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Considerações Técnicas n. 10/2013 

(Versão atualizada em 18/08/2014) 

 

EMENTA: CONCESSÃO DE USO ESPECIAL 
PARA FINS DE MORADIA. DIREITO REAL 
SUBJETIVO OPONÍVEL À ADMINISTRAÇÃO, 
DESDE QUE CONFIGURADOS OS REQUISITOS 
DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.22/2001. 
INSTRUMENTO DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA PREFERÍVEL 
ECONOMICAMENTE À DOAÇÃO DE IMÓVEIS 
MUNICIPAIS, ESTADUAIS OU FEDERAIS. 
INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO PATRIMÔNIO 
PÚBLICO. PROPRIEDADE ESTATAL QUE 
TAMBÉM ESTÁ SUJEITA AO ATENDIMENTO 
DA FUNÇÃO SOCIAL 
CONSTITUCIONALMENTE ASSENTADA. 
SEGURANÇA JURÍDICA DA POSSE. 
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 
JUDICIAL EM FACE DA OMISSÃO OU 
NEGATIVA ADMINISTRATIVAS. 
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO 
DECLARATÓRIA OU SUSCITAÇÃO DA 
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COMO 
CUSTOS LEGIS. 
 

Diante das reiteradas consultas dirigidas a este Centro 

de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e 

Urbanismo com relação aos direitos e procedimentos constantes 

da Medida Provisória n. 2.220/2001, assenta este setor, nas 

presentes considerações, seu entendimento sobre a matéria.  
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1. DA CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA 

COMO DIREITO REAL SUBJETIVO 

 

A chamada Concessão de Uso Especial para Fins de 

Moradia teve aparição primordial no projeto originário do 

Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001). Nada obstante, aprovado o 

diploma, a Seção VI (art. 15 a 20), que disciplinava a matéria em 

espécie, sofreu veto presidencial em toda a sua extensão, sob o 

argumento pragmático da difícil operacionalidade do instituto, 

não se aventando, contudo, sua inconstitucionalidade. 

A figura, porém, não desapareceu do ordenamento 

jurídico. Ao contrário, mantém-se como um dos instrumentos de 

política urbana, sendo mencionado no próprio art. 183, § 1º, da 

Constituição Federal: “O título de domínio e a concessão de uso 

serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 

independentemente do estado civil”.  

A previsão, enfim, foi desdobrada e regulamentada pela 

Medida Provisória n. 2.220 de 2001. Publicada anteriormente à 

nova redação do artigo 62 da Constituição Federal, dada pela 

Emenda Constitucional n. 32/2001, a medida permanece em 

vigência, com força de lei.  Vale destacar a verve inequívoca dos 

arts. 1º e 2º, os quais conservaram a CUEM como um direito de 
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determinados possuidores, individual ou coletivamente, de 

imóveis públicos urbanos ou rurais: 

 

Art. 1o  Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu 
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. 

§ 1o  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. 

§ 2o  O direito de que trata este artigo não será 
reconhecido ao mesmo concessionário mais de uma vez. 

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

Art. 2o  Nos imóveis de que trata o art. 1o, com mais de 
duzentos e cinqüenta metros quadrados, que, até 30 de 
junho de 2001, estavam ocupados por população de 
baixa renda para sua moradia, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível 
identificar os terrenos ocupados por possuidor, a 
concessão de uso especial para fins de moradia será 
conferida de forma coletiva, desde que os possuidores 
não sejam proprietários ou concessionários, a qualquer 
título, de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1o  O possuidor pode, para o fim de contar o prazo 
exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de seu 
antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. 

§ 2o  Na concessão de uso especial de que trata este 
artigo, será atribuída igual fração ideal de terreno a 
cada possuidor, independentemente da dimensão do 
terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo 
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escrito entre os ocupantes, estabelecendo frações ideais 
diferenciadas. 

§ 3o  A fração ideal atribuída a cada possuidor não 
poderá ser superior a duzentos e cinqüenta metros 
quadrados. 

