câmara Municipal,
indicado pelos vereadores.
Os representantes do Poder Público Municipal são o Diretor do Departamento de
Planejamento (Presidente do Conselho), o Chefe da Divisão de Planejamento Habitacional
(Secretário Executivo do Conselho), um representante do Departamento de Finanças, um
representante do Departamento de Planejamento e um representante da divisão de
Planejamento Habitacional, indicado pelos servidores deste órgão.
Os representantes da população de Diadema, por sua vez, serão indicados por
associações ou movimentos sociais de reivindicação por moradores, legalmente constituídos.
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O mandato destes representantes no Conselho Deliberativo do FUMAPIS será de 2
anos, exercido na forma gratuita sendo vedada qualquer forma de remuneração pelo exercício
desta função. Conforme previsto no artigo 5º, o Conselho se reunirá ordinariamente uma vez
por mês e extraordinariamente na forma como dispuser seu regimento interno. Para seu
melhor funcionamento o Conselho poderá solicitar a colaboração de servidores da Prefeitura,
para assessoramento, em suas reuniões, bem como fazer uso dos serviços e da infra-estrutura
das unidades administrativas da Prefeitura.
Como já explicitado anteriormente o Conselho Deliberativo do FUMAPIS tem a função
de administrar o próprio fundo. Para essa administração foi definida a competência do
Conselho de aprovar as diretrizes e normas para a gestão do fundo; aprovar a aplicação e
liberação dos recursos do fundo; estabelecer limites máximos de financiamento, a título
oneroso ou a fundo perdido para as modalidades de atendimento previstas no artigo 3º desta
Lei; fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos do fundo, solicitando, se necessário o
auxílio, do Departamento de Finanças; propor medidas de aprimoramento do desempenho do
Fundo, bem como outras normas de atuação visando a consecução da política habitacional do
Município e; elaborar seu regimento interno.

O Fundo de incentivo à construção de habitação popular - FINCOHAP de Santos
O FINCOHAP foi instituído em 1991 por lei municipal de Santos e seu objetivo e alguns
critérios para a gestão do fundo são definidos no artigo 1º da lei que o institui. O FINCOHAB é
destinado a promoção de programas habitacionais de interesse social para atender
especialmente a população de renda familiar equivalente a até três salários mínimos, devendo
ser priorizadas as famílias que, dentro desta escala, têm os menores salários e as famílias que
moram em área degradada ou de risco do Município de Santos.
Os recursos do FINCOHAB definidos no artigo 2º da lei que o instituiu serão
constituídos:
•

pela dotação orçamentária ou subvenções, assim configuradas no orçamento da
Prefeitura Municipal de Santos, inclusive aquelas oriundas de transferências do
Estado e da União;

•

receitas advindas do pagamento de prestações por perto dos mutuários beneficiados
por programas desenvolvidos com recursos do fundo;

•

receitas de Convênios, acordos e outros ajustes firmados visando a atender os
objetivos do Fundo; receitas advindas da venda e da transferência de potencial
construtivo;
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•

receitas advindas da venda de excessos de terrenos pertencentes ao Município;

•

receitas advindas da venda de todo ou qualquer bem que tenha sido destinado à
formação do fundo;

•

contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais;
rendas provenientes da aplicação de seus recursos e; quaisquer outras receitas
eventuais vinculadas aos objetivos deste fundo.
As fontes de recursos previstas em lei são as mais variadas possíveis para possibilitar

uma maior ampliação do mesmo. Importante notar a possibilidade de se destinar recursos
auferidos pela municipalidade com os instrumentos de indução previstos no Estatuto da Cidade
tal qual a outorga onerosa do direito de construir que neste caso está prevista como a venda do
potencial construtivo.
Em Santos, como não existe Secretaria de Habitação, o órgão responsável pela
operação do fundo é a COHAB, que deverá apresentar mensalmente ao Conselho Municipal de
Habitação relatórios das receitas e demais operações do Fundo, inclusive quanto aos
rendimentos de suas aplicações financeiras, que deverá emitir parecer quanto as contas e
relatórios de gestão dos recursos do Fundo.
Seus recursos serão aplicados para colaboração na implementação da política
habitacional do município; elaboração e desenvolvimento de programas e projetos e atividades
que viabilizem a melhoria das condições de moradia e de urbanização dos assentamentos
populares;

produção

de

materiais

e

componentes

de

construção;

aquisição

e/ou

desapropriação de glebas para formação de estoque de terras para habitação de interesse
social; aquisição de cestas básicas de material de construção para auxílio a auto-construção e
mutirão.

O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – Município de Vitória
O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS instituído pela Lei nº 5823, de
30 de dezembro de 2002 no município de Vitória, como todos os fundos de habitação, tem natureza
contábil e seus recursos são exclusiva e obrigatoriamente utilizados em programas ou projetos
habitacionais de interesse social.
Os recursos que compõem o FMHIS de Vitória são os provenientes do Orçamento
Municipal destinados à habitação de interesse social; os provenientes das dotações do
Orçamento Geral da União, classificados na função habitação, na sub-função infra-estrutura
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urbana e extra-orçamentárias federais; os vindos do FGTS e do FAT repassados ao FMHIS;
as doações feitas, com ou sem encargo, por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
nacionais ou estrangeiras, bem assim por organismos internacionais e multilaterais e; as
receitas patrimoniais do município, arrecadadas a título de alugueis e arrendamentos; além de
outras receitas definidas em lei.
Pode-se verificar que as possíveis receitas que podem compor o FMHIS de Vitória,
assim como nos demais fundos municipais descritos nesta consulta, são as mais variadas
possíveis o que faz com que se tenha possibilidade de aumentar os recursos do fundo com as
mais variadas fontes de receitas. Importante no entanto ressaltar que a lei que instituiu o
FMHIS determinou que o orçamento municipal destinado a habitação de interesse social
também deverá compor o fundo, possibilitando dessa forma um controle por parte da
sociedade de todo o recurso destinado aos programas ou projetos habitacionais do município.
Deve ser ressaltada ainda a possibilidade de se obter recursos advindos com alugueis e
arrendamentos por parte do município para compor o Fundo Municipal de Habitação, além de
recursos do FGTS e do FAT.
A concessão de recursos, assim como a obtenção, no caso do FMHIS de Vitória, pode
se dar em diversas formas com destaque para a possibilidade de se fazer a concessão de
recursos a fundo perdido o que possibilita a realização de programas que envolvam famílias de
baixíssima renda que não têm possibilidade participar de um financiamento. Outras formas
possíveis de concessão de recursos no FMHIS são o apoio financeiro reembolsável; o
financiamento de risco e; participação societária.
Diferentemente de outros fundos o FMHIS de Vitória não tem sua administração
exercida por um conselho gestor ficando essa a cargo da Secretaria Municipal de Habitação.
Nesse caso o controle social do Fundo é exercido pelo Conselho Municipal de Habitação de
Interesse Social que apesar de não gerir o fundo deve ser ouvido quanto ao funcionamento do
mesmo recebendo, inclusive apoio técnico da Secretaria Municipal de Habitação.
O CMHIS é também responsável pela aprovação das contas do fundo, propor e
aprovar os planos de aplicação dos recursos do fundo, bem como definir as condições básicas
de subsídios e financiamentos com os recursos do mesmo.
O Fundo Municipal de Habitação do Município de Vitória é órgão deliberativo que tem
por finalidade propor e deliberar sobre diretrizes, planos e da Política Habitacional programas e
fiscalizar a execução dessa política.
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O conselho será composto pelo Secretário Municipal de Habitação do Município, que
será seu presidente; por seis membros do Poder Público Municipal; seis membros eleitos
diretamente pela população envolvida nos projetos e programas habitacionais das áreas de
interesse social; um membro representante do Órgão Federal e um do Órgão Estadual afetos à
questão habitacional; um membro representante do Conselho Popular de Vitória; um membro
representante da Câmara Municipal de Vitória e dois membros representantes do setor
produtivo. Os mandatos serão de dois anos, podendo ser renovado por uma única vez por igual
período.
As competências do Conselho relacionadas ao FMHIS são:

•

propor e aprovar os planos de aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social;

•

definir as condições básicas de subsídios e financiamento com recursos do FMHIS;

•

aprovar as contas do Fundo Municipal de Habitação.

Compete à Secretaria Municipal de Habitação na gestão do FMHIS zelar pela correta
aplicação dos recursos do Fundo, nos projetos e programas previstos nesta lei; prestar apoio
técnico ao CMHIS; analisar e emitir parecer quanto aos programas que lhe forem submetidos;
acompanhar, controlar, avaliar e auditar a execução dos programas habitacionais em que haja
alocação de recursos do Fundo; além de praticar os demais atos necessários à gestão dos
recursos do Fundo.

O Fundo Municipal de Habitação – Santo André

O Fundo Municipal de Habitação de Santo André criado pela lei n° 7922/99 tem como
objetivo propiciar apoio ou suporte financeiro à política de habitação popular do Município
voltada, preferencialmente, à população com renda familiar até 8 salários mínimos. Nota-se,
portanto, que no caso de Santo André as famílias que podem ser beneficiadas pelo fundo
podem ter maior renda do que as famílias atendidas pelo FINCOHAB de Santos do qual são
beneficiadas famílias com renda até três salários mínimos.
Diferentemente do FMHIS de Vitória que é administrado pela própria Secretaria de
Habitação do Município e controlado por seu Conselho, o Fundo Municipal de Habitação de
Santo André é administrado por um Conselho Gestor nomeado entre os membros do Conselho
Municipal de Habitação, conforme estabelece o artigo 15 da lei que o instituiu. Esse conselho
será composto por um Presidente, um vice-presidente e um secretário, sendo que a
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do Fundo será efetuada

necessariamente de forma conjunta pelo Presidente e pelo secretário, que também são
responsáveis pela prestação de contas perante o Conselho Municipal de Habitação.
As possíveis receitas do Fundo são as seguintes:
•

dotações orçamentárias ou créditos que lhe foram consignados; as rendas
provenientes da aplicação de seus recursos no mercado de capitais;

•

recursos oriundos de convênios, contratos ou acordos firmados entre o município e
instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, em que as partes
consignem o gerenciamento de repasses financeiros no âmbito do fundo;

•

contribuições, subvenções, auxílios ou doações dos setores públicos ou privado,
nacionais e estrangeiros; recursos repassados pela EMHAP (Empresa Municipal de
Habitação Popular de Santo André S/A) ou oriundos da alienação de áreas
remanescentes de obras públicas;

•

receitas oriundas da concessão de direito real de uso em áreas públicas declaradas
como AEIS;

•

recursos oriundos da aplicação de instrumentos de captação pelo Poder Público da
valorização imobiliária em função de mudanças da Legislação de Uso e Ocupação
do Solo, quando assim determinar a lei que os instituam;

•

retorno de repasses efetivados no âmbito de programas de financiamento aprovados
pelo Conselho Municipal de Habitação.
O Fundo Municipal de Habitação de Santo André quanto as possibilidade de receitas

não foge à regra dos outros fundos, apresentado ampla diversidade de possibilidades para
incremento do FMH. No entanto vale frisar a possibilidade de se aumentar a receita do fundo
através dos recursos advindos com a concessão de direito real de uso como demonstração
clara de que alguns dos instrumentos de intervenção urbana trazidos pelo Estatuto da Cidade
podem além de induzir a um uso mais justo e racional da cidades trazer receita ao Município
para ampliação de seus programas habitacionais.
A lei que instituiu o Fundo Municipal de Habitação de Santo André determinou onde
serão aplicados seus recursos. O artigo 17 da Lei n° 7922/99 determina que os recursos do
fundo em consonância com as diretrizes e metas estabelecidas pelo Conselho Municipal de
Habitação serão aplicados para as seguintes finalidades:
•

na aquisição de áreas destinadas a programas habitacionais de interesse social,
inclusive em procedimentos expropriatórios;
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•

em programas de urbanização de favelas ou intervenções em cortiços e habitações
coletivas degradadas;

•

em projetos de habitação popular de entidades comunitárias sem fins lucrativos,
regularmente constituídas e formalmente conveniadas com a Prefeitura Municipal
para efetivação de auxílio financeiro;

•

em serviços de assistência técnica pó assessorias especializadas para
implementação de programas habitacionais de interesse social;

•

na implantação de plano de urbanização aprovado por assentamentos habitacionais
definidos como AEIS; no atendimento de despesas diversas vinculadas à estrutura,
ao funcionamento, à divulgação e informação de caráter educacional de iniciativa do
Conselho Municipal de Habitação.
Nota-se que os recursos do FMH de Santo André poderão ser aplicados não apenas

diretamente na construção de casas populares, mas em qualquer iniciava vinculada a
programas habitacionais inclusive de caráter educacional. Vale ainda ressaltar a possibilidade
dos recursos serem aplicados em projetos de habitação popular de entidades comunitárias.
Conforme estabelece o artigo 18, os programas de financiamento que utilizarem recursos do
fundo poderão ter verbas restituíveis e não-restituíveis, devendo ser considerado o poder
aquisitivo da população beneficiária.

Fundo da Casa Popular – FUNCAP de Caxias do Sul
A legislação que reformulou o Fundo da Casa Popular inovou em vários aspectos
especialmente no que diz respeito aos recursos do orçamento municipal que devem ser
destinados ao Fundo e porque criou capítulos na lei que tratam exclusivamente sobre os
loteamentos e sobre os lotes em que poderão ser investidos recursos do Fundo, como veremos
em sua análise que segue.
O Fundo da Casa Popular que foi reformulado pela Lei nº 5.348/00 tem como objetivo
atender uma série de finalidades, entre elas:
•

implantar loteamentos populares, visando a comercialização de lotes através de
financiamento;

•

adquirir lotes urbanizados, visando a comercialização na forma financiada; construir
habitações populares para comercialização;

•

financiar a construção total ou parcial de unidades habitacionais; financiar materiais
de construção para reforma de habitações populares;
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•

remover ou urbanizar núcleos de sub-habitação; financiar a aquisição de terras;
financiar a infra-estrutura básica dos empreendimentos habitacionais;

•

realizar estudos, levantamentos e pesquisas na área da habitação popular, bem
como elaborar e executar projetos necessários à realização de empreendimentos;

•
•

viabilizar assessoria técnica à construção de moradias populares;
atender a situações emergenciais, de risco de interesse público, através da
remoção ou destinação de materiais de construção;

•

implantar o programa de regularização fundiária em áreas públicas.

O Fundo da Casa Popular de Caxias do Sul tem finalidades diversas relacionadas a
programas habitacionais ou situações de emergência como explicitado em sua legislação. A lei
amplia ainda mais esse leque de possibilidades quando prevê que um dos objetivos do Fundo é
cumprir a finalidade de realizar outras ações de interesse social aprovadas pelo Conselho
Municipal de Habitação.
A legislação que reformula o Fundo da Casa Popular permite ao Município a realização
de certas transações de caráter financeiro visando o atendimento das finalidades do FUNCAP.
O artigo 3º permite ao Município adquirir ou permutar imóveis; locar imóveis para atender a
situações emergenciais, de risco ou de interesse público,bem como:
•

adquirir materiais de construção; adquirir equipamentos, ferramentas e veículos
necessários à execução de seus projetos e empreendimentos;

•

receber por doação não-onerosa, terrenos edificados ou não; criar fiscalização
permanente para empreendimentos habitacionais do Município, no que se refere à
ocupação de lotes e/ou unidades habitacionais;

•

financiar projetos de construção de moradias populares em empreendimentos
habitacionais do Município, ou a proprietários de lotes regulares com renda mensal
de até cinco salários mínimos;

•

contratar ou firmar convênios com entidades ou profissionais para assessoria técnica
e melhorias urbanas sociais;

•

criar o Banco de Materiais, com recursos na ordem de até cinco por cento do total
destinado anualmente ao FUNCAP; custear despesas com titulação de imóveis.
A permissão por parte da lei para que o Município realize as atividades descritas acima

são de enorme importância para que fique definido aquilo que é possível ser feito com os
recursos do fundo evitando questionamentos futuros. Interessante ressaltar a possibilidade
dada pela lei de recursos do Fundo poderem ser despendidos para custear a titulação de
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imóveis o que permite com maior facilidade que a Municipalidade realize programas de
regularização fundiária.
O artigo 4º da Lei nº 5.348/00 define qual o patrimônio que compõe o Fundo indicando
como sendo patrimônio do mesmo diversos terrenos e lotes. A definição do patrimônio se deu
tendo em vista que essa lei se trata de uma reformulação de um fundo já existente não sendo
possível apenas tratar das receitas do fundo, havendo a necessidade de se identificar qual o
patrimônio que já compunha o fundo quando de sua reformulação.
A lei também prevê quais os recursos para a manutenção e funcionamento do Fundo
da Casa Popular. São eles, como o fundo já existia quando da elaboração de sua legislação, o
saldo já existente; a receita resultante das transações efetuadas pelo FUNCAP referentes a
venda de lotes e/ou unidades habitacionais; financiamentos e aluguéis; cinco por cento do
orçamento do Município; as receitas de convênios, acordos ou outros ajustes firmados visando
atender seus objetivos; as contribuições e doações de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas;
as receitas oriundas de suas operações de crédito junto a instituições financeiras; as rendas
provenientes da aplicação de seus recursos.
Quanto aos recursos para a manutenção e funcionamento do Fundo uma grande
novidade é a previsão de destinação de 5% do orçamento anual do município que garante que
essa porcentagem do orçamento municipal anual seja destinada a programas habitacionais ou
a eles relacionados, podendo nesse caso haver um controle social do orçamento municipal
quanto a parcela destinada ao FUNCAP.
Conforme estabelece o artigo 6º da referida lei a administração do Fundo cabe à
Secretaria Municipal de Habitação. No entanto, o mesmo artigo prevê a possibilidade de
delegação desta competência.
Como mencionado anteriormente, a lei que ora tratamos, que reformulou o FUNCAP
tratou especificamente de aspectos importantes da aplicação de seus recursos criando critérios
para os empreendimentos que receberem recursos do fundo, tanto quanto aos loteamentos,
lotes com casas etc, como veremos a seguir.
Quanto aos loteamentos populares a serem implantados pelo FUNCAP entre os artigos
7º e 17 a lei procurou definir sua formação, seu preço, forma de pagamento, acesso da forma
de seleção e tratou ainda dos gravames. A lei tratou ainda dos lotes com casa, do
financiamento das habitações, do financiamento de materiais para reforma, do financiamento
para grupos organizados, da remoção/urbanização de núcleos de sub-habitação, definindo
como serão realizados cada um desses programas.
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Fundo Municipal de Habitação Popular – Belo Horizonte
O Fundo Municipal de Habitação Popular de Belo Horizonte foi criado pela lei 6.326/93
com o objetivo de dar suporte financeiro à política municipal de habitação voltada ao
atendimento da população de baixa renda.
Com relação a aplicação dos recursos, o artigo 2º define que a aplicação poderá se
dar em programas e projetos habitacionais que atendam à população em precárias condições
de habitação, residente em áreas de risco, favelas e habitações coletivas; à população de
renda familiar igual ou inferior a cinco salários mínimos.
O artigo 3º, por sua vez, define que os recursos do Fundo serão aplicados, em
consonância com a política habitacional do Município em urbanização de vilas e favelas;
construção ou recuperação de unidades habitacionais; urbanização de lotes; aquisição de
imóveis destinados a programas habitacionais de interesse social; melhoria das condições de
moradia de habitações coletivas; regularização fundiária; serviços de assistência técnica e
jurídica.
Vale ressaltar a possibilidade de intervenção da municipalidade com recursos do fundo
em cortiços tendo em vista a previsão de possibilidade de aplicação desses recursos para
melhoria das condições de moradia de habitações coletivas.
A gestão do Fundo Municipal de Habitação Popular é de competência do órgão da
administração pública municipal encarregado da formulação e execução da política habitacional
do município, no caso a Secretaria de Habitação. No entanto, as políticas de aplicação de
recursos serão formuladas em conjunto com o Conselho Municipal de Habitação, que tem as
seguintes atribuições:
•

aprovar as diretrizes e normas para a gestão do Fundo Municipal de Habitação Popular;

•

aprovar a liberação de recursos do Fundo Municipal de Habitação;

•

aprovar normas e valores de remuneração dos diversos agentes envolvidos na aplicação
dos recursos do Fundo Municipal de Habitação Popular;

•

fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Habitação
Popular.
As receitas que constituirão o Fundo estão definidas no artigo 6º da Lei nº 6.326/93,

são elas:
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•

dotações consignadas, anualmente, no orçamento municipal e créditos adicionais
que lhe sejam destinados;

•

dotações federais ou estaduais, não-reembolsáveis, a ele especificamente
destinadas;

•

financiamentos concedidos ao município por qualquer organismo público ou privado,
nacional ou internacional para aplicação em programas e projetos habitacionais;

•

contribuições e dotações de pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras ou nacionais;

•

recursos provenientes da venda de editais de concorrência para execução de obras
a serem realizadas com recursos do Fundo Municipal de Habitação Popular;

•

recursos provenientes da transferência do direito de construir em áreas públicas
destinadas a programas habitacionais;

•

recursos provenientes do recebimento de prestações e retornos oriundos das
aplicações do Fundo Municipal de Habitação Popular em financiamento de
programas habitacionais;

•

produto da aplicação de seus recursos financeiros.
A lei de Belo Horizonte define como possíveis despesas do fundo o financiamento total

ou parcial de programas e projetos habitacionais de interesse social desenvolvidos pelo órgão
da administração municipal gestor do Fundo Municipal de Habitação Popular ou por instituições
com ele conveniadas. O município fica autorizado a abrir créditos adicionais ao orçamento para
cobrir despesas pertinentes ao Fundo.

IX.

Outros instrumentos do Estatuto da Cidade
1. Consórcio Imobiliário

Consulta versa sobre o consórcio imobiliário, instrumento urbanístico instituído no Estatuto da
Cidade que foi disciplinado no plano diretor do Município de São Paulo através do artigo 246. O
parágrafo 5° deste artigo estabelece que o consorcio imobiliário aplica-se tanto aos imóveis sujeitos
à obrigação legal de parcelar, edificar ou utilizar nos termos desta lei, quanto à aqueles por ela não
abrangidos, mas necessários a realização de intervenções urbanísticas previstas nesta lei.
A consulta solicitada é sobre a possibilidade da aplicação do consórcio imobiliário em áreas
particulares, ocupadas por população de baixa renda e que necessitem de intervenção urbanística
com base no parágrafo 5° do artigo 246 do plano diretor recentemente aprovado na Câmara
Municipal de São Paulo.
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Cabe inicialmente verificar a finalidade e o significado do consórcio imobiliários com base
no Estatuto da Cidade que disciplinas este instituto através do artigo 46 da seguinte forma:
Art. 46. O Poder Público municipal poderá facultar ao proprietário de área atingida pela obrigação
de que trata o caput do art. 5º desta Lei, a requerimento deste, o estabelecimento de consórcio
imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel.
§ 1º Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização ou
edificação por meio da qual o proprietário transfere ao Poder Público municipal seu imóvel e, após
a realização das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas
ou edificadas.
§ 2º O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente ao
valor do imóvel antes da execução das obras, observado o disposto no § 2º do art. 8 desta Lei.
O consorcio imobiliário é definido pelo parágrafo 1º do artigo 46 como o instituto voltado a
viabilização de planos de urbanização ou edificação por meio da qual o proprietário transfere ao
Poder Público seu imóvel e após a realização das obras recebe, como pagamento , unidades
habitacionais imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas.
A finalidade do consórcio imobiliário é viabilizar planos de urbanização ou edificação em
áreas urbanas. Em razão da não especificação taxativa sobre as situações ou tipos de áreas que
poderão ser objetos de planos de urbanização ou edificação fica facultado ao Município dispor
sobre as situações e áreas urbanas onde poderá ser aplicado o consórcio imobiliário.
O Estatuto da Cidade estabelece a possibilidade do consórcio imobiliário ser aplicado nos
imóveis considerados não edificados, subutilizados ou não utilizados pelo Município através do
plano diretor para viabilizar a execução de planos de urbanização ou de edificação nestes imóveis.
De acordo com o artigo caput do artigo 46, o Poder Público municipal poderá facultar ao
proprietário de área atingida pela obrigação de que trata o caput do art. 5º do Estatuto da Cidade, a
requerimento deste, o estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de viabilização
financeira do aproveitamento do imóvel.
A obrigação prevista para o proprietário de imóvel urbano no caput do artigo 5° do Estatuto
da Cidade é de promover o parcelamento, a edificação ou a utilização no seu imóvel em razão
deste ser

integrante de área urbana incluída no plano diretor passível da aplicação do

parcelamento, edificação ou utilização compulsório pelo Poder Público municipal.
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De acordo com o caput do artigo 5°, lei municipal específica para áreas incluída no plano
diretor poderá determinar a obrigação para o

proprietário de imóvel urbano não edificado,

subutilizado ou não utilizado de promover o parcelamento, edificação ou a utilização do imóvel ,
cabendo fixas as condições e os prazos para a implementação da referida obrigação.
A aplicação do consórcio imobiliário nos termos do caput do artigo 46 do Estatuto da
Cidade tem a finalidade de viabilizar uma utilização do imóvel urbano que atenda os objetivos da
política urbana e atenda o princípio da função social da propriedade.
Esta possibilidade de aplicação do consórcio imobiliário não pode ser considerada como a
única , face a existência de outras situações no Município onde também é necessário a execução
de planos de urbanização como é o caso das áreas urbanas ocupadas por população de baixa
renda de modo a atender as diretrizes da política urbanas previstas no artigo 2° do Estatuto da
Cidade.
O inciso XIV do artigo 2°

estabelece como diretriz da política urbana a regularização

fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o
estabelecimento de normas especiais, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a
situação socioeconômica da população e as normas ambientais.
Os processos de regularização fundiária baseados nos critérios e instrumentos definidos no
plano diretor como é o caso das zonas especiais de interesse social contém como instrumento
necessário os planos de urbanização que devem ser aplicados em áreas urbanas ocupadas por
população de baixa renda seja área particular ou área pública.
Municípios como é o caso do Município de São Paulo que tenham de forma agravante esta
situação deve disponibilizar de todas as ferramentas necessárias para transformar estas áreas
urbanas em áreas com moradia adequada através dos processos de regularização fundiária e
urbanização.
Dentre estas ferramentas o consórcio imobiliário pode ser um instrumento que viabilize
planos de urbanização de áreas urbanas particulares ocupadas por população de baixa renda,
cabendo ao Município através do plano diretor dispor sobre esta possibilidade.
O consórcio imobiliário já foi regulamentado em alguns Municípios através do plano diretor.
No Município de João Pessoa nos termos do plano diretor, o consórcio imobiliário pode ser aplicado
nas zonas especiais de interesse social, no qual o proprietário de imóvel localizado nessas zonas
pode requerer ao Poder Executivo o estabelecimento do consórcio como forma de viabilizar
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financeiramente o plano de urbanização.O Consórcio Imobiliário também foi instituído

nestes

termos pelo Plano Diretor de Natal.
No Município do Rio de Janeiro, o plano diretor adota o instrumento da urbanização
consorciada, para empreendimentos conjuntos da iniciativa privada e dos poderes públicos federal,
estadual e municipal, sob a coordenação deste último, visando a integração e a divisão de
competências e recursos para a execução de projetos comuns.
O plano diretor do Município de São Paulo ao dispor do consórcio imobiliário nos termos do
parágrafo 5° do artigo 246 objeto da consulta atende as diretrizes da política urbana previstas no
Estatuto da Cidade . Primeiro por possibilitar a aplicação deste instituto para os imóveis que estão
sujeitos a obrigação legal de parcelar, edificar ou utilizar por não estarem atendendo o princípio da
função social da propriedade. Possibilidade admitida no caput do artigo 46 do Estatuto da Cidade.
Segundo por possibilitar a aplicação do consórcio imobiliário nos

imóveis que não se

enquadram na situação acima mencionada, mas que tenham a necessidade de intervenções
urbanística previstas no próprio plano diretor.
A possibilidade da aplicação do consórcio imobiliário em áreas particulares ocupadas por
população de baixa renda tem por fundamento a previsão da necessidade de intervenções
urbanísticas nestas áreas pelo plano diretor através das zonas especiais de interesse social ZEIS.
De acordo com o artigo 171 as zonas especiais de interesse social - ZEIS , são porções do
território destinadas prioritariamente, à habitações de interesse social –HIS ou do Mercado Popular
– HMP, incluindo a recuperação de imóveis degradados , a provisão de equipamentos sociais
culturais, espaços públicos, serviço e comércio de caráter local.
Uma das categorias de ZEIS abrange as áreas particulares ocupadas por população de
baixa renda. O inciso I do artigo 171 define a ZEIS I como áreas ocupadas por população de baixa
renda, abrangendo favelas, loteamentos precários e do mercado popular, em que haja interesse
público expresso pr meio desta lei, ou de planos regionais, ou de lei de interesse , em promover a
recuperação urbanística, a regularização fundiária, a produção e a manutenção de habitações de
interesse social – HIS, incluindo equipamentos sociais

culturais, espaços públicos, serviço e

comércio de caráter local.
O artigo 175 do plano diretor dispõe sobre a necessidade do plano de urbanização para
cada ZEIS, que será estabelecido por decreto do Poder Executivo Municipal que deverá prever:
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I. Diretrizes, índices e parâmetros urbanísticos para o parcelamento, uso e ocupação do
solo e instalação de infraestrutura urbana respeitadas as normas básicas estabelecidas no art. 176
desta lei, na legislação de Habitação de Interesse Social e nas normas técnicas pertinentes;
II. diagnóstico da ZEIS que contenha no mínimo: análise físico-ambiental, análise
urbanística e fundiária e caracterização sócio-econômica da população residente;
III. os projetos e as intervenções urbanísticas necessárias à recuperação física da área,
incluindo, de acordo com as características locais, sistema de abastecimento de água e coleta de
esgotos, drenagem de águas pluviais, coleta regular de resíduos sólidos, iluminação pública,
adequação dos sistemas de circulação de veículos e pedestres, eliminação de situações de risco,
estabilização de taludes e de margens de córregos, tratamento adequado das áreas verdes
públicas, instalação de equipamentos sociais e os usos complementares ao habitacional;
IV. instrumentos aplicáveis para a regularização fundiária;
V. condições para o remembramento de lotes;
VI. forma de participação da população na implementação e gestão das intervenções
previstas;
VII. forma de integração das ações dos diversos setores públicos que interferem na ZEIS
objeto do Plano;
VIII. fontes de recursos para a implementação das intervenções;
IX. adequação às disposições definidas neste Plano e nos Planos Regionais;
X. atividades de geração de emprego e renda;
XI. plano de ação social.
Respondendo a consulta nas áreas particulares ocupadas por população de baixa renda
demarcadas como ZEIS I nos termos do plano diretor existe a possibilidade de ser aplicado o
consórcio imobiliário, devendo este ser previsto como instrumento de regularização fundiária no
plano de urbanização da área que deve ser editado pela Administração Municipal.
Tendo em vista esta possibilidade cabe verificar em que situação e como o consórcio
imobiliário pode ser aplicado em áreas particulares ocupadas por população de baixa renda.
De inicio cabe esclarecer que o consórcio imobiliário não deve ser aplicado nas áreas
particulares ocupadas por população de baixa renda onde incide o usucapião urbano individual ou
coletivo.
Numa área particular em que os ocupantes tenham a posse de área urbana de até 250 m²
para sua moradia ou de sua família, sem oposição do proprietários no prazo mínimo de cinco , os
ocupantes através do usucapião urbano obtiveram o direito de propriedade desta área.
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A população ocupante adquire o direito de propriedade de forma individual ou coletiva
mediante a constituição de um condomínio especial através da sentença do juiz proferida na ação
judicial do usucapião urbano.
O Poder Público não tem nem como aceitar do particular que tinha formalmente a
propriedade a transferência do imóvel para a realização das obras de urbanização , uma vez que
este perde u a propriedade para os ocupantes da área por estes atenderem os requisitos
constitucionais do usucapião urbano.
Mesmo que não exista uma ação judicial de usucapião urbano, o que significa que o titulo
registrado continua no nome do proprietário do imóvel, o Poder Público identificando que a
população ocupante tem o direito de propriedade com base no usucapião urbano, não deve aceitar
propostas de consórcio imobiliário mesmo que esta área esteja declarada como ZEIS I.
Neste caso a forma de viabilizar a urbanização da áreas deverá se feita diretamente com a
população ocupante da área particular, não podendo gerar nenhum benefício ao antigo proprietário
em decorrência do plano de urbanização.
Os casos em que o consórcio imobiliário poderá ser aplicado de forma adequada são os
seguintes:
•

Área particular ocupada por população de baixa renda contendo litígio judicial mediante
ação judicial(reintegração de posse) promovida pelo proprietário solicitando a remoção
da população ocupante. Área onde a ocupação já tenha uma longa duração e esteja
consolidada para habitação de interesse social

•

Área particular ocupada por população de baixa renda , cuja ocupação tenha duração
inferior a cinco anos , e sem litígio judicial, que apresente condições de área
consolidada para habitação de interesse social.

Neste dois casos o pressuposto para a aplicação do consórcio imobiliários e das áreas
terem sido demarcadas como ZEIS I.
Elucidado os casos de aplicabilidade do consórcio imobiliário cabe identificar como deve
ser aplicado o consórcio imobiliário.
Nos termos do artigo 46 do Estatuto da Cidade, o proprietário que precisa cumprir com a
obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o seu imóvel que não tenha condições econômicas para

176

cumprir com esta obrigação poderá requerer ao Poder Público municipal o estabelecimento de
consórcio imobiliário.
O Consórcio imobiliário

deve ser formalizado por um contrato entre a Administração

Pública e o proprietário, especificando as condições para a transferência do imóvel para o Poder
público, as condições para a realização da obra, a forma de pagamento ao proprietário através do
recebimento de unidades imobiliárias urbanizadas ou edificadas.
O pagamento mediante unidades imobiliárias ou edificadas

dependerá da obrigação

estabelecida ao proprietário. Se a obrigação for de parcelar, deverá receber como pagamento os
lotes urbanizados contendo infra-estrutura e se for de utilizar ou edificar deverá receber como
forma de pagamento unidades edificadas.
Sobre o valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário nos termos do §
2º do artigo 46 , este valor será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras,
observado o disposto no § 2º do art. 8° do Estatuto. Este dispositivo versa sobre o valor real da
indenização para os imóveis desapropriados para fins de reforma urbana que é a desapropriação
sanção estabelecida no § 4º do artigo 182 da Constituição Federal.
Em função da destinação do imóvel, o Estatuto da Cidade visando atender o texto
constitucional estabelece critérios diferenciados para a aferição do valor da indenização.Em razão
do proprietário que requereu o consórcio imobiliário não ter cumprido com a função social não
poderá incorporar no valor das unidades imobiliárias a valorização imobiliária decorrente das obras
realizadas pelo Poder Público anteriormente e posteriormente ao consórcio imobiliário.
Com

o

estabelecimento

do

consórcio

imobiliário

o

Poder

público

assume

a

responsabilidade de promover a obrigação de parcelar , edificar ou dar utilização para um imóvel
urbano que não cumpre com a função social, o que resulta no cumprimento do prazo estabelecido
na lei municipal específica. O não cumprimento deste prazo implica em improbidade administrativa
para os agentes públicos.
Outra situação que configura a responsabilidade administrativa dos agente públicos é da
promoção do pagamento das unidades imobiliárias ao proprietários acima do valor do imóvel antes
da execução da obras necessárias para o cumprimento da obrigação. Neste caso se configura
tanto a lesão à ordem urbanística como também lesão ao patrimônio público, cabendo
respectivamente e a promoção de ação civil pública e da ação popular.
Como deve ser feita a celebração do consórcio imobiliário?
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De acordo com o artigo 246 do plano diretor do Município de São Paulo, o Poder Executivo
municipal poderá receber por transferência imóveis que a requerimento dos seus proprietários , lhe
sejam oferecidos como forma de viabilização financeira do melhor aproveitamento do imóvel.
O consórcio imobiliário poderá ser celebrado se houver interesse do proprietário de área
ocupada por população de baixa renda nos termos acima expostos, de viabilizar a urbanização por
exemplo de uma favela . O proprietário deverá promover o requerimento ao órgão municipal
competente que é a Secretaria de Habitação de Desenvolvimento Urbano – SEHAB.
Nas áreas particulares ocupadas demarcada como ZEIS I a SEHAB poderá notificar os
proprietários que se encontrarem nas mesmas condições por exemplo com ação judicial de
reintegração de posse pendente , informando do interesse da formação do consórcio imobiliário.
Lembrando que a aceitação do consórcio é facultativa tanto para o particular como para o
Poder Público.
A finalidade é o estabelecimento de uma cooperação , parceira para a solução de um
conflito social como são os conflitos de posse de terrenos urbanos e de conferir moradia adequada
para grupos sociais carentes através da regularização fundiária e urbanização da área ocupada por
população de baixa renda.
Sobre a forma de transferência parágrafo 1 do artigo 246 estabelece que a Prefeitura
poderá promover o aproveitamento do imóvel que receber por transferência nos termos deste
artigo, direta ou indiretamente , mediante concessão urbanística ou outra forma de contratação.
A concessão urbanística é o instrumento previsto no plano diretor no artigo 239, pelo qual o
Poder Executivo fica autorizado a delegar, mediante licitação, à empresa, isoladamente , ou a
conjunto de empresas , em consórcio a realização de obras de urbanização ou de reurbanização de
região da cidade, inclusive loteamento, reloteamento, demolição, reconstrução e incorporação de
conjuntos de edificações para implementação de diretrizes do plano diretor estratégico.
A concessão urbanística é mais adequado para os casos de imóveis considerados não
edificado, subutilizados e não utilizados.
O instrumento mais adequado para a transferência de áreas particulares ocupadas por
população de baixa renda onde não é cabível o usucapião urbano para o Poder Público municipal é
o direito de superfície que também foi disciplinado pelo Estatuto da Cidade.
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O direito de superfície é um instituto que permite que o proprietário de um imóvel urbano
possa transferir para outra pessoas o direito de superfície do seu terreno.
De acordo com o artigo 21 do Estatuto da Cidade, o proprietário urbano poderá conceder a
outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante
escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis.

Este instrumento pode ser utilizado para viabilizar o plano de urbanização e regularização
fundiária de ocupações e favelas em áreas particulares , mediante a transferência por parte de
proprietários do direito de superfície para a Prefeitura de lotes vazios e lotes ocupados onde não
seja cabível o usucapião urbano.
No caso da área urbana ocupada ser particular o proprietário pode conceder o direito de
superfície para a Prefeitura promover a urbanização e a regularização, devendo ficar estipulado no
contrato que após a urbanização a Prefeitura deve conceder o direito de superfície para a
população ocupante da área.