 

Destarte, é a interpretação consagrada pela doutrina 

brasileira a de que, no que tange à natureza da Concessão de Uso 

Especial para Fins de Moradia, trata-se de direito subjetivo dos 

ocupantes que cumprirem os requisitos legalmente 

estabelecidos, em franca analogia com o regime da usucapião 

especial constitucional. Leciona Sílvio Luís Ferreira da Rocha que  

 

(...) a concessão de uso especial para fins de moradia 
apresenta-se no referido texto normativo como um 
direito subjetivo oponível à Administração por via 
administrativa ou judicial por aquele que, até 
30.06.2001, tenha preenchido todos os requisitos 
exigidos, tais como: a) ser possuidor por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, de imóvel público; 
b) de até 250m²; c) localizado em área urbana; d) 
utilizado para moradia própria ou de sua família; e e) 
não ser proprietário ou concessionário, a qualquer 
título, de outro imóvel urbano ou rural1. 

 
Ademais, caracteriza-se a Concessão de Uso Especial em 

tela como direito real, e não pessoal, por disposição específica do 

artigo 1.225, XI, do Código Civil pátrio, de eficácia, portanto, erga 

                                                        
1 ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Função social da propriedade pública. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 106. 
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omnes, além de partilhar dos atributos tradicionais da modalidade 

jurídica, como a indispensabilidade de registro imobiliário2. 

Na expressão de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a 

Concessão de Uso Especial caracteriza ato administrativo 

vinculado, isto é, não discricionário, “pelo qual o Poder Público 

reconhece, gratuitamente, o direito real de uso de imóvel público de 

até duzentos e cinquenta metros quadrados àquele que o possui, por 

cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, para sua moradia ou 

de sua família” 3.  

Impende salientar que a Concessão de Uso Especial para 

Fins de Moradia não é espécie de usucapião de bem público, o que, 

decerto, afrontaria sumamente a inscrição do art. 183, §3º, da 

Carta Magna.  A similitude entre ambas, todavia, é irrecusável e 

legítima, transpondo a figura jurídica do direito privado ao direito 

público, com as devidas adequações: 

 

(...) em relação a imóveis privados aplica-se o 
usucapião prevista no caput, com a outorga do título 
do domínio, já que o dispositivo prevê expressamente 
a aquisição do domínio como direito do possuidor que 
preencher os requisitos legais; (...) em relação a 
imóveis públicos aplica-se a concessão de uso previsto 

                                                        
2 MATTOS, Liana Portilho. Concessão de uso especial para fins de moradia: Um caso concreto. 
In: FERNANDES, Edésio; ALFONSIN, Betânia. Direito à moradia e segurança da posse no 
estatuto da cidade: Diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 
2006, p. 191. 
3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Concessão de uso para fins de moradia. In: DALLARI, 
Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio. Estatuto da cidade, comentários à Lei Federal 10.257/2001. 
São Paulo: Malheiros, 2003, p. 156. 
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no mesmo §1º, já que o §3º expressamente proíbe o 
usucapião de imóveis públicos” 4.  

 

Soma-se ao lúcido pronunciamento supra a conclusão de 

Vanêsca Buzelato Prestes, ao explicitar a ratio iuris que inspira o 

instituto da Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia: 

 

(...) temos que a norma contida no art. 183 da 
Constituição Federal não é tão-somente mais uma 
modalidade de usucapião denominado para fins de 
moradia. É um instituto da política urbana e como 
tal não poderia atingir e não atinge somente bens 
privados, porque as ocupações urbanas não 
diferenciam áreas públicas ou particulares. Não 
tem nenhum sentido para a política urbana em 
uma mesma ocupação, por exemplo, que é 
contígua e não respeita marcos abstratos 
decorrentes dos limites físicos das glebas, ser 
possível a regularização somente da área privada5. 

 

Nem é diverso o criterioso entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná sobre o assunto, recepcionando o 

instituto inclusive como matéria de defesa em ações possessórias: 

 

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SANEAMENTO DO 
FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

                                                        
4 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Concessão de uso para fins de moradia. In: DALLARI, 
Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio. Estatuto da cidade, comentários à Lei Federal 10.257/2001. 
São Paulo: Malheiros, 2003, p. 156. 
5 PRESTES, Vanêsca Buzelato. A concessão especial para fins de moradia na Constituição 
Federal e no estatuto da cidade: Da constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.220 de 04 
de Setembro de 2001. In: ALFONSIN, Betânia; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e 
segurança jurídica da posse no Estatuto da Cidade. Belo Horizonte: Fórum, p. 208. 
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IMPROPRIEDADE DO MEIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. 
MATÉRIA DE MÉRITO. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL 
PARA FINS DE MORADIA. MP Nº 2.220/01. DIREITO 
SUBJETIVO. MATÉRIA DE DEFESA. 
ADMISSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. (...) ao 
contrário da concessão de direito real de uso, a qual é 
disciplinada no Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro 
de 1967, e que decorre de um contrato administrativo, 
a concessão de uso especial para fins de moradia é um 
direito subjetivo do possuidor do bem, que pode ser 
reconhecido, sempre que se verifiquem os requisitos 
indicados no art. 1º da Medida Provisória nº 2.220, de 
4 de setembro de 2001.  
(TJPR. Agravo de Instrumento n. 0.643.929-6. Rel. Des. 
Juiz Subst. 2º G. Francisco Jorge. Data do Julgamento: 
16/03/2011).  

 
A mesma perspectiva é adotada pela Corte Bandeirante, 

ao reiterar que a fattispecie em questão deflagra prescrição 

aquisitiva sui generis, o que implica em sentença de cunho 

meramente declaratório e com efeitos, destarte, retroativos: 

 

CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. 
DECLARATÓRIA. Imóvel público municipal. 
Concessão de uso para fins de moradia - Decurso 
do prazo. Forma de prescrição aquisitiva do 
direito. Desnecessidade de concordância do poder 
público. Instituto sui generis. Sentença mantida. 
Recurso não provido. CONCESSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO. Inconstitucionalidade da Medida Provisória 
n° 2.220/2001 que se afasta (art. 2o da EC 32/2.001). 
Direito consagrado que não se confunde com a 
usucapião. Previsão constitucional. Inteligência do §1° 
do art. 183 da Constituição Federal. Decisório mantido. 
Recurso não provido. CONCESSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO. Proteção possessória. Caráter dúplice. 
Inadmissibilidade. Art. 922 do CPC que não se aplica. 
Ofensa à posse, por parte da autora, não configurada. 
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Recurso não provido. A Medida Provisória n° 2.220, 
cabe repisar, criou o direito do qual se valeu a autora 
para buscar o seu desiderato, de resto reconhecido na 
sentença apelada. Havendo previsão constitucional, 
não há atinar com a inconstitucionalidade defendida 
pela apelante. Basta lembrar, aliás, de igual forma, que 
nunca foi aventada a inconstitucionalidade da 
enfiteuse sobre bens públicos estaduais ou municipais. 
O que a Constituição proíbe é a incidência de usucapião 
sobre bens públicos, conforme estatuído no §3° do seu 
art. 183, princípio reiterado no art 102 do Código Civil. 
Pois não há confundir usucapião com concessão do 
direito de uso”  

(TJSP. Décima Terceira Câmara de Direito Público. 
Apelação com Revisão n° 6944315/2. Relator: Des.  
Oliveira Passos. Data do Julgamento:  26/03/2008).  

 
Por síntese, esvanecem os questionamentos em torno da 

constitucionalidade da Medida Provisória n. 2.220/2001, bem 

como de sua aplicabilidade, não apenas no âmbito do patrimônio 

imobiliário da União, mas também dos demais entes federativos. É 

o também firmou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

 