A contrapartida no consórcio imobiliário para o proprietário pode ser a outorga do direito de
construir no qual o Poder Público municipal outorga ao proprietário o direito de exercer em outro
local o seu direito de construir ou de alienar o direito de construir para o outro local acima do
coeficiente único adotado no plano diretor.Em contrapartida o proprietário através do consórcio
imobiliário concede o direito de superfície de seu imóvel para fins de habitação de interesse social.
O direito de superfície tem a natureza jurídica de um direito de propriedade incidente sobre
o solo, subsolo e espaço aéreo, vez que sobre essas partes do imóvel se pode exercer todos os
poderes inerentes ao domínio (uso, gozo e disposição).
O direito de superfície é adquirido pelo registro de seu título constitutivo (contrato de
superfície) no Cartório de Registro de Imóveis competente..O contrato deve ter a forma escrita e
a formalização do ato deve ser feita por escritura pública.
De acordo com o § 2º do artigo 21 do Estatuto da Cidade, a concessão do direito de
superfície poderá ser gratuita ou onerosa.A concessão do direito de superfície do proprietário para
o Poder Público municipal é onerosa em razão

da

outorga

do direito de construir para o

proprietário concedente.
Como fazer a transferência da área urbanizada para a população ocupante?
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De acordo com o § 4º do artigo 21 do Estatuto da Cidade, o direito de superfície pode ser
transferido a terceiros, obedecidos os termos do contrato respectivo.
A Prefeitura na qualidade de superficiário após a execução do plano de urbanização poderá
transferir para os moradores da favela que serão atendidos pelos projetos de habitação de
interesse social as unidades habitacionais através do direito de superfície.
Para a Prefeitura transferir a população beneficiária da favela o direito de superfície é
necessário que conste esta faculdade no contrato de concessão do direito de superfície entre o
proprietário do imóvel e a Prefeitura. Nada impede que esta transferência possa ser coletiva no
sentido de ser transferido o direito de superfície par a Associação dos Moradores da favela.
Através do artigo 56 do Estatuto é alterado o inciso I do Artigo 167 da lei de registros
públicos que versa sobre a modalidade do registro, incluindo o item 39 que possibilita o registro do
direito de superfície de imóvel urbano.

Conclusão
Em resposta a consulta sobre a possibilidade do consórcio imobiliário ser aplicado em áreas
particulares, ocupadas por população de baixa renda podemos concluir o seguinte:
1. O consórcio imobiliário que pode ser celebrado entre o poder público municipal e o
proprietário de um imóvel urbano para viabilizar planos de urbanização ou edificação de imóvel não
edificado , subutilizado, não utilizado pode ser aplicado em outras situações que o Poder Público
precise promover intervenções urbanísticas para a propriedade urbana atender a função social.
2. O consórcio imobiliário pode ser utilizado como instrumento de regularização fundiária e
de urbanização em áreas particulares ocupadas por população de baixa renda com base na diretriz
da política urbana estabelecida no inciso XIV artigo 2° do Estatuto da Cidade
3. O consórcio imobiliário pode ser aplicado nas áreas particulares ocupadas por população
de baixa renda demarcadas como ZEIS I nos termos do plano diretor do Município de São Paulo.
4. O consórcio imobiliário pode ser aplicado em áreas particulares demarcadas como ZEIS
I nas seguintes situações:
•

Área particular ocupada por população de baixa renda contendo litígio judicial mediante
ação judicial(reintegração de posse) promovida pelo proprietário solicitando a remoção
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da população ocupante. Área onde a ocupação já tenha uma longa duração e esteja
consolidada para habitação de interesse social;
•

Área particular ocupada por população de baixa renda , cuja ocupação tenha duração
inferior a cinco anos, e sem litígio judicial, que apresente condições de área
consolidada para habitação de interesse social.

5. Na celebração do consórcio imobiliário pode ser aplicado

o instituto do direito de

superfície visando a transferência do imóvel para o Poder Público e a posterior transferência da
área objeto da regularização fundiária e urbanização para a população ocupante beneficiada.

X.

Assessoria Jurídica e Assessoria Técnica em habitação de interesse

social
1. Consulta Assistência Jurídica Gratuita
Consulta versa sobre proposta de convênio entre a Municipalidade de São Paulo e a Ordem dos
Advogados do Brasil – Seção São Paulo para a prestação do serviço de assistência jurídica
gratuita para as comunidades e grupos sociais desfavorecidos, moradores das áreas que serão
objeto de regularização fundiária.
O convênio será celebrado através da Secretaria de Negócios Jurídicos e Secretaria de Habitação
e Desenvolvimento Urbano. A consulta sobre o convênio é referente a elaboração de uma tabela
onde contemple natureza de ação/ atuação dos serviços extrajudiciais necessários bem como o
valor dos honorários advocatícios

A prestação de serviços de assistência jurídica a população necessitada, tem o seu
fundamento no artigo 5°, inciso LXXIV da Constituição Federal que estabelece a obrigação do
Estado prestar assistência jurídica e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
A expressão Estado é utilizada , neste caso de forma genérica, ou seja detentor do Poder
Público, onde a norma constitucional é revestida pelo comando de impor o dever para as entidades
federativas prestar o serviço aos necessitados. Isto significa que a responsabilidade pela prestação
deste serviço é da União, dos Estados e Municípios, cabendo aos Estados a obrigação
preponderante de assegurar este serviço à população necessitada.
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A instituição responsável pela prestação do serviço de assistência jurídica gratuita de
acordo com o artigo 134 da Constituição é a Defensoria
Pública, que tem a incumbência de prestar orientação jurídica e promover a defesa, em
todos os graus , dos necessitados. A Defensoria Pública pode ser organizada pela União e pelos
Estados.
No caso do Estado de São Paulo a Procuradoria do Estado através da Procuradoria de
Assistência Jurídica - PAJ é a instituição responsável pela prestação do serviço em razão da
inexistência da Defensoria Pública Estadual.
O Município como entidade federativa nos termos do artigo 18 da Constituição Brasileira,
deve atender este comando de prestar o serviço de assistência jurídica integral e gratuita a
população carente. Esta atribuição também se fundamenta através da competência comum da
União, Estados e Municípios prevista no artigo 23, inciso X da Constituição, de combater as
causas da pobreza e os fatores de marginalização promovendo a integração social dos setores
desfavorecidos.
A garantia da defesa e proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos tem como medida
essencial a garantia do acesso à Justiça. A promoção da defesa e implementação dos direitos é
assunto de interesse local também,

no qual o Município deve no conjunto de suas políticas

públicas e programas implementar medidas concretas no qual se inclui o serviço de assistência
jurídica.
Com base nestes preceitos constitucionais os Municípios podem promover serviços e
programas de assistência jurídica a população necessitada. No caso do Município de São Paulo,
com base na competência para legislar sobre assuntos de interesse local , através do artigo 222 da
Lei Orgânica do Município, está previsto a competência legal para a prestação do serviço de
assistência jurídica nos seguintes termos:

Artigo 222 - O Município poderá prestar, de forma subsidiária e conforme previsto
em lei, assistência jurídica à população de baixa renda, podendo celebrar
convênios com essa finalidade.
No caso do Município de São Paulo a lei municipal n° 11.300 de 09 de dezembro de 1992
autoriza a constituição do serviço municipal de assistência jurídica gratuita ao criar o serviço de
apoio jurídico a população necessitada.
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O serviço de apoio jurídico a população necessitada deve ser constituído como um órgão
municipal prestador do serviço de assistência jurídica gratuita constituído por advogados que
ingressem no quadro dos servidores municipais através de concurso público.
Portanto não pode ser considerado como justificativa para a celebração do convênio o fato
do Município de São Paulo não ter conseguido cumprir sua missão de prestar assistência jurídica
integral, na medida em que os Procuradores do Município não tem competência legal para atuar
em juízo representando os munícipes
Os Procuradores não tem esta competência legal e devido as suas funções de defender os
interesses do Município nem podem e nem devem prestar o serviço de assistência jurídica gratuita.
Esta função deve ser incumbida a um corpo de advogados com vocação e qualificação para este
trabalho selecionados através de concurso público para prestar o serviço de assistência jurídica.
Este corpo de advogados que se assemelham a carreira dos Defensores Públicos que não se
confundem com o corpo dos profissionais do direito da carreira dos Procuradores do Municípios.
Cabe ao Município de São Paulo constituir este serviço que deve ser prestado por um
órgão municipal da Administração Direta.
O fundamento para a celebração do convênio é a previsão no artigo 222 da Lei Orgânica
do Município de São Paulo e na lei municipal de assistência jurídica do Município de São Paulo
poder celebrar convênios e contratos com entidades e instituições para a prestação do serviço de
assistência jurídica gratuita de forma subsidiária.
É com este fundamento que

o Município de São Paulo poderá celebrar através da

Secretaria de Negócios Jurídicos e Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano convênio
com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo para a prestação de assistência jurídica
às comunidades e grupos sociais menos favorecido que habitam favelas, cortiços loteamentos
clandestinos e empreendimentos habitacionais público ou privados desde que irregulares, visando
assegurar o direito à cidade através da integral regularização fundiária e urbanística destas áreas
ou imóveis urbanos irregulares.
Através do convênio cabe a OAB/SP constituir um cadastro de advogados ou sociedade de
advogados que poderão prestar o serviço de assistência jurídica gratuita para o Município.
Sobre este cadastro é necessária a inclusão dos escritórios modelos e serviços de
assistência jurídica (sajus) das Faculdade de Direito que já prestam este serviço e que já tenham
tido a anuência da própria OAB/SP para a prestação da assistência jurídica gratuita , portanto já
estão devidamente cadastrados por esta instituição. Cabe também incluir os escritórios de
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advocacia pro-bono e as entidades (associações civis, OSCIPs) que tenham como natureza a
prestação do serviço de assistência jurídica e estejam devidamente registradas na OAB/SP.
Para a prestação do serviço serão constituídos postos de atendimento com grupos de
advogados. Como atribuição da Secretaria dos Negócios Jurídicos esta prevista a contratação dos
advogados ou as sociedades de advogados para a prestação de serviços e atestar a execução do
serviço.
Cabe a SEHAB indicar a demanda que será atendida pelo posto de atendimentos, tendo
em vista a intervenção técnica e urbanística proposta naquela área.
Considerando a necessidade da integração do trabalho de regularização fundiária entre as
duas secretaria para efeito da seleção , contratação das equipes de advogados e avaliação do
serviço prestado , deveria ser constituída uma comissão composta por representantes das duas
secretaria para a supervisão e coordenação do trabalho que será prestado pelas equipes de
advogados nos postos de atendimento.
Sobre o valor do serviço de assistência jurídica deve ser considerado em primeiro lugar a
abrangência do atendimento jurídico que poderá envolver as seguintes situações tendo como
legislações essenciais o Estatuto da Cidade, a legislação de parcelamento do solo ( lei n° 6766/79 e
alterações feitas pela lei n° 9.785/1999):
-

Regularização de loteamentos clandestinos – ações, usucapião urbano coletivo, ações
civis públicas.

-

Cortiços – relações de locação,

-

Favelas – ações possessorias, usucapião urbano coletivo, concessão de uso especial
para fins de moradia

-

Conjuntos habitacionais públicos e privados – ações possessorias, usucapião urbano
coletivo, concessão de direito real de uso, compra e venda
Os postos de atendimento de assistência jurídica gratuita tem como campo de atuação o

trabalho com o indivíduo, os grupos e comunidades carentes sobre o direito à cidade
Os postos de atendimento jurídico devem desenvolver trabalho de orientação, assessoria e
mediação na forma individual e coletiva com as comunidades que serão atendidas pelos projetos e
programas de regularização fundiária; e promover

as ações

judiciais individuais e coletivas

necessárias para a regularização fundiária.
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As atividades necessárias

na prestação do serviço pelas equipes de advogados nos

postos de atendimento são as seguintes:
- orientação jurídica e informação sobre os aspectos jurídicos e legais dos projetos de
regularização fundiária, sobre a legislação e os instrumentos aplicáveis ( Estatuto da Cidade – lei
de parcelamento do solo), utilizando informativos, boletins, cartilhas e vídeos;
- promover extrajudicialmente negociações e acordos na defesa dos interesses das
pessoas, das comunidades e grupos sociais, com o Poder Público e agentes privados;
- patrocinar em juízo a defesa dos direitos individuais e interesses coletivos das
comunidades carentes referentes ao direito à moradia, e a regularização fundiária.
- prestar assessoria jurídica , organizações e movimentos populares para a formação de
associações civis, organizações de interesse social, e cooperativas.
- prestar nos casos de interesse coletivo das comunidades carentes, consultoria e
assessoria jurídica as suas associações, grupos e movimentos;
- estudos e pesquisas jurídicas em doutrina, legislações e jurisprudência, para formular no
campo do Direito, subsídios referentes aos problemas jurídicos fundiários das pessoas e
comunidades necessitadas e suas organizações sociais;
-

análise e sistematização das soluções jurídicas resultantes do serviço de assistência
jurídica prestada, acordos judiciais e extrajudiciais,

-

acordos e negociações com o Poder Público, teses e peças jurídicas, decisões do
Judiciário e legislações;

Para o desenvolvimento destas atividades no campo judicial será necessário em muitos
casos resolver situações no campo do direito de família e das sucessões , portanto fica
praticamente impossível dimensionar o valor do serviço por peça judicial como é o caso da tabela
de honorários de assistência jurídica.
Em razão da natureza do serviço e de sua complexidade o valor do serviço deve ser
estimado como uma remuneração mensal para cada advogado que ira trabalhar no posto de
atendimento cumprindo uma carga horária parcial.
Com base na experiência de convênios que tem sido celebrados pela Procuradoria de
Assistência Judiciária com entidades prestadoras do serviços de assistência judiciária segue abaixo
uma proposta de remuneração para os advogados em substituição a uma tabela de honorários
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Equipe e Estrutura Mínima dos Postos de Atendimento
Os postos de atendimento de assistência jurídica que serão
seguinte estrutura mínima com os seguintes recursos: Estrutura Mínima

formados

devem ter a

de um Escritório

2 ( dois) advogados.............(30 horas semanais)
6 ( seis) estagiários de direito ( 20 horas semanais)
1 ( 1 ) secretária.....................(40 horas semanais)
1 ( 1 ) auxiliar administrativo) ( 20 horas semanais)
Valor da Remuneração
Advogado ................................R$ 2.400.00
Estagiários de Direito................R$

300.00

Secretaria..................................R$

600.00

Auxiliar Administrativo

R$

250.00

Recursos Administrativos de Um Escritório ( Anual)
material de escritório

R$ 1.000.00

reprodução de documentos

R$ 4.000.00

transporte

R$ 3.600.00

2. Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social
A Superintendência de Habitação Popular do Município de São Paulo - HABI submeteu à
análise do Instituto Pólis proposta de minuta de Convênio de Assistência Técnica que se pretende
firmar com entre a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo SEHAB e o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agricultura - CREA-SP, o Sindicato
dos Engenheiros e o Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo.
A Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social, que deve ser prestada pela
municipalidade para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos, prevista no artigo 4º,
inciso V, alínea "r", do Estatuto da Cidade já foi regulamentada na esfera municipal através da Lei
nº 13.433, de 27 de setembro 2002.
A Lei municipal nº 13.433/02 estabelece, através de seu artigo 3º, quais entidades poderão
prestar esse serviço, através da realização de convênios ou termos de parceria a serem firmados
com o Poder Público Municipal. Conforme o artigo 3º "O serviço de Assessoria Técnica em
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Habitação de Interesse Social será prestado por pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, cadastradas pelo Executivo, visando a formação de vínculo de cooperação entre o Poder
Público e as entidades definidas no âmbito desta lei, para o fomento e execução das atividades
previstas nesta lei".
O artigo 4º define que "O Executivo cadastrará as entidades que comprovarem os
requisitos específicos para sua habilitação, emitindo um certificado de Assessoria Técnica em
Habitação de Interesse Social", conforme o parágrafo primeiro deste mesmo artigo 4º, "A
apresentação do certificado é condição indispensável para a celebração de convênios ou termos de
parceria".
Dessa forma, resta claro que, para a celebração de convênio para prestação de serviços
em Habitação de Interesse Social, previamente deve ser emitido pelo órgão municipal competente,
aos pretensos prestadores dos serviços, certificado de Assessoria Técnica em Habitação de
Interesse Social.
A emissão do certificado deve observar ainda o disposto no artigo 7º, da lei que
regulamenta a Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social que determina que "Não são
passíveis de qualificação como Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social: II - os
sindicatos, as associações de classe ou de representação de categorias profissionais".
Neste sentido, tendo em vista a vedação trazida pelo inciso II do artigo 7º da Lei 13.433/02,
uma vez que o certificado é indispensável para a celebração de convênios conforme estabelece o
parágrafo primeiro do artigo 4º, a municipalidade não poderá firmar convênio com o Sindicato dos
Arquitetos, bem como com o Sindicato dos Engenheiros.
O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agricultura - CREA-SP, por se tratar de
uma Autarquia Federal, instituída pela Lei Federal 5.194/66, caracterizada como pessoa jurídica de
direito público, não preenche requisito do artigo 3º da Lei 13.433/02 que define que o serviço de
Assessoria Técnica será prestado por pessoas jurídicas de direito privado. A contratação do CREASP para prestação de serviço de Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social é vedada
pela lei municipal 13.433/02.
Assim, a minuta de convênio proposta pela SEHAB para a contratação do CREA-SP,
Sindicato dos Arquitetos e Sindicato dos Engenheiros não pode ser levada a efeito tendo em vista a
vedação estabelecida na Lei nº 13.433/02 para que estas entidades prestem serviço de Assessoria
Técnica em Habitação de Interesse Social conforme estabelecem os artigos 3º e 7º da Lei
13.433/02.
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Ainda assim, apesar de vedação descrita acima para que o CREA-SP, o Sindicato dos
Arquitetos e o Sindicato dos Engenheiros firmem convênios com a Administração Pública para
Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social, deve-se apontar para a possibilidade de
realização de um termo de cooperação técnica entre a municipalidade e essas entidades, desde
que não implique em repasse de recursos por parte da Prefeitura municipal.

Cumpre esclarecer a possibilidade da municipalidade firmar convênio para prestação de
Assessoria Jurídica em habitação de Interesse Social com a OAB/SP, tendo em vista convênio
recentemente firmado, a luz do Estatuto da Cidade e da Lei Municipal nº 11.300/92.
O Estatuto da Cidade, em seu artigo 4, inciso V, alínea “r” faz clara distinção entre
assessoria técnica, regida pela Lei Municipal nº 13.433/02 e assessoria jurídica regulamentada
através da Lei Municipal nº 11.300/92.
Portanto resta claro que a assessoria técnica que deveria ser prestada pelo CREA-SP,
Sindicato dos Arquitetos e Sindicato dos Engenheiros de São Paulo são coisas distintas reguladas
por duas leis distintas.
Nesse sentido, enquanto a lei que trata da assessoria técnica estabelece uma série de
vedações e critérios para que uma entidade possa firmar convênios com a municipalidade, como
demonstrado acima, a lei nº 11.300/92, que trata da assessoria jurídica não estabelece tais
restrições.
O artigo 6 da Lei nº 11.300/92, determina que “poderão ser celebrados, pela Secretaria dos
Negócios Jurídicos, convênios ou contratados com entidades ou instituições públicas ou privadas,
nacionais ou internacionais, que prestam serviços de atendimento jurídico gratuito, com as vistas à
melhor consecução das finalidades do serviço, sem prejuízo da formalização por outras
Secretarias, nas respectivas áreas de atuação”.
Portanto, diferentemente da assessoria técnica, pode-se celebrar convênios, para
prestação de assessoria jurídica gratuita, com entidades ou instituições públicas ou privadas, não
havendo qualquer vedação a Sindicatos ou entidades representativas de classes profissionais.
Assim, o convênio já firmado com a OAB/SP é perfeitamente possível a luz do disposto na
Lei Municipal nº 11.300/92 e não poderá ser firmado convênio com o CREA-SP, o Sindicato dos
Arquitos e o Sindicato dos Engenheiros, tendo em vista as vedações, já mencionadas,
estabelecidas pela Lei nº 13.4333/02
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Consulta realizada no mês de maio por HABI que compreende a elaboração de minuta do Termo
de Cooperação Técnica que será firmado entre Município de São Paulo, o CREA-SP, Sindicato dos
Arquitetos do Estado de São Paulo e Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo.
Nos consulta a Superintendência de Habitação Popular – HABI da Secretaria de Habitação
e Desenvolvimento Urbano – SEHAB do Município de São Paulo acerca da elaboração de Termo
de Cooperação Técnica que deverá ser firmado entre o Município, o CREA-SP, o Sindicato dos
Arquitetos do Estado de São Paulo e o Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo.
Tendo em vista a consulta realizada no mês de abril acerca de convênio para prestação de
Assistência Técnica gratuita em habitação de interesse social para população de baixa renda que
deu conta da impossibilidade do Município firmar convênio com as entidades supracitadas, atentouse para a possibilidade do município firmar com tais entidades, em detrimento do convênio, um
termo de cooperação técnica no qual não está previsto o repasse de recursos a essas entidades.
Para que o presente Termo de Cooperação Técnica possa vigorar a municipalidade,
levando em conta o disposto na Lei Municipal nº 13.433/02, deverá tomar algumas providências
prévias a assinatura do Termo de Cooperação Técnica anexo.
Tendo em vista que o artigo 7º da Lei 13.433/02 não veda a prestação de Assistência
Técnica em habitação de Interesse Social por parte de pessoas físicas, profissionais autônomos, a
municipalidade, no Decreto que regulamentar a Lei nº 13.433/02, deverá fazer constar a
possibilidade da prestação de assessoria técnica por profissionais autônomos, definindo de acordo
com o que estabelece o Termo de Cooperação Técnica, como se darão as inscrições dos
profissionais, como será realizada a prestação de Assessoria Técnica e quais os critérios para
fixação dos honorários referentes aos serviços prestados, inclusive fazendo constar a tabela de
honorários anexa ao Termo de Cooperação Técnica.
Segue anexa minuta do Termo de Cooperação Técnica.

2.1. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
TERMO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE
HABITAÇÃO

E

DESENVOLVIMENTO

URBANO E O CONSELHO REGIONAL DE
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ENGENHARIA,

ARQUITETURA

E

AGRICULTURA – CREA-SP, P SINDICATO
DOS ENGENHEIROS E O SINDICATO DOS
ARQUITETOS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
VISANDO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS
ENTRE AS PARTES, PARA A PRESTAÇÃO
DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA PARA
COMUNIDADES E GRUPOS SOCIAIS MENOS
FAVORECIDOS NOS TERMOS DO ART. 4º, v,
“r”, DA LEI Nº 10.257 DE 10 DE JULHO DE
2001 (ESTATUTO DA CIDADE).

O

MUNICÍPIO

DE

SÃO

PAULO,

através

da

SECRETARIA

DE

HABITAÇÃO

E

DESENVOLVIMENTO URBANO – SEHAB, neste ato representado pelo seu Secretário, PAULO
TEIXEIRA, doravante designado MUNICÍPIO e CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
ARQUITETURA E AGRAICULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP, neste ato
representado por seu presidente JOSÉ EDUARDO DE PAULA ALONSO, SINDICATO DOS
ENGENHEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEESP, neste ato representado por seu
presidente MURILO CELSO CAMPOS PINHEIRO e SINDICATO DOS ARQUITETOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO – SASP, neste ato representado por sua presidenta VALESKA PERES PINTO,
doravante designadas ENTIDADES, e,
CONSIDERANDO que a Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade –
estabeleceu como um dos instrumentos a serem utilizados na execução da política urbana, a
assistência técnica para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos – artigo 4º, inciso V,
alínea “r”.
CONSIDERANDO que a Lei 13.430, de 13 de setembro de 2002 – Plano Diretor Estratégico do
Município de São Paulo – no artigo 80, XXII prevê o serviço de assessoria técnica gratuita a
indivíduos, entidades, grupos comunitários e movimentos na área de habitação de interesse social, no
sentido de promover a inclusão social dessa população.
CONSIDERANDO que uma grande parcela da população do município mora em situação de
insalubridade e irregularidade:
RESOLVEM as partes acima indicadas, celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO
1. O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objetivo a conjugação de esforços entre as
partes, para a prestação de Assistência Técnica gratuita às comunidades e grupos sociais
menos favorecidos – artigo 4º, inciso V, alínea “r” da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001
– Estatuto da Cidade.
2. Para a finalidade estabelecida no número anterior, serão credenciadas as Profissionais,
regularmente inscritos no CREA-SP e em pleno gozo de suas faculdades estatutárias, às quais
caberá prestar atendimento técnico gratuito as comunidades e grupos sociais de renda familiar
até 6 (seis) salários mínimos, visando a construção de unidades novas, a reabilitação das
unidades existentes através de reformas com ou sem ampliação, e sua integral regularização
fundiária e urbanística, abrangendo a elaboração de projetos e o acompanhamento das obras.
3. As famílias com renda acima de 6 (seis) salários mínimos poderão utilizar recursos próprios
para o pagamento da Assistência Técnica nas condições previstas neste Termo de
Cooperação Técnica.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA INSCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS
Será publicado no diário oficial do Município de São Paulo o Edital Convocatório aos técnicos
interessados na prestação do serviço de
Assistência Técnica, com tempo previsto de
encerramento, a realizar-se anualmente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
As inscrições serão realizadas nos sindicatos da respectiva categoria profissional, que poderá
cobrar uma taxa de inscrição para despesas
gerais.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As inscrições dos profissionais interessados na prestação de Assistência Técnica realizar-se-a nos
termos do modelo (ANEXO I), que deverá
conter, necessariamente, o nome, o número de
inscrição

junto

ao

CREA-SP,

endereço,
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telefone, correio eletrônico, número de agência
e conta corrente bancário, número de RG e
CPF,

bem

condições
Cooperação

como

o

aceite

estabelecidas
Técnica

e

expresso

neste

as

Termo

de

comprovantes

de

experiência na área de habitação popular e
perícia técnica.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O profissional somente poderá inscrever-se no credenciamento da Assistência Técnica para prestar
serviço em área abrangente de uma única SubPrefeitura, a sua escolha.
PARÁGRAFO QUARTO
Os sindicatos poderão recusar a inscrição de profissionais que tenham sofrido punições
disciplinares pela prática de ato incompatível
com o desenvolvimento das atividades deste
Termo de Cooperação Técnica, quando não
reconhecida sua reabilitação.
PARÁGRAFO QUINTO
Compete aos sindicatos, consultado o CREA-SP, certificar a inscrição do Profissional, bem como a
regularidade de sua atuação profissional,
assim com comunicar qualquer fato que
impeça ou limite o inscrito nessa atuação, e
excluir o mesmo, quando da ocorrência de
qualquer ato ou fato que altere essa situação.
PARÁGRAFO SEXTO
Os profissionais inscritos serão selecionados pelas ENTIDADES, considerando o perfil profissional
e a experiência no atendimento à população de
baixa renda.
PARÁGRAFO SÉTIMO

192

A lista dos profissionais inscritos por Sub-Prefeitura será organizada em ordem alfabética (com
endereço e número de telefone) e remetida
pelos sindicatos à SEHAB após vinte dias
corridos do término do período estipulado de
inscrição, em papel impresso e disquete para
homologação e publicação dos nomes no
Diário Oficial do Município, e fixadas em local
visível

no

beneficiários

posto
do

de

atendimento

Termo

de

aos

Cooperação

Técnica.
PARÁGRAFO OITAVO
Qualquer alteração nos dados cadastrais do profissional credenciado, somente será realizada
mediante requerimento assinado pelo próprio
interessado ou seu representante legal, dirigido
ao

sindicato

de

sua

categoria,

que

se

encarregará de encaminha-la à SEHAB, para a
devida

retificação,

observado

o

modelo

constante do ANEXO___.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA INSCRIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
A inscrição dos beneficiários da assistência técnica será realizada nos postos de atendimento
implantados nas Sub-Prefeituras, conforme os
critérios a serem estabelecidos por SEHAB.
CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O profissional inscrito para prestação da Assistência Técnica de que trata este Termo de
Cooperação Técnica, atuará em plantões no
Posto de Atendimento na Sub-Prefeitura (área
de abrangência escolhida pelo profissional),
para orientação ao público alvo, de no mínimo
4 (quatro) horas consecutivas mensais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O profissional deverá assumir por ano a responsabilidade técnica de no máximo 120 (cento e vinte)
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projetos novos e/ou reformas com aumento de
área. Podendo este número ser acrescido se
houver escassez de técnicos.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O atendimento da demanda será de acordo com o limite de recursos constantes na CLÁUSULA
NONA, observadas as diretrizes e prioridades
do MUNICÍPIO.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Por força da Lei Federal nº 5.194/66 e nº 6.496/77, o profissional deverá preencher a Anotação de
Responsabilidade Técnica – ATR, recolhendo a
taxa especial para moradia popular, para
atender o artigo 4º da Resolução do Confea nº
461/01.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

II - Compete ao MUNICÍPIO:
1. realizar a inscrição e a triagem da demanda de Assistência Técnica dos casos
previstos neste Termo de Cooperação Técnica;
2. manter em dia o pagamento correspondente aos honorários dos profissionais
prestadores do serviço de Assistência Técnica;
3. exercer o controle do trabalho realizado pelo profissional, mediante o
recebimento de relatório mensal sobre as atividades desenvolvidas no período;
4. participar da comissão paritária de fiscalização e orientação dos serviços
prestados e da atuação dos profissionais inscritos no termo de cooperação
técnica.

I - Compete às ENTIDADES:
3. realizar a inscrição dos profissionais;
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4. orientar e informar a comunidade atendida por este Termo de Cooperação
Técnica sobre seus serviços, bem como do local dos Postos de Atendimento e a
relação dos profissionais credenciados;
5. promover cursos de treinamento, palestras e seminários

visando ao

aperfeiçoamento dos profissionais participantes, bem como a troca de
experiência e de atendimento técnico sobre aspectos específicos da demanda
atendida;
6. participar da Comissão paritária de fiscalização e orientação dos serviços
prestados e da atuação dos profissionais inscritos no Termo de Cooperação
Técnica.
CLÁUSULA SEXTA – DOS HONORÁRIOS
Os honorários dos profissionais serão fixados para os casos previstos na CLÁUSLA PRIMEIRA,
conforme os valores constantes da Tabela
(ANEXO____) que integra o presente Termo de
Cooperação Técnica.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os honorários serão pagos integralmente até 30 (trinta) dias após a entrega do relatório das
ENTIDADES, conforme o parágrafo quinto desta CLÁUSULA SEXTA.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Os pagamentos de honorários, pela forma prevista neste Termo de Cooperação Técnica, não
implicarão existência de vínculo empregatício com o MUNICÍPIO, não ensejando ao profissional
inscrito, qualquer direito assegurado aos servidores públicos, notadamente no que diz respeito à
contagem deste tempo como de serviço público.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A tabela de honorários a que se refere este Termo de Cooperação Técnica terá seus valores
reajustados anualmente, por ato de SEHAB,
segundo negociação prévia, sempre observado
o mínimo como sendo a variação inflacionária
do período medida por índice adotado pela
Administração Municipal de São Paulo.
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PARÁGRAFO QUARTO
Se o profissional, por motivo justificado, desistir da assistência antes do término dos serviços de
regularização e/ou da obra, quando houver, fará
jus aos honorários de acordo com os serviços
prestados.
PARÁGRAFO QUINTO
O pagamento será efetuado pelo MUNICÍPIO aos PROFISSIONAIS mediante a apresentação de
relatório mensal contendo os serviços realizados no período, e a comprovação dos trabalhos
técnicos realizados, através de:
1. projeto;
2. cópia da respectiva ART;
3. declaração da família beneficiada constando execução e término da obra.
PARÁGRAFO SEXTO
Quando o motivo de recua e pagamento dos honorários ensejar na retificação da documentação,
caberá ao interessado providenciar novos
documentos devidamente retificados.
PARÁGRAFO SÉTIMO
É vedada ao profissional a cobrança a titulo de honorários dos serviços prestados aos beneficiários
da Assistência Técnica.
PARÁGRAFO OITAVO
Os profissionais poderão perder o direito aos honorários em caso de insuficiência técnica ou
quando infringirem qualquer cláusula deste
Termo de Cooperação Técnica, conforme
decisão da Comissão de Fiscalização e
Orientação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO
Fica constituída uma Comissão Paritária composta por 6 (seis) membros, sendo 3 (três)
representantes do MUNICÍPIO, e 3 (três)
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representantes das ENTIDADES, que terá por
finalidade promover a administração deste
Termo de Cooperação Técnica.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Compete à Comissão de Fiscalização e Orientação:
1. Apurar qualquer infração aos termos do presente Termo de Cooperação Técnica, garantindo
a defesa dos envolvidos e advertindo, suspendendo ou excluindo o profissional credenciado
neste programa, conforme a gravidade da infração.
2. Organizar a escala de plantões dos profissionais na área de abrangência do atendimento.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A comissão escolherá um presidente entre seus membros, para no caso de urgência tomar as
medidas necessárias para o cumprimento das
regras deste Termo de Cooperação Técnica, ad
referendum da Comissão.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Cooperação Técnica vigorará a partir da data de sua
assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2003 (dois mil e três), podendo ser prorrogado por
períodos de 12 meses, observados os limites legais, mediante lavratura de Termo Aditivo.
CLÁUSULA NONA – DO VALOR
O presente Termo de Cooperação Técnica tem o valor global estimado em R$_________ .
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
Incumbirá ao MUNICÍPIO providenciar, à sua conta, a publicação deste Termo de
Cooperação Técnica, em extrato, no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, devendo esta ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a contar daquela data.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
O presente Termo de Cooperação
Técnica poderá ser denunciado por qualquer
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dos

partícipes,

mediante

notificação,

com

antecedência mínima de 90 (noventa) dias,
observada a obrigação de cumprimento das
obrigações até então assumidas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Rescindindo

o

ajuste,

o

MUNICÍPIO obriga-se a pagar, até o final dos
trabalhos contratados, as Pessoas Jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos credenciadas
com base neste Termo de Cooperação Técnica,
obrigando-se as ENTIDADES a diligenciar para
que se faça o acompanhamento das obras e/ou
serviços de regularização até sua conclusão.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Fica eleito o foro da capital do
Estado de São Paulo, para dirimir eventuais
dúvidas que forem suscitadas na interpretação
do presente Termo de Cooperação Técnica.
E por estarem de acordo, as partes assinam o presente Instrumento em 03 (três)
vias, de igual teor e forma, para que produza entre si os efeitos legais na presença das testemunhas,
que também o subscrevem.

São Paulo,

de

de

.

ANEXO _____ - TABELA DE HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

XI. Casos

1. Desapropriação
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Área objeto de DIS, na qual diversas famílias ocuparam e hoje preenchem todos os
requisitos para pretender a Concessão Especial.
Sucede que a PMSP, ainda não tem o domínio da área, tendo em vista que não foi
finalizada a Ação de Desapropriação, constando entretanto que a PMSP foi imitida na posse.
Se é requisito da Concessão ser a PMSP titular do domínio, como responder? Alegar que
não possui o domínio? E como restará o direito dos ocupantes? Como é possível a concessão da
posse pela municipalidade aos ocupantes? Como será transformada a concessão da posse em
propriedades quando a municipalidade possuir o domínio da área?
Saliente-se que existem partes de áreas onde foram implantados Mutirões, onde também
houveram ocupações. Em tese o problema será o mesmo para os ocupantes - não mutirantes.
Outra questão o Munícípio pode utilizar os institutos da concessão de direito real de uso
onerosa ou da cessão de posse com conversão para o instituto da a venda e compra em áreas
desapropriadas no qual já tem a imissão provisória da posse onde já tenham sido executados
projetos de urbanização ou de construção de conjuntos habitacionais?
A primeira questão é se o Município de São Paulo pode transferir para terceiros
(ocupantes) área desapropriada para fins de interesse social para a execução de projeto de
habitação de interesse social no qual tem a posse decorrente da imissão

na posse

autorizada pelo Poder Judiciário no processo expropriatório. O Município neste caso não
tem o titulo de propriedade devido a ação judicial de desapropriação não ter sido ainda
concluída.
As modificações introduzidas na Lei nº 6.766/79 pela Lei nº 9.785/99 auxiliam a elucidar a
questão.
A primeira modificação a ser ressaltada é a estabelecida no artigo 2 º da Lei nº 9.785/99,
que altera o inciso do artigo 167 da lei nº 6.015/73 ( lei que dispõe sobre registros públicos) que
possibilita o registro da imissão provisória na posse de imóveis desapropriados para a execução de
parcelamento popular com finalidade urbana da seguinte forma:
Art 167...............................
“36) da imissão provisória na posse e respectiva cessão e promessa de cessão, quando
concedido à União, Estados, Distritos Federal , Municípios ou suas entidades delegadas, para a
execução de parcelamento popular, com finalidade urbana, destinado às classes de menos renda.
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Com base nesta norma o Município pode registrar a imissão provisória na posse no
Cartório de Registro de Imóveis. Este deve ser o primeiro passo para a Município de São Paulo ter
a posse do imóvel para poder transferir a área para os moradores ocupantes.