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 
PROVISÓRIA N° 2.220/2001. CONCESSÃO DE USO 
ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA (CUEM). 
ALEGADA VULNERAÇÃO AO ART. 24, I, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL INOCORRÊNCIA. 
CONTORNOS DE VERDADEIRA POLÍTICA PÚBLICA 
DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. DEVER DO ESTADO-
JUIZ DE INTERPRETA-LO CONFORME A 
CONSTITUIÇÃO, A PRESTIGIAR A CORRETA 
NARRATIVA DA NORMA FUNDANTE, DECORRENTE, 
IN CASU, DE HISTÓRICA REIVINDICAÇÃO DOS 
MOVIMENTOS PELA REFORMA URBANA. SITUAÇÃO 
FUNDIÁRIA DO PAÍS E, EM ESPECIAL, DO ESTADO DE 
SÃO PAULO QUE DESAUTORIZA 
DESREGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. PERIGO DE 
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REPETIÇÃO DO QUE SE OBSERVA NO CASO DO 
DIREITO DE GREVE, NA MEDIDA EM QUE INEXISTIRIA, 
DE FORMA INEQUÍVOCA, INTERESSE EM DISCIPLINAR 
ASSUNTO QUE TOCA ASPECTOS PATRIMONIAIS DE 
ENORME RELEVO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS. RISCO, 
ADEMAIS, DE VER VULNERADO DIREITO SOCIAL 
FUNDAMENTAL, NA MEDIDA EM QUE A CUEM 
REPRESENTA UMA DAS POUCAS HIPÓTESES LEGAIS 
DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 
SOCIAL EM IMÓVEIS PÚBLICOS URBANOS 
PRECEDENTES DOUTRINÁRIOS ARGUIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. (...) Com 
efeito, não ofende o art. 24, I, e 182, da Constituição 
Cidadã de 1988 o instrumento jurídico-urbanístico 
denominado Concessão de Uso Especial Para Fins 
de Moradia (CUEM). Inexistente qualquer 
usurpação de competência por parte da União, por 
se tratar de verdadeira política pública de 
abrangência nacional. (...) Da leitura do 
regulamento, extrai-se que a CUEM consiste em 
instituto jurídico destinado à singularíssima tarefa 
de somar esforços no contexto da regularização 
fundiária de interesse social em imóveis públicos 
urbanos. (...) E o que significa dizer que a CUEM 
representa um instrumento de regularização 
fundiária? Significa afirmar que é um regramento 
orientado não apenas a tutelar as deficiências de 
titulação, mas também a uma miríade de elementos 
que, concatenados, representam as informalidades 
atinentes ao uso, ocupação e parcelamento do solo 
urbano, que compõem o quadro da cidade ilegal. Tudo 
a atender o chamado constitucional, que preconiza a 
necessidade de concretizar a função social da cidade e 
o bem-estar de seus habitantes. (...) A própria dicção 
do diploma normativo que a estabelece sinaliza 
que se trata de um direito subjetivo, que surge com 
o preenchimento dos requisitos legais. Requisitos, 
aliás, que ostentam elevado grau de complexidade e de 
detalhamento, o que é evidente per si diante da 
quantidade de artigos, incisos e parágrafos dedicado à 
disciplina da matéria, a indicar que não se trata de 
mero assistencialismo governamental, mas de uma 
política pública criteriosa e séria.  
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(TJSP, 6ª Câmara de Direito Público. Arguição de 
Inconstitucionalidade n. 0041454-43.2012.8.26.0000. 
Des. Renato Nalini. Data do julgamento: 30/01/2013).  

 

Acompanha a compreensão, relativamente à inexistência 

de usurpação de competência legislativa por parte da União, 

recente decisum do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, 

ademais, alterou anterior posicionamento, autorizando 

reconhecimento da Concessão Especial de Uso para fins de 

Moradia mesmo antes da manifestação definitiva do Poder 

Executivo, pela independência vigente entre as esferas 

administrativa e jurisdicional:  

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCESSÃO 
DE USO SPECIAL DE BEM PÚBLICO PARA FINS DE 
MORADIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA 
PROVISÓRIA N. 2.220/2001. INEXISTÊNCIA. 
REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO À HABITAÇÃO. 
COMPETÊNCIA MATERIAL AFETA À UNIÃO. 
AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NA COMPETÊNCIA 
ADMINISTRATIVA OU MATERIAL DO MUNICÍPIO, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 24 DA CF. EXISTÊNCIA 
PROBATÓRIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 
LEGAIS EXIGIDOS PELO ART. 1º DA MEDIDA 
PROVISÓRIA. CONCESSÃO DO DIREITO SUBJETIVO 
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE 
AGUARDO DO DESFECHO DO REQUERIMENTO 
FEITO PELA VIA ADMINISTRATIVA PARA 
PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEPÊNCIA DAS 
ESFERAS. ART. 5º, INCISO XXXV, CF. VRBA 
HONORÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
ADEQUAÇÃO E ARBITRAMENTO DE VALOR MÍNIMO 
AO CASO, CONFORME DITAMES DO § 4º DO ART. 20, 
DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.  

[...] O fato de ser o Município responsável direto pela 
execução de políticas públicas voltadas à 
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regulamentação do espaço urbano, não significa que 
eventual edição de legislação local deva, isoladamente, 
estabelecer regras conflitantes ou distintas das 
diretrizes gerais dadas pelo Estatuto da Cidade, ao 
revés, a ela se submeterá, pois dentro da competência 
concorrente prevista no art. 24 da CF, muitos de seus 
aspectos são vinculados aos princípios programáticos 
e, de consequência, recebem ordenação uniforme. A 
partir destas linhas gerais traçadas por lei federal, 
como no caso, cabendo ao ente municipal 
disciplinar aspectos locais desta ordenação 
urbana, diante de peculiaridades de solo e 
ambientais em que se situa geograficamente, 
haverá complementação de diretrizes e não 
exclusão, como faz crer o apelante em sua arguição 
preliminar. Analisado por este ângulo, agora também 
dentro da ingerência de competência material da 
União, não há a inconstitucionalidade invocada, 
constituindo obrigação do município a 
concretização do direito à moradia, às famílias de 
baixa renda, dentro do parcelamento e ordenação 
do seu solo urbano, regulamentando a sua 
realidade fundiária, através da concessão do 
instituto administrativo constitucional.  
(TJ-PR – 17ª Câmara Cível – Apelação Cível nº 
1.041.537-9 – Rel.: Des. Sérgio Swiech – Data do 
Julgamento: 14/05/2014) 