De acordo com o artigo 26, § 4º da Lei nº 6.766/79, o parcelamento do solo aprovado
deverá ser levado a registro no Cartório de Imóveis acompanhado do título de propriedade, entre
outros documentos, o qual será dispensado quando se tratar de parcelamento popular, destinado
às classes de menor renda, em imóvel declarado de utilidade pública, com processo de
desapropriação judicial em curso e imissão provisória na posse, desde que promovido pela União,
Estados, Distrito Federal, Municípios ou suas entidades delegadas autorizadas a implantar projetos
de habitação. Já o § 5º do artigo 26 desta mesma lei dispõe da necessidade do pedido de registro
da imissão provisória na posse ir acompanhado de exemplar do contrato padrão de promessa de
venda, de cessão ou de promessa de cessão.
Analisado em conjunto com o disposto no artigo 26, § 3º da mesma Lei nº 6.766/79 verificase

que é admitido nos parcelamentos populares a cessão da posse em que estiverem

provisoriamente imitidas a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas entidades delegadas,
por instrumento particular que terá força de escritura pública.
Pode-se aduzir que a Lei nº 9.785/99 equiparou a imissão provisória na posse, quando
concedida ao poder público para execução de parcelamento urbano popular, ao título de
propriedade, quanto aos efeitos que se produzirão para o titular da posse. Desde a imissão
provisória na posse o expropriante aufere todas as vantagens do bem, cessando para o
expropriado a sua fruição e os encargos correspondentes28. No caso específico de desapropriação
para fins de implantação de loteamentos populares pelo poder público, o registro da imissão
provisória na posse produz efeitos reais ao seu titular que, inclusive, poderá cedê-lo a terceiros
(inciso 36 do artigo 167 da Lei nº 6.015/73, introduzido pela Lei nº 9.785/99). A cessão de posse,
inclusive, constituirá crédito contra o expropriante, desde que o cessionário tenha cumprido todas
as obrigações decorrentes do contrato de cessão de posse. O cessionário poderá valer-se da
cessão de posse como garantia de contratos de financiamentos habitacionais como, por exemplo,
financiamento de materiais de construção para construção ou reforma do imóvel (artigo 26, § 4º da
Lei nº 6.766/79 introduzido pela Lei nº 9.785/99). Após o registro da sentença final de
desapropriação, a posse do poder público converter-se-á em propriedade e a sua cessão, em
compromisso de compra e venda, caso ainda hajam obrigações a serem cumpridas (artigo 26, § 5º
da Lei nº 6.766/79 introduzido pela Lei nº 9.785/99). Não havendo mais obrigações a serem
cumpridas pelos cessionários, tem-se que as próprias cessões de posse valerão como título hábil

28

Conforme Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, Editora RT, 1988.
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para registro da propriedade do apartamento ou lote adquirido, desde que comprovada a quitação
(artigo 26, § 6º da Lei nº 6.766/79 introduzido pela Lei nº 9.785/99).
De acordo com o artigo 742 do Código Civil, o usuário de determinado bem fruirá a
utilização da coisa dada em uso, proporcionalmente às necessidades pessoais e de sua família. O
usuário terá o direito de extrair da coisa tudo quanto possa atender essas necessidades e também
de introduzir obras de melhoria de modo a tornar o uso mais proveitoso. O usuário terá como
obrigações a conservação do bem, sempre utilizando-o dentro dos limites de suas necessidades; o
pagamento do valor estipulado, se oneroso o contrato; e a devolução do bem na época acertada. A
cessão de uso pode ser registrada junto ao Registro de Imóveis. A posse é o exercício de fato de
um dos poderes da propriedade (usar, fruir, dispor e reaver o bem de quem o possuir
injustamente). Dentre estes poderes, o que é afeto exclusivamente ao proprietário é o poder de
dispor do bem, isto é, a faculdade de aliená-lo, onerá-lo, destruí-lo ou modificá-lo.
Sobre as características da posse são precisas as palavras de Moreira Alves29:
"Ademais, havendo adotado o nosso Código Civil - como se vê dos termos do art. 485 - a
concepção de que a posse se caracteriza pelo exercício de fato, pleno ou não, de algum dos
poderes da propriedade, com ela é perfeitamente compatível a explicação de Crome – atacada
injustamente por Gondim Neto - de que tem posse (como sucede com o possuidor indireto que
tem posse própria e que, portanto, possui a coisa como sua) quem, de fato, exerce os poderes que
exerceria se, sendo proprietário, constituisse, com relação à coisa objeto de seu dominio, direito de
usufruto em favor de terceiro. É o poder de fato correspondente ao poder jurídico. Quem se
comporta como se tivesse, de direito, algum dos poderes inerentes à propriedade sobre a coisa é
possuidor dela, ainda que não a tenha sob sua dominação direta" (Posse, Vol. lI, ob. cit., p. 455).
De acordo com Arnaldo Rizzardo30, um dos efeitos decorrentes do exercício da posse é a
presunção de propriedade. Quem exerce a posse faz presumir que tem o domínio do bem. Esse
efeito único assegura até mesmo o direito de defender a posse através dos interditos.
Resta claro, portanto, que havendo o registro da imissão provisória na posse, o Município
está autorizado a ceder a posse do imóvel às famílias residentes, para fins de (re)assentamentos
ou regularização fundiária, motivos de alteração da Lei nº 6.766/79.
O registro da cessão de posse somente poderá ocorrer no caso da imissão provisória na
posse ser previamente registrada. Entretanto, a cessão da posse de um bem imóvel pelo poder
29
30

c José Carlos Moreira Alves, Posse, Vol. lI, ob. cit., p. 455
Direito das Coisas, vol. I, Editora Aide, 1991.
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público pode ocorrer sempre que ele detenha o seu domínio ou a sua posse, desde que cumpridas
as exigências legais de autorização legislativa e concorrência, se cabíveis. Isto é um princípio geral
de direito.

Concluindo este tópico: o Município de São Paulo, tendo o registro da imissão provisória da
posse no Cartório de Registro de Imóveis de área desapropriada por interesse social pode
promover a cessão de posse da área para as famílias residentes, sem a necessidade de dar o título
de propriedade com base nas normas acima expostas da lei nº 9.785/99 que alterou a Lei nº
6.766/79.

A segunda parte da consulta diz respeito a como o Município pode transferir a posse
da área para as famílias que ocupam a área para fins de moradia, em especial no caso das
famílias que ocupam a área há mais de cinco anos para fins de moradia sem ter tido
oposição do Poder Público municipal considerando os institutos da cessão de posse , da
concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso.

Como instrumentos jurídicos ou administrativos cabíveis para a concessão de uso de áreas
públicas onde serão aplicadas medidas de regularização fundiária ou de (re)assentamento de
famílias de baixa renda, estão

previstos no Estatuto da Cidade, lei federal de política urbana: a

concessão de direito real de uso (instituída pelo Decreto-Lei nº 271/67) e a concessão especial
para fins de moradia, instituída pela Constituição Federal (artigo 183) e regulamentada na Medida
Provisória nº 2.220/01. Ambos os instrumentos poderão ser outorgados por contrato ou termo
administrativo e deverão ser registrados junto ao registro da respectiva imissão provisória na posse.

Haveria impossibilidade do poder público outorgar a concessão especial para fins de
moradia ou a concessão do direito real de uso a terceiros caso a posse por ele exercida sobre o
bem imóvel fosse precária, ou seja, não fundada em justo título. A imissão provisória na posse
quando concedida a União, Estado, Distrito Federal ou Município é título hábil para registro no
Ofício Imobiliário, sendo facultada a sua cessão a terceiro, desde que o objetivo seja a execução de
parcelamento urbano para a população de baixa renda.
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A concessão especial para fins de moradia e a concessão do direito real de uso especial
são modalidades de trespasse de uso de imóvel público. Neste aspecto, não se concede ao
ocupante a propriedade do bem, caracterizada pelos poderes de uso, gozo e fruição31. Aos
ocupantes cessionários resta assegurado usufruir de um direito real formalmente contratado com o
Poder Público, oponível erga omnes e o que permitirá a concreta utilização do imóvel enquanto
perdurar o processo desapropriatório e a regularização definitiva da propriedade após a sentença
definitiva.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro ao tratar da concessão de uso de bem público, afirma o
seguinte32:
Outro aspecto importante é o fato de que a concessão investe o concessionário em
posse sobre a parcela dominial objeto do contrato. Francisco Campos, falando a respeito da
concessão para instalação e exploração de uma usina hidrelétrica, afirma que “a concessão
envolve a investidura na pessoa do concessionário de amplos poderes sobre a coisa
pública necessária ao exercício dos direitos e obrigações resultantes do ato de concessão”.
E acrescenta que "esses poderes se afirmam, em primeiro lugar, pela posse exclusiva do
concessionário sobre a porção do domínio público afetada aos serviços de cuja exploração é titular.
O concessionário se instala sobre a coisa pública, podendo até alterar ou modificar o seu estado, a
sua fisionomia, o seu relevo ou a sua aparência, se a natureza do serviço o exige”.(...).
No seu entendimento, a concessão de uso dá amplos poderes ao concessionário, na
medida em que o investe em posse sobre a parcela dominial.
Após estas considerações gerais sobre os dois institutos aplicáveis para a regularização
fundiária de áreas áreas públicas cabe responder como pode ser aplicada a concessão de uso
especial para fins de moradia nos termos da medida provisória n° 2220/2002 em área em que o
Município tem a imissão provisória da posse registrada no Cartório de Registro de Imóveis.
O reconhecimento do direito à concessão de uso especial passa a ser uma obrigação do
Poder Público. Logo, preenchidos os requisitos previstos na MP n.° 2.220, o título de concessão de
uso especial será obtido pela via administrativa ou judicial, neste último caso, diante da recusa ou
omissão do Poder Público.

31

Cf. art. 1.228 do Código Civil

32

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Uso Privativo de Bem Público por Particular. Editora RT, São Paulo,
1983.
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A exemplo do usucapião urbano, a norma constitucional caracteriza a concessão de uso
especial individual ou coletiva como um direito subjetivo

prestigiando a destinação social dos

imóveis públicos.
Portanto, já exercendo os requerentes moradia nas áreas objeto de desapropriação,
durante cinco anos até a data de 30 de junho de 2001, em área de até 250m2, sem serem
proprietários de outro imóvel urbano ou rural, terão direito à concessão especial para fins de
moradia. Neste caso, a concessão deverá ocorrer a título gratuito.
A outra questão é se o Município de São Paulo pode outorgar a concessão de direito
real de uso onerosa nestas áreas que foram desapropriadas para a execução de projetos de
habitação de interesse social.
Cumpre destacar o artigo 48 do Estatuto da cidade, pelo qual nos programas e projetos
habitacionais de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública
com atuação específica nessa área , os contratos de concessão de direito real de uso de imóveis
públicos terão caráter de escritura pública e constituirão titulo de aceitação obrigatória em garantia
de contratos de financiamentos habitacionais
A posse somente poderá ser cedida a título oneroso quando os moradores não fizerem jus
ao direito subjetivo de concessão de uso especial para fins de moradia , caso em que o poder
público poderá firmar contratos de concessão do direito real de uso. Neste caso, o poder público
deverá obter autorização legislativa para poder firmar os contratos de concessão do direito real de
uso33.
A concessão de direito real de uso onerosa é a modalidade pela qual o Poder Público por
ter a posse de uma área que foi objeto de desapropriação, após ter promovido a urbanização de
uma área ocupada por uma favela por exemplo ou após ter implantado um conjunto habitacional,
transfere a posse dos imóveis ou unidades habitacionais para a população beneficiária do projeto
habitacional.
A concessão neste caso pode ser onerosa

com base o custo da urbanização ou da

unidade habitacional. A lei que outorgar a concessão onerosa deve dispor sobre os critérios para o
estabelecimento dos valores que deverão ser cobrados da população, como por exemplo o valor
mensal da concessão de direito real de uso de unidade habitacional.
33

O que não é requisito para a concessão especial para fins de moradia, já que esta não é apenas uma
faculdade do poder público, mas sim obrigação a ser cumprida. Dessa forma, o direito subjetivo público da
população à concessão especial de moradia no imóvel, retira-lhe toda e qualquer afetação distinta que
porventura existisse anteriormente.
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Aplicam-se para a concessão de direito real de uso onerosa as regras previstas no artigo
26 da Lei nº 6.7766/79, para fins de registro no Cartório de Registro de Imóveis.
A última questão diz respeito se é possível utilizar a cessão de posse nas situações
acima mencionadas onde é cabível a concessão de direito real de uso onerosa , nos caso do
Município de São Paulo ter a pretensão de alienar as unidades habitacionais através do
instrumento da venda e compra?
Ressalte-se que as cessões de posse deverão ser elaboradas com base no artigo 26 da Lei
nº 6.7766/79.
Neste caso a cessão de posse deve ser celebrada entre o Município e a população
beneficiada através de instrumento particular contendo as obrigações, cláusulas de financiamento e
a conversão do instrumento em compromisso de venda e compra. Lembrando que este
instrumento particular para todos os fins de direito tem caráter de escritura pública nos termos do §
4º do artigo 26 da Lei nº 6.766/79 inseridos pela Lei nº 9.785/99.
Quando da expedição da sentença definitiva no processo de desapropriação, então as
cessões de posse deverão ser registradas com base no título definitivo de propriedade a ser obtido
pelo Município, o qual será registrado no Registro de Imóveis.
Caso seja da vontade do Município (e havendo acordo com os cessionários) de converter
as cessões de posse34 em compra e venda, deverá ser observado o disposto nos §§ 5º e 6º do
artigo 26 da Lei nº 6.766/79 inseridos pela Lei nº 9.785/99. Havendo ou não obrigações pendentes
de parte dos cessionários, as cessões serão convertidas em promessas de compra e venda ou
diretamente em propriedade, quando acompanhadas de prova de quitação.
Ressalve-se que, por serem considerados de interesse público os parcelamentos
vinculados a planos habitacionais e as ações de regularização fundiária de iniciativa das Prefeituras
Municipais, deverá ser exigida a mínima e indispensável documentação necessária ao registro no
cartório competente, vedadas as sanções e exigências pertinentes aos particulares, nos termos do
artigo 53-A inserido na Lei nº 6.766/79 pela Lei nº 9.785/99.
Conclusões:

34

A concessão especial para fins de moradia não poderia ser convertida para compra e venda porque é
modalidade constitucional específica que possui a gratuidade como uma de suas características intrínsecas.
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•

O Município poderá conceder a posse do bem imóvel que objetiva regularizar em benefícios
dos moradores, de área desapropriada para fins de interesse social para a execução de
projetos de habitação de interesse social, desde que tenha a imissão provisória na posse
registrada no Cartório de Registro de Imóveis.

•

Tendo a imissão de posse registrada o Município de são Paulo poderá conceder a posse
dependendo da situação através dos instrumentos da cessão de posse – venda e compra nos
termos da lei n ° 6766/79, da concessão de direito real de uso onerosa nos termos do
Estatuto da Cidade. Ou ainda, tendo os moradores direito subjetivo à concessão especial por
terem completado cinco anos de residência na área no dia 30.06.01, atendidos os demais
requisitos legalmente exigidos, deverá o Município firmar contratos de concessão especial de
uso para fins de moradia.

•

No caso de concessão de direito real de uso, o Município deverá obter prévia autorização
legislativa, para poder promover a outorga da concessão de forma onerosa para a população
beneficiada pelo projeto de urbanização (áreas ocupada –favela) ou do projeto de habitação de
interesse social (conjunto habitacional) executado na área desapropriada.

•

A cessão de posse poderá ser utilizada no existência da pretensão do Município de São Paulo
alienar a área para a população beneficiada pelo projeto de habitação de interesse social
através do instrumento da venda e compra.

•

Uma vez registrada a sentença definitiva de desapropriação, as cessões de posse, convertidas
ou não em promessas de compra e venda ou em propriedades definitivas (mediante prova da
quitação), serão então registradas com base no registro da propriedade realizada em nome do
Município.

2. Consulta sobre o caso da Rua Sólon, que envolve o Banco Itaú S/A, a Prefeitura do
Município de São Paulo e ocupantes/moradores do imóvel situado à Rua Sólon, nº 934.

2.1. Pergunta
Existe um prédio semi-acabado e ocupado a cerca de 20 anos (os ocupantes venderam,
trocaram etc.., entretanto há moradores com mais de 5 anos)
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Ocorre que o vizinho Banco Itaú ajuizou uma ação de interdição em face da Prefeitura
(situação de RISCO).
A ação foi julgada procedente em duas instâncias e a decisão de desocupação já transitou
em julgado. Encontra-se em fase de execução de sentença.
A PMSP comprometeu-se com os moradores de apoiá-los na defesa de suas Moradias.(80
familias).
Recentemente foi ajuizada pelo Centro Gaspar Garcia uma Ação Coletiva de Usucapião
(ainda sequer foi recebida, está com o MP).
Tendo em vista a necessidade eminente de desocupação, os advogados do Centro
conversaram com a Promotora do processo, a qual logo afirmou que a posse não é mansa e
pacífica, tendo em vista a interdição.
Fora a questão de caixa, a PMSP, não possui meios administrativos-legais para dispor de
numerário para reforma, esbarrando sempre na titularidade (domínio).
O Proprietário jamais procurou os moradores, entretanto recentemente esteve na PMSP,
um senhor, cujo nome não tem qualquer relação com o titular constante no Registro de Imóveis.
Mas intitulando-se proprietário e oferecendo ao Município pelo preço inacreditável de " Dois Milhões
de Dólares".
A PMSP tem interesse em colaborar com os moradores, entretanto não vê saída, posto
que deverá cumprir a ordem judicial.
Em reunião realizada neste mês com o Banco Itau, foi acordado um prazo de 30 (trinta)
dias com a Municipalidade, através da SEHAB e da Procuradoria do Município, o Centro Gaspar
Garcia e os moradores do prédio, para neste prazo serem feitas as reformas essenciais no prédio
para eliminar a situação de risco, sob pena de ser executado o pedido de remoção já deferido no
processo judicial de interdição do prédio.
Face a estes fatos, que medidas podem ser tomadas para fins deste prédio se tornar uma
habitação de interesse social destinada aos atuais moradores que, na sua maioria, têm há mais de
5 (cinco anos) a posse do imóvel, e induzir o proprietário a transferir este imóvel para o
Municipalidade.
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2. Histórico
2.1 Processo Judicial
O Banco Itaú, proprietário do terreno vizinho ao ocupado, interpelou a Prefeitura do
Município de São Paulo em 06/09/1993, requerendo a interdição e evacuação do prédio.
Em 14 de abril de 1994, interpôs MEDIDA CAUTELAR DE INTERDIÇÃO contra a
municipalidade, alegando uso indevido do imóvel e conseqüentes riscos e danos aos vizinhos,
justificativas dos pedidos de interdição e evacuação. Após a contestação por parte dos moradores
e por parte da Municipalidade, foi aberto procedimento administrativo com fins de apurar os fatos
alegados pelo autor. Efetuada a interdição do edifício e comprovada ela em juízo, a ação foi extinta
sem ônus para as partes.
O autor, Banco Itaú, entra com Embargos de Declaração – que foram rejeitados
liminarmente – e com Recurso de apelação pedindo a nulidade da sentença por julgamento “citra
petita”. A Municipalidade contra-razoa apoiando o acerto da decisão e interpõe recurso adesivo,
pedindo a condenação do Itaú à sucumbência.
O Acórdão acolheu o recurso de apelação e anulou a decisão por julgamento “citra petita”.
Interposto Recurso especial, não foi admitida sua remessa para o STJ. Desta decisão foi interposto
recurso de agravo, que teve provimento negado.
Uma nova Sentença, em fevereiro de 2001, dá procedência à cautelar, mantida em grau
de recurso, que decide pela INTERDIÇÃO, após 45 dias da publicação da sentença, com
autorização de uso de força policial.
Em 10 de Outubro de 2001, o Acórdão do 2º TAC nega provimento ao apelo da
Municipalidade e acolhe em parte o reexame necessário e o recurso do requerente por
votação unânime.
Na data de 30/11/2001 decorre o prazo para a interposição de recurso. Com isso, o
acórdão transitou em julgado, devendo ser imediatamente cumprido, “sob pena de crime de
desobediência e de responsabilidade funcional”. Tanto na sentença como no acórdão, o
Judiciário ressalta a omissão administrativa do poder público que deve ser corrigida pela via
judicial.
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Em 07/08/2002 é juntada a petição do Banco Itaú requerendo a interdição e
evacuação sob pena da determinação ser cumprida judicialmente. No despacho de
09/08/2002, o Juiz defere a petição do Banco Itaú.
Em reunião realizada entre o Banco Itaú e representantes da Municipalidade da
Procuradoria do Município e da Secretaria da Habitação do Município, advogados do Centro
Gaspar Garcia e representantes dos moradores foi feito um acordo no processo judicial de
concessão de um prazo de trinta dias para serem providenciadas as reformas necessárias para a
eliminação do risco do prédio.

1.2 Procedimento Administrativo
O primeiro relatório de vistoria do CONTRU (04/04/01, nas fls. 157/59) avalia que o imóvel
objeto da lide processual não oferece risco de ruir. O problema é restrito à segurança da parte
elétrica. Como as rotas de fuga e as instalações hidráulicas são inadequadas, há um potencial risco
de incêndio. O relatório afirma não poder se constatar quais os riscos que o referido imóvel poderia
causar ao prédio vizinho, cujo proprietário é autor da ação.
Informa ainda que o prédio estaria desocupado e que o proprietário do imóvel ainda não
havia sido identificado.
Em 06/10/93, a Municipalidade é notificada da interpelação e elabora, em 14/11/94, o
relatório de vistoria (CONTRU), com as fotos do prédio. Diante do resultado do relatório, o Termo
de Interdição do imóvel pela Prefeitura sai em 08/05/95.
Feita a lista dos moradores, a Prefeitura, em 13/11/96, por intermédio de HABI, notifica os
moradores exigindo a desocupação do imóvel no prazo máximo de 48 horas, em face da situação
de risco iminente de incêndio.
Em 18/12/96, os moradores da Rua Sólon enviam carta ao CONTRU com abaixo assinado,
fotos e comprovantes de gastos (notas fiscais), demonstrando as “reformas” já realizadas, a
compra de material de construção e as providências que estavam sendo tomadas para cumprir as
exigências técnicas.
Apesar dos esforços medidos pelos ocupantes, o CONTRU faz uma segunda vistoria e
confirma o resultado do relatório anterior, sob a alegação de que as melhorias não foram
suficientes para superar o risco existente.
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Segundo consta no Cadastro Imobiliário e Fiscal da Prefeitura, o edifício seria propriedade
de Pedro Liberato e Maria Romano, de acordo com suposta Certidão de Propriedade decorrente
de escritura de divisão datada de 10/04/1922, 1O Tabelião, número de registro 5763, de abril de
1932, 2A Circunscrição (fl. 207).
Contudo, a Certidão não foi identificada, pairando ainda dúvidas sobre o nome do
verdadeiro proprietário. Depois de extensa pesquisa entre os possíveis cartórios, foi emitida
Certidão negativa de 07/10/97 do imóvel situado á Rua Sólon, 934, 35º subdistrito da Barra Funda
(fls. 137/138).
Verificou-se que não há nenhum processo administrativo do imóvel em nome dos supostos
proprietários. Há somente um processo com pedido de obtenção de matrícula para operar em
feiras de artesanato em nome de outra pessoa, também desconhecida, cujo nome é Ines Adriana
Lizama Jameux.
O Assessor Jurídico da Prefeitura, em 26/03/01, conclui que não foi identificado o
proprietário, sendo certo que a última anotação do Registro de Imóveis é de 1944.
Em 06/04/2001, a Administradora Regional requer a intimação dos moradores para
desocupar o imóvel, tendo em vista a decisão judicial. A fiscalização da Prefeitura informa que não
houve atendimento das intimações e solicita à administradora o auxílio policial (08/05/01).

3. Resposta:

O problema enfocado envolve, principalmente, a questão da “titularidade” do imóvel.
Com efeito, para que seja regularizada a situação do imóvel, e consequentemente a
possibilidade de manter-se a moradia das 80 famílias, é preciso solucionar essa pendência.
Logo, diante do atual panorama e das últimas ocorrências noticiadas, em particular a
petição conjunta do Itaú/PGM requerendo um prazo para a realização das obras de reforma no
imóvel, a questão da titularidade torna-se imperiosa para definir a efetiva responsabilidade e
engajamento da PMSP na solução do problema.
Nessa linha, devemos identificar as seguintes possibilidades:
-

Dar-se continuidade à ação de usucapião coletiva proposta;
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-

Providenciar a utilização compulsória e efetivar a desapropriação do imóvel com base no
Estatuto da Cidade;

-

Delimitar a área do imóvel como ZEIS 3;

-

Delimitar a área do imóvel como sujeita ao direito de preempção.

3.1 Ação de Usucapião Coletiva:
Entendemos que, em princípio, a ação coletiva de usucapião ajuizada pelo Centro
Gaspar Garcia poderá prosseguir, não sendo a ação de interdição proposta pelo Banco
Itaú caracterizada como causa interruptiva do prazo aquisitivo.
No instituto da usucapião, por posse contínua (ou “sem interrupção”, como diz a Lei), deve
entender-se a sucessão ordenada e regular de atos possessórios, ou seja, o usucapiente deve
provar que foi diligente na prática de atos possessórios, se mantendo eficazmente na posse do
bem.
Segundo Nelson Luiz Pinto “O Código Civil, ao tratar da posse que possibilita a aquisição
do domínio pelo usucapião, refere-se à posse contínua e incontestada, podendo levar,
equivocamente, a uma interpretação de que a posse, além de não poder sofrer interrupção durante
o lapso de tempo fixado, deveria ser exercida sem oposição por parte de quem quer que seja”.
(grifo nosso)35
Entende o autor que, ao aludir à “posse incontestada”, quis o legislador pátrio referir-se à
oposição feita por parte do proprietário ou por terceiros legítimos interessados36 que se
manifestem contra a posse exercida pelo pretendente a usucapir.
Mais concretamente, para que a posse preencha o requisito legal da não oposição (ou
ininterrupção civil), deve-se provar que a mesma tenha sido exercida sem que o proprietário ou um
legítimo interessado tenha feito uso dos meios hábeis à interrupção da prescrição, não bastando,
pois, que a posse seja apenas contínua.37
Resta delineado o principal aspecto atinente à posse contínua e incontestada no
usucapião: não bastará a oposição efetivada pelos meios que garantam a interrupção do

35

Cf. in Ação de Usucapião, 1987, p. 101.

Um “terceiro legítimo interessado” pode ser, por exemplo, um titular de algum direito real sobre o imóvel, como a
servidão e o usufruto, ou seja, sempre relacionado às questões ligadas à titularidade, à posse, ao domínio, etc.
37 Idem, p.103
36
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prazo aquisitivo do direito subjetivo, esta deverá ter sido efetivada pelos proprietários ou
terceiros legítimos interessados.
Diante do exposto, entendemos que a ação de interdição proposta pelo Banco Itaú não
caracteriza oposição na medida em que esta medida judicial não questiona a “titularidade” (posse
ou propriedade) do imóvel, mas unicamente as questões relacionadas às normas urbanísticas de
segurança e construção e ao direito de vizinhança.

3.2 Utilização Compulsória e Desapropriação:

Em relação aos imóveis que não estejam cumprindo sua função social, e a fim de que este
princípio possa ser observado na implementação da habitação no imóvel descrito, o atual sistema
jurídico constitucional autoriza a aplicação de instrumentos sancionatórios ao proprietário que não
promova o seu adequado aproveitamento, nos termos do plano diretor e planos regionais.
São instrumentos constitucionais destas sanções: parcelamento, edificação ou utilização
compulsórios; imposto sobre a propriedade predial e territorial progressivo no tempo e
desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, com emissão previamente
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais
e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.38
Nos termos do art. 182, § 4º da Constituição Federal, é necessária a observância dos
seguintes requisitos, antecedentes à aplicação dessas sanções:
-

a propriedade urbana que não atende a função social, deve ser integrante de área
definida no plano diretor como sujeita à aplicação destes instrumentos;

-

instituição de plano urbanístico especial (Lei municipal específica) dispondo sobre as
exigências concretas para a propriedade urbana atender sua função social, bem como,
procedimento e o prazo para o cumprimento de tais exigências;

-

Lei federal de desenvolvimento urbano dispondo sobre a regulamentação dos referidos
instrumentos (Estatuto da Cidade).

Com efeito, o Estatuto da Cidade veio suprir a demanda do §4º do art. 182 da CF/88,
prevendo nos arts. 5º a 8º as etapas pertinentes à utilização compulsória, IPTU progressivo e
desapropriação que devem ser seguidas visando o cumprimento da função social da propriedade.
38

Texto constante do inc. III do art. 153 da Lei Orgânica do Município de São Paulo.
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O plano diretor, ao disciplinar a aplicação destes instrumentos pelo Município, estabelece
pelo artigo 200 as áreas sujeitas à aplicação da utilização compulsória .Nos termos deste artigo as
áreas de aplicação de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios são aquelas fixadas por
esta lei, compreendendo imóveis não edificados, subutilizados, nos termos do artigo 5º da Lei
Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, ou não utilizados, para os quais os
respectivos proprietários serão notificados a dar melhor aproveitamento de acordo com o Plano
Diretor Estratégico em prazo determinado, sob pena de sujeitar-se ao IPTU progressivo no tempo e
à desapropriação com pagamento em títulos, conforme disposições do artigo 5° a 8° da Lei Federal
n° 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade.
O imóvel da Rua Solon está localizado numa das áreas consideradas passíveis de
aplicação de parcelamento e utilização compulsória de acordo com o artigo 201 do plano diretor
que delimitou os imóveis no mapa 7 integrante da lei do plano.
O imóvel da Rua Sólon está localizado na Macroárea de Reestruturação e Requalificação
onde

objetiva-se

alcançar

transformações

urbanísticas

estruturais

para

obter

melhor

aproveitamento nos termos do § 2º do artigo 155 do plano diretor. De acordo com o § 3º deste
artigo, na Macroárea de Reestruturação e Requalificação, entre os instrumentos que devem ser
utilizados prioritariamente, estão previstos o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios;
o IPTU progressivo no tempo; a desapropriação com pagamento em títulos; a ZEIS 3; e a
Transferência do Direito de Construir.
De acordo com o § 3º do artigo 201, é atribuído aos Planos Regionais definir as condições
e a localização em que os terrenos não edificados ou subutilizados ocupados por estacionamentos
e outras atividades econômicas que não necessitam de edificação poderão ser considerados
subutilizados, ficando sujeitos às penalidades impostas pelos artigos 199, 200, 201, 202 e 203
desta lei.
Cabe ao plano regional também dispor das demais situações onde os imóveis urbanos
encontram-se na condição de subutilizados como é o caso do imóvel da Rua Solon. Cabe ao plano
regional prever tal intervenção urbanística e definir a função social que pretende ver atendida na
área do referido imóvel (habitação), delimitando as destinações, formas de ocupação, incentivos e
usos da propriedade, podendo ainda definir prazos e procedimentos, nos termos das normas gerais
insertas do Estatuto da Cidade.
O plano regional deve ser entendido como a lei específica exigida pelo

artigo 182

parágrafo 4º da Constituição Federal, para fins do Poder Público Municipal exigir dos proprietário de
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imóveis considerados como não tendo uma utilização social ou subutilizado possa aplicar de início
o instrumento da utilização compulsória. Esta compreensão é extraída das próprias nomas do
plano diretor que atribui aos planos regionais a possibilidade de especificar novas áreas sujeitas ao
parcelamento, edificação e utilização compulsórios conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 201
do plano.
Portanto, uma vez que a área onde esta situada o imóvel foi delimitada no plano diretor
como “sujeita a aplicação dos instrumentos do artigo 182 § 4º da Constituição Federal”, parecenos que a solução para o caso em pauta será determinado no plano regional local que neste imóvel
seja aplicado a utilização compulsória até chegar à desapropriação para fins de reforma urbana,
nos termos dos arts. 5º a 8º do Estatuto da Cidade.
No caso em pauta, o proprietário deve ser notificado pela PMSP na forma e prazos
definidos pelos §§§ 2º, 3º e 4º do art. 5º do Estatuto da Cidade e no respectivo plano regional,
devendo cumprir a obrigação de utilizar compulsoriamente sob pena de sofrer a aplicação do IPTU
progressivo no tempo (art. 7º Estatuto da Cidade), e, em seguida, ser legitimado passivo em
decorrência da desapropriação (art. 8º Estatuto da Cidade).

3.3 Delimitação da Área do Imóvel como ZEIS 3

Um dos instrumentos prioritários que deve ser aplicado na Macroárea de Reestruturação e
Requalificação, de acordo com o § 3º do artigo 155 do plano diretor, é a ZEIS 3. As Zonas
Especiais de Interesse Social – ZEIS – são definidas pelo artigo 171 do plano diretor como porções
do território destinadas, prioritariamente, à recuperação urbanística, à regularização fundiária e
produção de Habitações de Interesse Social - HIS ou do Mercado Popular - HMP, incluindo a
recuperação de imóveis degradados, a provisão de equipamentos sociais e culturais, espaços
públicos, serviço e comércio de caráter local.
Nos termos deste artigo, as ZEIS 3 são definidas como áreas com predominância de
terrenos ou edificações subutilizados, situados em áreas dotadas de infra-estrutura, serviços
urbanos e oferta de empregos, ou que estejam recebendo investimentos desta natureza, onde haja
interesse público, expresso por meio desta lei, dos planos regionais ou de lei específica, em
promover ou ampliar o uso por Habitação de Interesse Social - HIS ou do Mercado Popular - HMP,
e melhorar as condições habitacionais da população moradora.
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O imóvel da Rua Sólon enquadra-se na categoria de edificação subutilizada, situada em
áreas dotadas de infra-estrutura e serviços urbanos. O objetivo de transformar o imóvel da Rua
Sólon numa habitação coletiva de interesse social poderá se alcançado com a destinação deste
imóvel para fins de habitação de interesse social visando melhorar as condições habitacionais da
população moradora do prédio.
A delimitação da área do imóvel como sujeita a utilização compulsória

não exclui a

delimitação da mesma área como ZEIS 3. O plano diretor admite esta possibilidade ao considerar
como sujeitos a edificação e utilização compulsórios os imóveis subutilizados ou não utilizados
localizados nas ZEIS 3 descritas no Quadro 14 do plano.
Ao verificar o Quadro 14 foi constatado que a área do imóvel da Rua Sólon não foi
delimitado como ZEIS 3 pelo plano diretor. Esta delimitação deve ser feita também através do plano
regional. De acordo com o artigo 181 do plano diretor novos perímetros de ZEIS serão delimitados
pelos Planos Regionais, de acordo com as necessidades definidas no Plano Municipal de
Habitação e na Legislação de Uso e Ocupação Do Solo.
A delimitação da área do imóvel da Rua Sólon como ZEIS 3 atende os requisitos
estabelecidos no plano diretor para a delimitação de novas áreas, que são os seguintes: áreas
localizadas em regiões com infra-estrutura urbana consolidada, de intensa concentração de
cortiços, habitações coletivas e edificações deterioradas; áreas que apresentem um alto índice de
imóveis públicos ou privados não edificados ou não utilizados ou subutilizados, em regiões dotadas
de infra-estrutura.
É fundamental que a área do imóvel seja delimitada como ZEIS 3 para que a PMSP possa
implementar as medidas necessárias para a regularização da situação do imóvel no sentido de
transformá-lo numa habitação de interesse social .

3.4 Delimitação da Área do Imóvel para Aplicação do Direito de Preempção

O Direito de preempção é um instituto jurídico que visa conferir em determinadas situações
o direito de preferência para uma pessoa, física ou jurídica, de poder adquirir mediante compra um
imóvel que esteja sendo alienado pelo proprietário do imóvel para outra pessoa
Esse instituto já tem sido aplicado em algumas situações, como na locação dos imóveis
urbanos, onde o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado no caso de venda,
conforme prediz o artigo 27 do nova lei do Inquilinato (Lei nº 8245/18/10/91), ou no tombamento,
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pelo qual o poder público tem este direito para aquisição do prédio tombado (art. 22 do Decreto Lei
25/37).
O direito de Preempção, regulamentado nos artigos 25 a 27 do Estatuto da Cidade, visa
conferir ao Poder Público municipal preferência para adquirir imóvel urbano objeto de alienação
onerosa entre particulares. Esta preferência é aplicável nas alienações de imóveis urbanos que em
razão da política urbana estabelecida nos Municípios, sejam considerados necessários para
atender as funções sociais da cidade, como a de criação de espaços públicos de lazer e áreas
verdes.
O objetivo dessa limitação à livre disponibilidade do imóvel urbano pelo proprietário se
fundamenta na função social da propriedade e na atribuição do Poder Público municipal de
condicionar o exercício deste direito individual à política urbana. O direito de preempção pode
incidir em imóvel urbano público ou privado para atender este princípio constitucional.
De acordo com o artigo 26 do Estatuto da Cidade, o Poder Público poderá exercer o direito
de preempção para fins de regularização fundiária e de execução de programas e projetos
habitacionais de interesse social. O plano diretor, através do artigo 204, também possibilita o
exercício do direito de preempção para a execução de programas e projetos de habitação de
interesse social.
De acordo com o § 1º do artigo 25 do Estatuto da Cidade, para o direito de preempção ser
exercido pelo Poder Público municipal é necessário que as áreas em que incidirá este direito sejam
delimitadas por lei municipal.
A delimitação destas áreas na lei municipal deve observar os critérios definidos no plano
diretor para a aplicação do direito de preempção. Com base no artigo 204 do plano diretor, o Poder
Público Municipal pode delimitar a área do imóvel da Rua Sólon como sujeita ao direito de
preempção para a execução de um projeto de habitação de interesse social visando a reforma do
imóvel para melhorar as condições habitacionais dos moradores ocupantes.
Esta delimitação deve ser feita também através do plano regional, nos termos do § 2º do
artigo 205 do plano diretor. De acordo com este artigo os planos regionais poderão definir novas
áreas para aplicação do direito de preempção. Este artigo reforça mais uma vez a necessidade do
plano regional ser aprovado por lei municipal por estabelecer limitações ao exercício do direito da
propriedade urbana.
O Município, através da lei municipal que delimitar ás áreas urbanas onde incidirá o
direito de preempção, terá o prazo de 5 anos para o exercício deste direito.
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Nos termos do § 2º do artigo 25 do Estatuto da Cidade e o artigo 206 do plano diretor, o
direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na lei municipal,
independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel. O fato do Poder
Público municipal não adquirir o imóvel urbano que foi objeto de alienação, não significa que o
direito de preempção não possa ser exercido posteriormente numa futura alienação do imóvel pelo
novo proprietário. Enquanto não ocorrer o decurso de prazo inicial de vigência, o proprietário é
obrigado a notificar ao Poder Público municipal a sua intenção de alienar o imóvel , em razão do
direito de preempção estar ainda em vigência.
De acordo com o artigo 27 , o proprietário de imóvel urbano situado em área urbana onde
incide o direito de preempção, tem a obrigação de notificar ao Município a intenção de alienar o
seu imóvel. A alienação do imóvel entre particulares sem a ocorrência da notificação ao Poder
Público municipal acarreta a nulidade da alienação.
A notificação ao Município deve ser entendida como notificação ao Executivo Municipal. Na
lei municipal é preciso definir qual é o órgão competente da Administração Municipal que deve
receber as notificações e manifestar o interesse pela aquisição do imóvel.
O proprietário deve anexar à notificação proposta de compra

assinada por terceiro

interessado na aquisição do imóvel. Nesta proposta deve constar o preço, condições de pagamento
e prazo de validade. No caso de não ter sido feita por qualquer pessoa interessada uma proposta
concreta de compra do imóvel, isto não isenta o proprietário de apresentar uma proposta de venda
do imóvel junto com a notificação. A proposta é o documento principal para o Poder Público
municipal poder se manifestar.
Recebida a notificação, o Executivo Municipal deve no prazo máximo de trinta dias
manifestar o seu interesse por escrito em comprar o imóvel. Não ocorrendo esta manifestação no
prazo de trinta dias, o proprietário fica autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas
condições da proposta apresentada nos termos do § 3º do artigo 27.
Para o Executivo Municipal poder manifestar a concordância ou não sobre o valor de venda
, deve ser adotado o procedimento da avaliação do valor do imóvel que é um requisito necessário
para o Poder público poder adquirir um imóvel, seja por licitação ou pela desapropriação.
A publicidade da proposta da alienação do imóvel

é um requisito obrigatório para o

exercício do direito de preempção. O Executivo Municipal deve dar publicidade do edital de aviso
da notificação feita pelo proprietário do imóvel objeto da alienação, e da proposta para a aquisição
do imóvel. A publicidade do edital deve ser feita mediante a publicação do edital no órgão.
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Concluindo, o direito de preempção pode ser aplicado pela Municipalidade para fins de
aquisição em valores condizentes com a condição do imóvel, caso não seja procedente a ação de
usucapião urbano coletiva promovida pelos moradores. Isto porque o imóvel não atende a função
social da propriedade e está sujeito aos instrumentos da utilização compulsória e possível
desapropriação para fins de reforma urbana. De forma conjugada ao direito de preempção,
poderão ser utilizados no processo de negociação com o proprietário o direito de superfície e a
transferência do direito de construir.