 
 

Frisa-se, ainda, o elemento da função social da 

propriedade, de que tampouco está apartado o Poder Público em 

seu exercício dominial. A ausência de destinação anterior dos 

imóveis estatais pode caracterizar “abandono”, latu sensu, na 

dicção dos precedentes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:  

 

Apelação. Ordinária. Concessão real de uso de bem 
público. Municipalidade que não deu função social à 
propriedade dominial sua e pretende desalijar 
família de baixa renda, que ocupou imóvel 
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abandonado. Sentença de improcedência. Apelação do 
Município arguindo preliminares de apreciação de 
agravo retido e de inconstitucionalidade da Medida 
Provisória nº 2220/2001. No mérito, requer a reforma 
da sentença alegando que: 1 – não cumpriu a apelada 
os pressupostos da MP2220/2001; 2 – inexiste direito 
de retenção das benfeitorias; a recorrida é devedora de 
perdas e danos, na qualidade de lucros cessantes, 
tendo em vista que habitou bem público por anos, sem 
pagamento. Desprovimento do agravo retido e do 
recurso principal.  
[...] Não merece acolhida a arguição de 
inconstitucionalidade da Medida Provisória 
2220/2001, tendo em vista que o Poder Executivo 
Federal nada mais fez do que disciplinar matéria 
constitucional e legalmente prevista, através do ato 
administrativo normativo. Vale observar que não 
seria necessária Medida Provisória para se fazer 
respeitar o princípio constitucional da função 
social da propriedade (art. 5º, XXIII e 170, III da 
CRFB/88) que, na hipótese, se materializa pelo 
abandono do bem pela municipalidade e pela 
comprovação de sua utilização pela apelada e sua 
família, de acordo com o que se extrai do acervo 
probatório colecionado aos autos.  

(TJ-RJ – 13ª Câmara Cível – Apelação Cível n. 
2006.001.44440 – Rel.: Des. Azevedo Pinto – 
Julgamento: 13/12/2006).  
 

 

2. DO PROCEDIMENTO PARA A CONCESSÃO DE USO ESPECIAL 

PARA FINS DE MORADIA 

 

Quanto à dimensão procedimental do instrumento, note-

se que à Administração Pública, nos termos da legislação de 

regência, não cabe formular juízo de oportunidade ou 
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conveniência para proceder à Concessão Especial de Uso para Fins 

de Moradia. Excluiu expressamente a mens legislatoris tal 

avaliação do alvedrio dos gestores, indicando como únicas 

atribuições do Poder Executivo a apreciação objetiva dos 

requisitos legais, a efetivação do direito dos possuidores em título 

respectivo e o monitoramento do uso adequado dos imóveis 

trasladados, ex officio ou na oportunidade da simples solicitação 

administrativa de sua fruição, prevista no art. 6º, §1º.  

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios deu procedência a pleito em sede de mandamus contra 

pretensão demolitória, reconhecendo o direito à Concessão de Uso 

Especial para Fins de Moradia adquirido pela impetrante, como 

liquido e certo. In litteris : 

 

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – 
CABIMENTO - CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA 
FINS DE MORADIA - MP 2.220/01 – REQUISITOS – 
COMPROVAÇÃO DE PLANO.  

[...] A concessão de uso especial para fins de moradia, 
instituída pela Medida Provisória 2.220/01, é um 
importante instrumento legal que visa à regularização 
fundiária urbana, especificamente no tocante às 
ocupações por população de baixa renda, em áreas 
públicas, e que tem por escopo garantir a concretização 
das funções socioambientais da cidade e da 
propriedade, principais metas da Política Urbana 
Nacional, prevista nos arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, regulamentados pelo Estatuto da Cidade (Lei 
10.257/2001).6 Diante da importância do instituto, a 

                                                        
6 CF, Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 
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concessão de uso especial para fins de moradia, foi 
elevada à categoria de direito real, nos termos do art. 
1.225 do Código Civil [...]  
(TJ-DFT – 2ª Turma Cível – Apelação Cível n. 
2013.011111517- 9 – Rel.: Des. Sérgio Rocha – 
Julgamento: 09/04/2014). 

 

Na hipótese de desvirtuamento da destinação, todavia, 

caberá a extinção da Concessão de Uso, nos termos do art. 8º da 

Medida Provisória em tela, “ou seja, quando o concessionário der 

ao imóvel destinação diversa da moradia ou quando adquirir a 

propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel urbano ou rural. 

Enquanto tais circunstâncias não ocorrerem o concessionário 

usufrui de direito oponível erga omnes, inclusive à própria pessoa 

jurídica titular do bem”7. 

A contrario sensu, sob o influxo do direito fundamental à 

moradia digna, amparado pelo art. 6º, caput, da Lei Fundamental, 

em se recusando o Poder Público a realizar voluntariamente a 

concessão, cabe ao Poder Judiciário, devidamente provocado, 

declarar a incidência do direito subjetivo do ocupante, desde que 

satisfeitos os requisitos legais8. É prudente que a Administração 

deva ser instigada previamente à judicialização da controvérsia, 

                                                                                                                                                        
  Lei 10.257/01, Art. 1º Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. 
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece 
normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em 
prol do equilíbrio ambiental. 
7 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Concessão de uso para fins de moradia. In: DALLARI, 
Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio. Estatuto da cidade, comentários à Lei Federal 10.257/2001. 
São Paulo: Malheiros, 2003, p. 156. 
8 ALFONSIN, Betânia. Da concessão de uso especial. In: MATTOS, Liana Portilho (Org.). 
Estatuto da Cidade Comentado. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 427. 
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porém, diante de sua morosidade ou omissão (descortinadas, 

sobretudo, uma vez exaurido o prazo máximo de doze meses a 

que faz alusão o art. 6º, § 1o – “A Administração Pública terá o 

prazo máximo de doze meses para decidir o pedido, contado da data 

de seu protocolo”) ou frente à expressa negativa administrativa, 

não há que atinar de intervenção exorbitante da autoridade 

jurisdicional, vez que apenas se substituirá esta na formalização 

de direito já adquirido. Novamente, o já transcrito voto da lavra do 

Desembargador Francisco Jorge bem elucida a situação: 
 

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SANEAMENTO DO 
FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 
IMPROPRIEDADE DO MEIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. 
MATÉRIA DE MÉRITO. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL 
PARA FINS DE MORADIA. MP Nº 2.220/01. DIREITO 
SUBJETIVO. MATÉRIA DE DEFESA. ADMISSIBILIDADE. 
ACOLHIMENTO PARCIAL. (...) somente em caso de 
recusa ou omissão da administração pública do 
Município de Telêmaco Borba é que a outorga do título 
poderá ser dada pelo Poder Judiciário, cabendo ao 
interessado diligenciar junto à administração pública 
municipal, mesmo porque, dentre outras razões, tal 
dispositivo também se justifica em face do art. 5º da 
referida Medida Provisória, onde se faculta ao Poder 
Público conceder o direito especial de uso para fins de 
moradia em outro local, conforme conveniência e 
oportunidade. (...) embora a outorga do título 
somente possa ser dada pelo Poder Judiciário após 
o esgotamento da via administrativa (art. 6º da 
Medida Provisória), como de fato consignou-se na 
decisão ora atacada, o direito subjetivo da parte 
pode ser reconhecido independentemente do título 
de concessão, por ser este apenas o instrumento 
representativo do direito, ou apenas formalização 
do direito, possuindo natureza declaratória e não, 
constitutiva. 
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(Agravo de Instrumento n. 0.643.929-6, TJPR, Rel. Des. 
Juiz Subst. 2º G. Francisco Jorge, 16/03/2011). 