3. RECANTO PARAÍSO

1. OBJETO DA CONSULTA
A consulta solicitada trata da averiguação da procedência da desapropriação da área
“Recanto Paraíso” e/ou parecer quanto a outra alternativa jurídica para regularização fundiária da
área ocupada por população de baixa renda, à luz na nova legislação urbanística federal - Estatuto
da Cidade, e municipal - Plano Diretor de São Paulo.
2. HISTÓRICO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAL
2.1 Processo administrativo
O Processo Administrativo de DESAPROPRIAÇÃO n°0013.366-7 de 1989 refere-se à ação
expropriatória movida pela Municipalidade de São Paulo contra Juan Mario Caputo, objetivando,
inicialmente, a totalidade do imóvel de 549 mil m²; relativo ao Decreto de Interesse Social nº28.363
de 4/12/89, que trata da implantação na área do Programa Habitacional “Recanto do Humildes”.

A imissão na posse foi levada a efeito em nome da PMSP em 19/4/90, sendo levantado
80% dos depósitos judiciais iniciais.
Com base em estudos técnicos urbanísticos HABI decidiu-se pela redução da área a ser
desapropriada para 215 mil m², considerando que a área remanescente não é apropriada para
habitação popular em médio prazo. Assim, HABI solicitou a retificação do Decreto nº28.363 e da
ação expropriatória.
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Em 12/11/1990 foi publicado o Decreto nº29.289 revogando o artigo 1º do anterior ao
reduzir a área objeto de desapropriação de 549.500m² para 215 mil m².
Foi indeferido o pedido de acordo formulado pelo espólio de J. M. Caputo por não convir
aos interesses e condições orcamentárias da Municipalidade. Nova proposta foi apresentada em
30/8/95 no valor de R$ 22.911.030,33.
Em agosto de 1995, questionada sobre eventual interesse na extensão da desapropriação
à totalidade da área, HABI manifestou interesse pela área remanescente, quase toda parcelada
pelos ocupantes, conforme indicação do parecer técnico, nos seguintes termos: "É possível a
implantação de projeto habitacional de interesse social na área de 334.344 m². Contudo, não será
possível manter as características atuais da ocupação promovida pelos invasores que hoje estão
na área.”
Em 09/03/1995 foi publicado o Decreto de Utilidade Pública nº34.951, de área de 153.500
m² necessária a implantação de faixa de proteção junto a Aterro Sanitário.
Em 10/12/96 foi retificado Auto de Imissão na posse para 215 mil m².
Considerando que a área objeto da desistência encontra-se totalmente invadida, e as
colocações do expropriado de que a Municipalidade estaria na posse de toda área desde março de
1990 e que sua devolução mesmo que parcialmente geraria uma indenização a favor do
expropriado num montante equivalente ao custo da desapropriação da área total inicialmente
requerida, a PMSP passou a providenciar as medidas necessárias para expedição de novo decreto,
referente a área remanescente – “Recanto Paraíso”.
Em maio de 2000 a PGM propôs a “edição de um novo decreto de interesse social e a
propositura de uma nova ação expropriatória objetivando a parte do imóvel anteriormente desistida.
Necessária determinação expressa do Secretário se PMSP ficar com a área. Todavia, se não for
acolhido o entendimento, o local deverá ser desocupado e restituído ao proprietário no mesmo
estado que se encontrava antes da imissão na posse”. Em vista disto foi aberto novo Processo
Administrativo - n° 0.128.607-0 DESAPROPRIAÇÃO INTERESSE SOCIAL da área do “Recanto
Paraíso” .
Neste sentido, o Secretário da Habitação pede a adoção das medidas necessárias à
expropriação da área de 273.274 m², objeto de ocupação pelo Recanto Paraíso, onde deverá ser
implantado Programa Habitacional de Interesse Social, em junho de 2001. Foi elaborada Minuta de
Decreto.
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No entanto, em março de 2002, Parecer do Procurador chefe de DESAP sustentou a
inexistência de ato ilícito pela Municipalidade, já que a ocupação foi efetuada por terceiros. Diante
disto, recomenda que se for conveniente e oportuno para Municipalidade expropriar novamente a
área em questão a desapropriação deveria ser promovida em caráter de urgência, com pedido de
imissão prévia na posse, disponibilizando os recursos necessários, de forma a não colidir com a
defesa apresentada na ação indenizatória movida por J.M. Caputo, evitando prejuízo para o erário.
2.2 Processo judicial
A área sob análise possui três ações em andamento na Fazenda Pública de São Paulo, a
saber, duas desapropriações diretas propostas pela Prefeitura, e uma desapropriação indireta,
proposta pelo espólio de Juan Mário Caputo.
Em 1989, foi ajuizada pela Municipalidade ação de desapropriação (Processo nº826/89),
baseada no interesse social da área com 549.500,00m², que seria utilizado para a construção de
casas populares. A imissão provisória na posse foi deferida.
Em 1990, foi requerida emenda à inicial, já que fora aprovado um novo Decreto, que,
fundamentado na conveniência da restrição do projeto habitacional, alterou a área a ser
desapropriada para 215.156,00 m².
O Juiz de primeira instância houve por bem indeferir o pedido da Prefeitura, que interpôs
sucessivos recursos. O Tribunal de Justiça entendeu possível a desistência parcial da
desapropriação e ressaltou a possibilidade do Expropriado recorrer às vias ordinárias para o
ressarcimento de prejuízos eventualmente causados, in verbis:
"É lícito ao Poder Público, até o pagamento da indenização, desistir, em caráter
parcial ou total, da desapropriação, ressalvada ao expropriado a via ordinária para
ressarcimento de prejuízos eventualmente sofridos."
"Na verdade, independentemente de modificação na petição inicial, é lícito a qualquer
tempo, até o trânsito em julgado da sentença, segundo o entendimento de uns, ou até o pagamento
da indenização, segundo outros, o Poder Público desistir da desapropriação, no todo ou em parte."
Convém notar que esta decisão já foi inclusive confirmada pelo Superior Tribunal de
Justiça, sendo certo, pois, o seu trânsito em julgado.
Enquanto isso, a imissão de posse da área de 549.500,00 m² foi efetivada em 19/04/90, de
acordo com informações constantes nos autos.
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A sentença foi julgada procedente, os Embargos de Declaração interpostos pelo Espólio
foram rejeitados, sendo certo que ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação.
Em 20/04/94, o Juiz de 1ª instância determina a reintegração do Expropriado na posse de
334.334,00m² e a conseqüente retificação do mandado de imissão na posse. Os mandado foram,
então, expedidos.
Houve, porém, reconsideração deste despacho, sendo certo que o juiz muda seu
entendimento e afirma que “a homologação do pedido de desistência não traz como conseqüência
a reintegração do Expropriado na posse. Este tem a opção de voltar a ocupar a área, mas não
pode ser compelido a ser reintegrado.” Por fim, entende o Magistrado que o mandado de imissão
não deve ser retificado porque, inicialmente, a Expropriante foi imitida na área total, motivo pelo
qual estaria correto, não devendo, pois, ser cumprido. Determina, então, sua devolução.
Desta decisão a Municipalidade interpõe Agravo de Instrumento, que é provido pelo
Tribunal de Justiça, que determina a retificação do mandado de imissão, nos seguintes termos:
“Acenam os agravados para a existência de posseiros que posteriormente
vieram, para eventuais prejuízos com derrubadas e diminuição da área. Mas, todo
este direito, se os têm, não se lhes retira. Bastará que os provem em ação
pertinente, com pedido de indenização.”
A expropriante não é obrigada a permanecer com o que não lhe é permitido
(art. 5º, do Decreto-lei nº3.365/41).
Ademais, face a desistência parcial reconhecida pelo v. aresto (fl. 27/30), inexiste
a hipótese da permanência do bem com o Poder Público.
Ante o exposto dá-se provimento ao agravo”.
Desta decisão, já houve também trânsito em julgado.
Em dezembro de 1996, o Juiz determina o aditamento do mandado de imissão na posse.
Depois de algumas manifestações do Expropriado, o Juiz afirma que a desistência parcial
da desapropriação foi aceita pelo TJ, sendo certo que somente se incorporou ao patrimônio da
Expropriante o remanescente da área excluída, pois, a área desistida. Destarte, considera que o
Expropriado deve postular pela via ordinária os prejuízos suportados. Desta decisão o Espólio
interpõe Agravo de Instrumento, o qual foi improvido pelo TJ, que entendeu que seria um afronte à
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coisa julgada e que se houvesse efetivamente negligência do Poder Público, a indenização deve
ser requerida em outro processo.
Este processo de desapropriação já se encontra em fase de execução, no qual foi expedido
mandado de desocupação, que ainda não foi cumprido.
Após a desistência parcial deste processo, a Municipalidade ajuizou outra ação de
desapropriação (Processo nº598/95) referente à área de Faixa de Proteção do Aterro Sanitário
Bandeirantes, pertencente à área desapropriada inicialmente.
Não houve imissão provisória na posse.
Ao julgar a Apelação o Tribunal de Justiça se pronunciou nos seguintes termos: "....O
Expropriado pretende ainda sejam os juros compensatórios contados a partir de 1985, pois alega
que embora não tenha havido imissão provisória na posse, o apossamento ocorreu naquela época.
Não tem razão. Rigorosamente, a matéria nem poderia ser aqui conhecida, pois não tendo sido
deferida a imissão, somente em ação própria poderia pleitear indenização pelo apossamento ilícito.
A verdade, porém, é que nada dos autos demonstra a ocupação de fato por ato unilateral da
PMSP. (...) Não foi demonstrado o apossamento administrativo do imóvel..."
Finalmente, o Espólio de Juan Mário Caputo ajuizou desapropriação indireta em face da
Municipalidade, alegando que a Municipalidade foi imitida na posse em 1989, requerendo, destarte,
indenização referente à área ocupada e na indenizada. A Municipalidade já contestou a ação e
alegou, em síntese, (i) que o Autor foi devidamente restituído, sendo certo que o bem foi entregue
em 1990 em iguais condições; (ii) a ocupação da Municipalidade foi lícita já que fundamentada em
ordem judicial, e foi finalizada com a desistência parcial homologada e retificação do respectivo
auto de imissão; (iii) Já na época da imissão na posse da Municipalidade, o imóvel já estava
ocupado por populares.
Atualmente, este processo está com o perito para a elaboração do laudo desde setembro
deste ano.
3. Considerações acerca dos processos administrativo e judicial

Pela análise dos processos supramencionados pode-se tecer algumas considerações
descritas abaixo.
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Primeiramente, há que se ter em mente que tanto a possibilidade de desistência parcial da
desapropriação de 549.000m² para 215.000m² como a de retificação do mandado de imissão já
podem ser consideradas como coisa julgada pelo Poder Judiciário.
Aliás, nesse sentido, imprescindível salientar, que o Tribunal de Justiça inclusive já afirmou
que "face à desistência parcial reconhecida pelo v. arresto, inexiste hipótese da permanência do
bem com o Poder Público".
Pois bem. Diante dessas decisões, e consoante a posição adotada pela Municipalidade nos
autos da desapropriação indireta, posteriormente mencionada no parecer de DESAP de 15/03/02,
de que a propriedade foi devidamente restituída ao Proprietário em 1990, pode-se considerar a
área do Recanto Paraíso como área particular.

4. Consulta Recanto dos Humildes

A consulta versa se a Municipalidade deve de fato promover a desapropriação para
executar um projeto de urbanização e regularização fundiária da área denominada Recanto dos
Humildes, uma vez que o Parecer DESAP de 15/03/2002, entende que esta área é particular, e que
a Municipalidade não detém a posse do imóvel. Através deste Parecer DESAP recomenda que se
for conveniente e oportuno para Municipalidade expropriar novamente a área, a desapropriação
deve ser promovida em caráter de urgência, com pedido de imissão prévia

na posse,

disponibilizando os recursos necessários.
A premissa para responder esta consulta é da posição da Procuradoria Geral do Município,
através de seus Departamentos em especial o de DESAP, de entender que a área Recanto Paraíso
ocupada por população de baixa renda para fins de moradia é uma área particular, na qual a
Municipalidade não detém a posse e nem tem o domínio.
Tradicionalmente o instrumento da desapropriação por interesse social é utilizada pela
Municipalidade para adquirir imóveis para executar projetos de habitação de interesse social.
Apesar da recomendação prevista no Parecer de DESAP da Municipalidade decretar área do
Recanto Paraíso como área de interesse social para executar um projeto de habitação de interesse
social, acarretando um processo expropriatório e ônus ao Poder Público pela indenização devida ao
proprietário do

imóvel, entendemos que esta não é a medida mais adequada face as
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possibilidades jurídicas abertas com as normas constitucionais do Capítulo da Política Urbana da
Constituição Brasileira de 1988, do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor Estratégico do Município.
Com relação a Constituição Federal o principal fundamento para a SEHAB/HABI executar
um projeto de habitação de interesse social numa área ocupada por população de baixa renda seja
esta particular ou pública é o direito à moradia reconhecido como um direito social no caput do
artigo 6° do texto constitucional. O Recanto Paraíso por ser um assentamento urbano popular
tipificado como uma favela, justifica a ação do Município através da SEHAB/HABI de conferir
melhores condições habitacionais para a população de baixa renda que ocupa a área particular por
se tratar de uma ação voltada a garantir o pleno exercício do direito à moradia deste grupo social.
A Execução do projeto de habitação de interesse social é uma medida que atende a
obrigação do Estado Brasileiro de tomar medidas efetivas para proteger o direito à moradia que é
e reconhecido como um direito humano pelas normas dos tratados do sistema internacional de
proteção dos direitos humanos

do qual o Estado Brasileiro é

parte, em especial o Pacto

internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
O Comentário Geral n° 4 do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das
Nações Unidas estabelece os elementos do direito a moradia adequada, que se constituem nas
garantias básicas que são conferidas juridicamente a todas as pessoas humanas com base no
direito internacional.
Os elementos do direito a moradia adequada são os seguintes:
•

segurança jurídica da posse: proteção legal e judicial do direito a moradia;

•

disponibilidade e acesso ao serviços e infraestrutura : água potável, saneamento, energia
elétrica, serviços de limpeza publica, transporte publico;

•

gasto com habitação suportáveis: subsídios para população de baixa renda, proteção aos
inquilinos referente aos valores de aluguel, custos adequados de material de construção;

•

moradia habitável :segurança física dos ocupantes;

•

moradia acessível : em especial para os grupos desfavorecidos como pessoas idosas,
portadores de deficiências e doenças permanentes, pessoas vitimas de desastres naturais,
pessoas que vivem em áreas de risco;

•

lugar da moradia: moradia adequada deve estar em local que permita o acesso a centros de
emprego, serviços de saúde, escolas e outros serviços sociais;

•

adequação cultural da moradia: respeito a identidade cultural e a diversidade de tipologias de
moradia
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A dimensão da moradia adequada engloba o componente da segurança jurídica da posse ,
que possibilita uma proteção legal no campo administrativo e judicial do direito à moradia e o
componente de uma habitação contendo os componentes essenciais para a vida das pessoas
como os serviços públicos essenciais como o de fornecimento de água potável, de energia elétrica
e de saneamento básico.
A vida social, econômica e cultural também são componentes do direito a moradia
adequada, no qual o lugar onde as pessoas vivem devem possibilitar o acesso a escolas,
atividades comunitárias, de lazer e culturais, bem como de culto religioso.
Essas necessidades básicas da vida de qualquer pessoa estão presentes em qualquer
agrupamento humano,. É dever do Estado Brasileiro através de suas instituições atender estas
necessidades das pessoas pobres que vivem em condições precárias nas favelas consolidadas
de nossas cidades , situadas em áreas particulares ou públicas.
Esta obrigação é decorrente também

dos mandamentos constitucionais da política

urbana , em especial dos princípios das funções sociais da cidade e da propriedade, que confere
um tratamento especial para a situação das áreas urbanas ocupadas por população de baixa renda
ao reconhecer o direito à moradia desta população através dos institutos do usucapião urbano e da
concessão de uso constitucional , denominada concessão de uso especial para fins de moradia na
legislação infraconstitucional.
A Constituição valoriza a posse para fins de moradia da população de baixa renda que
ocupa uma área urbana para fins de sua moradia que se caracterize como um assentamento
urbano consolidado, como meio da propriedade urbana da área ocupada atender o princípio da
função social da propriedade. Para atender o princípio das funções sociais da cidade é preciso que
seja incorporado na política urbana e habitacional do Município promover ações voltadas a conferir
para esta população uma efetiva proteção do direito à moradia mediante a urbanização e
regularização fundiária das áreas urbanas ocupadas por população de baixa renda.
A Municipalidade através da SEHAB tem o respaldo constitucional do direito à
moradia e dos princípios constitucionais norteadores da política urbana para tomar as
medidas necessárias para executar um projeto de habitação de interesse social na área
Recanto Paraíso visando a urbanização e a regularização fundiária da favela. No marco
legal urbano duas legislações também conferem o respaldo para esta ação que são o
Estatuto da Cidade e o Plano Diretor Estratégico do Município. Os instrumentos
adequados para a execução do projeto de habitação de interesse social no Recanto
Paraíso são a zona especial de interesse social nos termos previstos no Plano Diretor
Estratégico e do usucapião urbano coletivo nos termos do Estatuto da Cidade.
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O Estatuto da Cidade, além de prever o usucapião coletivo, estabelece como diretriz da
política urbana, de acordo como a inciso XIV do artigo 2°, a regularização fundiária e urbanização
de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais
de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação consideradas a situação socioeconômica da
população e as normas ambientais.
Veremos separadamente a forma como devem ser aplicados no caso em tela os
instrumentos das zonas especiais de interesse social e do usucapião urbano.