 
Cumpre realçar, a despeito da alusão textual à 

viabilidade de concessão de uso em área distinta daquela 

particularmente ocupada pela população vulnerável, conforme a 

previsão do art. 5º, da supracitada Medida Provisória - cujo rol, já 

excepcional, é taxativo, repisamos9 -, o direito em testilha deve ser 

exercido preferencialmente no próprio lugar onde a posse é 

comunitariamente exercitada:  

 

Apenas na hipótese de risco à vida ou à saúde dos 
moradores (art. 4º, MP 2220/01), fica instituída a 
obrigatoriedade de remoção, assegurando-se o direito 
à moradia em outro lugar. O art. 5º, MP 2220/01, 
estabelece um rol de situações que autorizam o Poder 
Público a negociar, com a população e demais atores 
sociais envolvidos no processo de regularização, o 
exercício do direito à moradia em local distinto do 
possuído. No entanto, deve ficar claro que, nessas 
situações, não há impedimento ao reconhecimento do 
direito subjetivo dos moradores, mas apenas um 
indicativo de que soluções técnicas devem ser 
previstas e negociadas10. 

 

                                                        
9 Art. 5o  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 a projeto de urbanização; 
III - de interesse da defesa nacional, da preservação ambiental e da proteção dos 

ecossistemas naturais; 
IV - reservado à construção de represas e obras congêneres; ou 
V - situado em via de comunicação. 

10 MORETTI, Júlia Azevedo. A concessão de uso especial para fins de moradia como 
instrumento de regularização fundiária em áreas da união. In: IBDU, p. 7. Disponível em: 
http://migre.me/fwLgZ. Acesso em jul 2013. 
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Embora prudente recomendar-se estudo esmiuçado caso 

a caso, é cediço que o Município não deve buscar antepor 

empecilhos e obstáculos à concretização da Concessão de Uso 

Especial para Fins de Moradia, visto que a segurança jurídica da 

posse é, precisamente, um dos elementos fundantes do direito à 

moradia digna, mercê das inúmeras normativas internacionais de 

que o Estado brasileiro é signatário, especialmente do Pacto 

Internacional dos Direitos Humanos Econômicos, Sociais e 

Culturais, cujo conteúdo recebeu interpretação densificadora do 

Comentário Geral n. 4 do Conselho de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas. 

 Em face da missão constitucional de promover o 

adequado ordenamento territorial (art. 30, VIII), detém o 

Município o poder-dever de regularização fundiária dos 

assentamentos e loteamentos precários consolidados11, buscando 

dar solução aos problemas habitacionais da maneira mais 

                                                        
11 A tese já se acha pacificada no Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO 
URBANÍSTICO. LOTEAMENTO IRREGULAR. MUNICÍPIO. PODER-DEVER DE REGULARIZAÇÃO. 1. 
O art. 40 da lei 6.766/79 deve ser aplicado e interpretado à luz da Constituição Federal e da 
Carta Estadual. 2. A Municipalidade tem o dever e não a faculdade de regularizar o uso, no 
parcelamento e na ocupação do solo, para assegurar o respeito aos padrões urbanísticos e o 
bem-estar da população. 3. As administrações municipais possuem mecanismos de autotutela, 
podendo obstar a implantação imoderada de loteamentos clandestinos e irregulares, sem 
necessitarem recorrer a ordens judiciais para coibir os abusos decorrentes da especulação 
imobiliária por todo o País, encerrando uma verdadeira contraditio in terminis a 
Municipalidade opor-se a regularizar situações de fato já consolidadas. 4. (…). 5. O Município 
tem o poder-dever de agir para que o loteamento urbano irregular passe a atender o 
regulamento específico para a sua constituição. 6. Se ao Município é imposta, ex lege, a 
obrigação de fazer, procede a pretensão deduzida na ação civil pública, cujo escopo é 
exatamente a imputação do facere, às expensas do violador da norma urbanístico-ambiental. 5. 
Recurso especial provido” (STJ. REsp 448216/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma do STJ. DJ 
17/11/2003, p. 204). 
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protetiva aos direitos coletivos. Segundo o posicionamento de 

Vanêsca Buzelato Prestes, no tema: 

 

Os artigos da Medida Provisória que regulamentam a 
Concessão de Uso Especial possuem eficácia interna 
suficiente para construção de uma nova ordem 
urbana. Faz-se necessário priorizar o Direito à 
Moradia digna, ou seja, desde que estejam presentes 
os requisitos essenciais para obtenção da concessão, 
deve-se analisar o caso concreto e, se possível for, 
desconsiderar certos obstáculos para que seja 
alcançada a urbanização e a regularização almejada, 
possibilitando assim, que os habitantes das áreas 
irregulares tenham vida e moradia condizentes com a 
dignidade humana, fundamento da república 
federativa do Brasil, assim estabelecida no art. 1°, III, 
da CR/8812. 