4.1 Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)

A área do "Recanto Paraíso" é definida como ZEIS 1 – 490 no Plano Diretor Estratégico
Municipal, o que possibilita a intervenção da Prefeitura para fins de regularização fundiária e
instituição de normas de uso e ocupação do solo próprias, o que favorece o programa de
regularização fundiária, uma vez que respeita as normas de ocupação do solo instituídas pela
própria comunidade.
A zona especial de interesse social é uma zona urbana específica, que pode conter áreas
públicas ou particulares ocupadas por população de baixa renda, onde há interesse público de
promover a urbanização ou a regularização jurídica da posse da terra, para salvaguardar o
direito à moradia.
O Recanto do Paraíso, sendo considerado ZEIS 1 pelo Plano Diretor Estratégico é área
destinada prioritariamente para a produção e manutenção de habitação de interesse social, a
fim de promover a regularização jurídica da mesma, instauração de infra-estrutura urbana e ou
equipamentos comunitários e programas habitacionais e incorporar os espaços urbanos da
cidade informal à cidade legal conforme se de depreende da leitura do artigo 171 do Plano
Diretor que classifica as ZEIS 1 como “áreas ocupadas por população de baixa renda,
abrangendo favelas, loteamentos precários e empreendimentos habitacionais de interesse
social ou do mercado popular, em que haja interesse público expresso por meio desta lei, ou
dos planos regionais ou de lei especifica, em promover a recuperação urbanística, a
regularização fundiária, a produção e manutenção de Habitações de Interesse Social - HIS,
incluindo equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviço e comércio de caráter
local.”
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Não resta dúvida que o interesse público existente ao enquadrar a área “Recanto Paraíso”
como ZEIS 1 é de atender a necessidade social de proteger o direito à moradia da população
que ocupa esta área de forma consolidada como assentamentos de população de baixa renda,
que necessita de equipamentos sociais, infra-estrutura e oferta de serviços públicos, bem como
de atender com o princípio da função social da propriedade deve ser aplicado para as
propriedades urbanas públicas. O que deixa clara a possibilidade do Recanto Paraíso sofrer
intervenção por parte da Prefeitura para fins de regularização fundiária.
Enfatizamos que o plano diretor estabelece como o principal instrumento de regularização
fundiária de áreas ocupadas por população de baixa renda as zonas especiais de interesse
social.
Neste sentido, a adoção deste instrumento visa à incorporação dos espaços urbanos da
cidade clandestina, como o Recanto Paraíso, à cidade legal. Na verdade, será por meio da
instituição da ZEIS que ficará juridicamente reconhecida a área ocupada do Recanto Paraíso.
Para que o Poder Público Municipal intervenha no Recanto Paraíso – ZEIS 1 – deverá o
mesmo, juntamente com a comunidade que ocupa a área, elaborar um plano de urbanização,
que deverá orientar essa intervenção.
Uma vez que conforme o 175 do Plano Diretor o plano de urbanização de cada ZEIS deve
ser estabelecido por decreto do Poder Executivo Municipal. Deverá o executivo municipal editar
decreto estabelecendo o plano de urbanização do Recanto Paraíso, estabelecendo a
competência de SEHAB para elaborar e executar os mesmos, além de constituir um conselho
gestor composto por representantes dos moradores e do Executivo que deverão participar de
todas as etapas de elaboração do plano de urbanização e de sua implementação, como
disposto no § 2° do artigo 175 do PD.
4.2 Usucapião Urbano
Como já colocado anteriormente, um dos instrumentos adequados para realização de
processos habitacionais na área do “Recanto Paraíso” é o usucapião coletivo, previsto no Estatuto
da Cidade, lei federal 10.257/01.
O usucapião urbano cumpre duas finalidades diante da realidade do Recanto Paraíso,
objeto desta consulta. A primeira, como um instrumento de regularização fundiária, é assegurar o
direito à moradia da população que ocupa a área. A segunda finalidade é garantir o cumprimento
da função social da propriedade, através da promoção de uma política de regularização fundiária.
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Para que os moradores do recanto paraíso possam obter o usucapião urbano de forma
individual devem preencher alguns requisitos estabelecidos pelo artigo 9º do Estatuto da Cidade
quais sejam:
•

residir em uma área urbana particular de até 250m²;

•

por cinco anos ininterruptos;

•

e sem ação judicial de reintegração de posse que caracterize oposiçaõ;

•

não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural;

•

o imóvel deve estar sendo usado para moradia.
Trataremos a questão da oposição no caso em tela no tópico seguinte, no qual

ficará comprovado que não há oposição às poses dos ocupantes do Recanto Paraíso.
No caso de não ser possível identificar individualmente o lote ocupado por cada morador,
exclusivamente à população de baixa renda, o usucapião poderá ser contratado de forma coletiva.
Faz-se necessária para que se possa ajuizar a ação de usucapião a realização de certos
procedimentos descritos a seguir:
•

Levantar no Cartório de Imóveis quem é o proprietário do terreno;

•

Identificar eventual existência de ação de reintegração de posse com sentença favorável ao
proprietário, que é a forma de caracterizar a oposição. Essa identificação pode ser feita no
Poder Judiciário ou nos órgãos da justiça e assuntos jurídicos da União, do estado ou do
município;

•

Elaborar um desenho esquemático (croqui) do terreno a ser regularizado;

•

Comprovar que o tempo de moradia superior a cinco anos foi cumprido. Essa comprovação
pode se dar através de documentos como matrícula escolar, carnê de crediário, inscrição no
posto de saúde, contas de água, contas de luz, mapas e fotos aéreas, entre outros. Pode ser
feita também através de testemunhas;

•

No caso de usucapião individual, cada ocupante deve entrar com sua própria ação judicial.
Para o usucapião coletivo, os moradores podem entrar com uma ação coletiva, e a associação
de moradores pode representá-los, desde que no estatuto da associação haja uma autorização
expressa dos moradores da comunidade;

•

estado, através da Defensoria Pública, ou o município, devem prestar o serviço de assistência
jurídica gratuita, para que as comunidades carentes e suas associações entrem com a ação.
Os moradores não arcarão com as despesas processuais, e podem registrar suas posses
gratuitamente no Cartório de Registro de Imóveis. É obrigatória a intervenção do Ministério
Público em todas as ações de usucapião urbano para garantir o fiel cumprimento da lei;

228

•

serviço de assistência técnica gratuita deve verificar a situação física e urbana das áreas de
posse individual e das de posse coletiva (levantamento topográfico, elaboração de planta,
memorial descritivo etc.) dos imóveis que pretendem ser regularizados, tornando possível que
o morador entre com a ação;

•

Uma vez ajuizada a ação e proferida a sentença da ação de usucapião o posseiro passará a
ser proprietário do imóvel.
No caso em tela já se sabe quem é o proprietário da área, e também que não há ação
de reintegração de posse que caracterize a oposição à posse dos ocupantes do Recanto
Paraíso, pelo que não é necessária a realização dos dois primeiros procedimentos descritos
acima.
O titulo de propriedade daqueles que ocupam o Recanto Paraíso será obtido através
da sentença de usucapião urbano, uma vez que preenchidos os requisitos constitucionais de
posse para fins de moradia, o ocupante adquire a propriedade da área urbana.
Para se levar a efeito a sentença de usucapião urbano, de acordo com o Estatuto da
Cidade a sentença favorável do juiz ao pedido de usucapião urbano coletivo deve ser registrada
no Cartório de Registro de Imóveis como título de propriedade da área urbana que foi objeto da
ação de usucapião.
Quanto à divisão dos terrenos na sentença de usucapião coletivo, o Estatuto da Cidade

possibilita duas hipóteses para o juiz proferir a sentença. Na primeira, o juiz atribuirá igual fração
ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um
ocupe. Na outra, o juiz, com base em acordo escrito dos condôminos, atribuirá frações ideais
diferenciadas.
Nesses dois tipos, um pressuposto básico para a promoção da ação de usucapião especial
coletivo urbano é a elaboração do plano de urbanização da área ocupada, considerando que a
diretriz da regularização fundiária deve ser desenvolvida em conjunto com a urbanização. Nesse
plano de urbanização podem ser definidas as vielas e áreas comuns que já existem na área ou que
serão necessárias para a urbanização.
Essas áreas podem ser destinadas pelos possuidores ao Poder Público municipal no
acordo que será celebrado em juízo com base no plano de urbanização. O plano deve ser
apresentado ao juiz na forma de uma planta contendo um memorial descritivo com a divisão dos
lotes entre os possuidores.
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A sentença também pode criar um condomínio especial, de natureza indivisível. Este se
difere do condomínio estabelecido pelo Código Civil, pois pode ser extinto. A extinção ocorrerá se
for dividido, por decisão de dois terços dos condôminos, quando ocorrer urbanização posterior à
constituição do condomínio, conforme estabelece o artigo 10, parágrafo 4º do Estatuto da Cidade.
Sendo assim, a regularização do Recanto Paraíso poderá ser regularizada através do
instrumento do usucapião coletivo previsto no Estatuto da Cidade, que permitirá, sem que a área
seja desapropriada, a Prefeitura intervir garantindo o cumprimento da função social da propriedade,
além de assegurar o direito à moradia das pessoas que a ocupam.
4.2.1 A oposição no caso em tela
Tendo em vista que nos autos da ação de execução da sentença proferida na ação de
desapropriação já foi expedido mandado de desocupação, resta saber se este seria capaz de
descaracterizar a posse contínua, requisito indispensável à concessão do usucapião. Vejamos.
Com efeito, no instituto da usucapião, por posse contínua (ou “sem interrupção” como diz a
Lei), deve entender-se a sucessão ordenada e regular de atos possessórios, ou seja, o
usucapiente deve provar que foi diligente na prática de atos possessórios, se mantendo
eficazmente na posse do bem.
Segundo Nelson Luiz Pinto “O Código Civil, ao tratar da posse que possibilita a aquisição
do domínio pelo usucapião, refere-se à posse contínua e incontestada, podendo levar,
equivocadamente, a uma interpretação de que a posse, além de não poder sofrer interrupção
durante o lapso de tempo fixado, deveria ser exercida sem oposição por parte de quem quer
que seja”. (grifo nosso).39
Entende o autor, que ao aludir à “posse incontestada” quis o legislador pátrio referir-se à
oposição feita por parte do proprietário ou por terceiros legítimos interessados40 que se
manifestem contra a posse exercida pelo pretendente a usucapir.

39

Cf. in Ação de Usucapião, 1987, p. 101.

Um “terceiro legítimo interessado” pode ser, por exemplo, um titular de algum direito real sobre o imóvel, como a
servidão e o usufruto.
40
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Mais concretamente, para que a posse preencha o requisito legal da não oposição (ou
ininterrupção civil), deve-se provar que a mesma tenha sido exercida, sem que o proprietário ou
um legítimo interessado tenha feito uso dos meios hábeis à interrupção da prescrição, não
bastando, pois, que a posse seja apenas contínua.41 Em outras palavras, a posse deve ser
exercida com animus domini, de forma mansa e pacífica, sem solução de continuidade, para
que possa ser caracterizada como ad usucapionem. 42
Resta delineado o primeiro aspecto atinente à posse contínua e incontestada no usucapião:
não bastará a oposição efetivada pelos meios que garantam a interrupção do prazo aquisitivo do
direito subjetivo, esta deverá ter sido efetivada pelos proprietários ou terceiros legítimos
interessados.
Ora, as ações judiciais em curso, têm como partes a Municipalidade e o Espólio. Portanto,
seja o Proprietário, sejam eventuais terceiros interessados JAMAIS se utilizaram dos meios hábeis
a caracterizar a oposição à posse exercida pelos moradores. Com efeito, a ação desapropriação
movida pela Municipalidade em face do Espólio não tem por objeto contestar a posse dos
moradores, mas tão somente a aquisição da propriedade do imóvel pela Prefeitura. Portanto, o
mandado de desocupação expedido em ação de execução de sentença de desapropriação não se
constitui em instrumento capaz de caracterizar oposição. Aliás, esta só poderia se constituir pelo
trânsito em julgado de ação judicial ajuizada em face dos próprios moradores.

É o que se

demonstrará a seguir.
a) As medidas judiciais e extrajudiciais e o prazo aquisitivo do direito subjetivo:
Dispõe o art. 553 do Código Civil: “As causas que obstam, suspendem ou interrompem a
prescrição, também se aplicam ao usucapião (...)” .
Nesta esteira, ressaltamos que as causas que impedem ou que suspendem a prescrição
encontram-se previstas nos artigos 168 a 17143 do Código Civil, sendo que as causas que
interrompem a prescrição estão disciplinadas nos artigos 172 a 17644.
Em que pesem as disposições contidas nos dispositivos supracitados, dispõem o artigo 172
as causas de interrupção da prescrição, determinadas no inciso VI “por qualquer ato inequívoco,
ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”.

41

Idem, p.103

42

Nos termos do Código Civil, o usucapiente deve demonstrar que possuía a coisa com animus domini. Cf. STF-RE

94.329-3 – RT 555/256.
43
Arts. 197 e seguintes do Novo Código Civil, ainda não vigente.
44

Arts. 202 e seguintes do Novo Código Civil, ainda não vigente.
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Pois bem, resta determinar quais seriam os meios que efetivamente devem ser
considerados como caracterizadores da oposição, na medida em que eles possam, de fato,
proceder à interrupção do prazo prescricional.
4.2.1.1 Medida Judicial
A oposição no Direito Pátrio encontra-se traduzida na prescrição do art. 56 do Código de
Processo Civil: “o terceiro que pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que
controverter autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição”.
Neste sentido, citamos o entendimento de que somente a medida judicial teria o condão de
caracterizar a oposição, expressado pelo Acórdão exarado pela 17º Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro45:
“A oposição mencionada no artigo 550 do Código Civil, se manifesta quando o proprietário
através de medidas judiciais anteriores àquela na qual a ‘exceptio usucapiones’ foi arguida como
defesa, demonstrou seu ânimo de interferir na mansidão e pacifidade da posse do esbulhador”.
(grifo nosso).
Logo, fundamentada unicamente na noção processual da oposição, já poderíamos concluir
que a impetração de medida judicial a caracterizaria de forma inequívoca, todavia a resposta não
seria tão simplista.
Não obstante a previsão do art. 172, incisos I e V do Código Civil que a “citação pessoal” e
“qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor” terá por efeito interromper o prazo
prescricional., poderíamos indagar: a oposição manifestada pela propositura de ação julgada
improcedente interrompe o prazo aquisitivo? Não, é a resposta do Superior Tribunal de Justiça.
"A citação só interrompe a prescrição quando a ação é julgada procedente, mas nunca
quando é rejeitada, Vale dizer: a citação perde seu efeito interruptivo desde que a demanda
seja rejeitada (...) Aliás, seria até um absurdo de raciocínio imaginar-se que uma demanda judicial
ganha pelo possuidor do usucapião viesse a se constituir em obstáculo contra este".
Igualmente, parece-nos que a extinção judicial do processo não deveria acarretar à posse a
perda de seu caráter inconteste, mesmo tendo havido citação. Nesse exato sentido, ao tratar das
causas interruptivas da prescrição, entende Washington de Barros Monteiro46:

45

Apel. Cível nº 2001.001.26890, Rel. Desem. Bernardo Moreira Garcez Neto.

46

cf in Curso de Direito Civil, 1988, Vol. I, p. 300.
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“Decretada a extinção do processo, prejudicada fica a interrupção da prescrição.
Realmente, se aquela torna nenhum o processo, que só reabre com citação nova, não pode
interromper prescrição ato citatório ali realizado”
Ora, se a Jurisprudência citada entende que a citação em sede de ação judicial somente
interromperá a prescrição (prazo aquisitivo) na hipótese de ser julgada procedente, ou seja, a
improcedência de ações possessórias “não afetam o caráter pacífico e inconteste da posse ad
usucapionem”.
Em se tratando de dever do proprietário urbano dar à sua propriedade uma função social,
constituindo-se este um direito da sociedade que assim pode exigir do proprietário, não se pode
considerar inócua a situação jurídica de uma propriedade que informalmente já cumpre a função
social posto que ocupada pela população de baixa renda. Logo, se a intenção é regularizar e
legitimar

a posse nestas circunstâncias,

a questão da oposição

deve ser enfrentada em

consonância com os princípios constitucionais acima elencados.
4.2.1.2 Notificação administrativa
No caso da expedição da notificação administrativa anterior à propositura da ação judicial
entendemos restar descaracterizada a oposição.
Nesse exato sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul47, citando o decisão do
Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul48, decidiu que mesmo que a prescrição aquisitiva não se
consume no caso do usucapião especial urbano, “a notificação não pode ser considerada
empecilho para a caracterização da posse ininterrupta e sem oposição”(grifo nosso).
O Tribunal de Alçada Cível de São Paulo caracterizou a notificação como oposição
unicamente em situações nas quais ela represente “ameaça à posse” e evidencie “justo receio iminência de violência ou de exercício de justiça pelas próprias mãos” 49, não considerando-a, em
regra, “ato de turbação da posse”. Relevante mencionar o voto do ilustre Juiz Relator Artur
Marques:
“A notificação é mero ato de comunicação, desprovido de potencialidade
suficiente para molestar a posse. Mesmo a notificação que acena com a tomada de

47

Apel. Cível nº 70003762630, 2º Câmara Cível, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, j. 25/06/02.

“Usucapião. Posse pacífica. Mera notificação não retira da posse o seu caráter de habilitação a usucapião. Apelação
Improvida”. Apel. Cível nº 196264774, 6º Câmara Cível, Rel. Des. Roque Miguel Fank, j. 19/06/97.
49 2º TACivSP, Apel Cível nº 429780-00/0, 11º Câmara, Rel. Des. Artur Marques, j. 19/06/95.
48
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medidas judiciais não tem essa carga ofensiva capaz de trazer inquietação ao
possuidor”.
5. CONCLUSÕES
Pelo que se depreende da análise dos processos administrativo e judicial a defesa da
Municipalidade na ação de desapropriação indireta deve se dar no mesmo sentido do parecer
do Procurador chefe de DESAP de 15/03/2002, Dr. Dennys Aron Távora Arantes (anexo).
A recomendação de DESAP de ser promovida uma nova desapropriação na área do
Recanto Paraíso não é adequada em razão da ocupação existente na área ser uma ocupação
consolidada , que gera o direito da população ocupante ao reconhecimento, através da ação de
usucapião urbano coletivo, do direito de propriedade de forma originária desta área mediante a
constituição de um condomínio por determinação judicial. Com os requisitos do usucapião
preenchidos pela população moradora do Recanto Paraíso, os proprietários da área são os
ocupantes que estão na posse desta área há pelo menos 5 (cinco) anos. Não é adequado o uso do
instrumento da desapropriação com o intuito da posterior transferência da área para os ocupantes,
uma vez que estes já tem o direito de domínio da área através do usucapião urbano.
Com a delimitação da área do Recanto Paraiso como ZEIS 1 no Plano Diretor Estratégico
deve ser instituído o plano de urbanização

mediante decreto municipal, e ser promovida a

regularização fundiária através do instituto do usucapião urbano coletivo, cabendo neste caso a
SEHAB/HAB prestar o apoio técnico para instruir o pedido do usucapião urbano coletivo e viabilizar
o serviços e assistência jurídica gratuita nos termos do convênio celebrado entre a Municipalidade
e a o OAB – Seção São Paulo para a prestação deste serviço.
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