 
Ademais, como recorda Luciano de Camargo Penteado, o 

instituto teve o “intuito de ainda mais marcar a idéia de função 

social da propriedade, permitindo uma efetiva utilização dos bens, 

ainda que a titularidade jurídica formal seja de outra pessoa”13. 

Não apenas a propriedade privada sujeita-se ao regime 

constitucional de funcionalização. Na pena de Patrícia Marques 

Gazola, “se o Estado detém um patrimônio, esse patrimônio, 

                                                        
12 PESSOA, Fernanda Reis; VIEIRA, Marina Nunes. Concessão de uso especial para fins de 
moradia: uma nova ordem urbanística. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XII, n. 67, ago 2009. 
Disponível em: http://migre.me/fkwP4. Acesso em julho de 2013. 
13 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das Coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008, p. 481. 
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obrigatoriamente, deve servir a uma função coletiva, deve 

destinar-se ao bem comum”14.  

Se a salvaguarda do direito à moradia é tida, in re ipsa, 

por questão de ordem pública, tanto mais o será quando 

informado pela função social da propriedade urbana destinada às 

políticas públicas: 

 

O Poder Público, para efetivar a aplicabilidade das 
políticas públicas que assegurem o direito à moradia, 
deve abster-se de qualquer ato que contrarie a 
proteção jusfundamental do direito à moradia e 
programar os mecanismos que assegurem atender às 
demandas habitacionais em consonância com os 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 
dentro dos ditames de justiça social15. 

 

Diante de tais ditames, não se cogita de potencial ofensa 

ao patrimônio público. De plano, a possibilidade de alienação 

gratuita, concessão de direito real de uso, entre outras formas, de 

imóveis públicos no âmbito de programas habitacionais ou de 

regularização fundiária foi albergada pelo art. 17, I, ‘h’, da própria 

Lei 8.666/199316.   

                                                        
14 GAZOLA, patrícia Marques. Concretização do direito à moradia digna: teoria e prática. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 170. 
15 PAGANI, Elaine Adelina. O direito de propriedade e o direito à moradia: um diálogo 
comparativo entre o direito de propriedade urbana imóvel e  o direito à moradia. Porto Alegre: 
EdiPuc, 2009, p. 194. 
16 Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse 
público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e 
entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, 
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Em especial, a Concessão de Uso Especial para Fins de 

Moradia, para além do interesse social que a agasalha, constitui 

medida sujeita a maior controle social e imensamente menos 

onerosa ao Erário Público, como restou firmado pelo Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais, assinalando preferência do 

emprego da CUEM e da concessão de direito real de uso à doação 

sumária de bem público: 

 

Consulta. Câmara Municipal. Doação de bens imóveis 
públicos a pessoas comprovadamente carentes. 
Possibilidade. Autorização legislativa. Avaliação prévia. 
Irrefutável demonstração de interesse social. Licitação 
dispensada na hipótese do art. 17, I, f, da Lei n. 8.666/93. 
Caráter excepcional. Preferência pela adoção dos 
institutos da concessão de direito real de uso e da 
concessão especial para fins de moradia. Vinculação 
a políticas públicas consistentes, de interesse social. 
Observância aos princípios administrativos, 
notadamente os da impessoalidade e da moralidade. (...) 
tendo-se em vista que há situações nas quais a retomada 
da posse, pelo poder público, de seus imóveis ocupados 
pode ser mais cara, tanto sob o aspecto econômico 
quanto sob o aspecto social, e, ainda, que a 
regularização jurídica dessa posse pode se inserir em 
relevantes e consistentes políticas sociais de 
urbanização e de habitação, configurando-se 
atendimento à dignidade humana, pode o Município 
lançar mão de institutos específicos previstos na 
legislação, sem, contudo, simplesmente, se desfazer de 
seu patrimônio, sem garantia de continuidade das 

                                                                                                                                                        
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta 
nos seguintes casos: 
(...) 
h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou 
permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m² 
(duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de 
regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da 
administração pública 
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políticas públicas. Nesses casos, a manutenção da posse 
nas mãos dos particulares, conferindo-lhes direito real, 
pode se mostrar a medida mais adequada e consentânea 
ao interesse público, passível de conformação jurídica 
por meio I — da concessão de direito real de uso (art. 7º 
do Decreto-Lei n. 271/67, com a redação que lhe foi 
dada pela Lei n. 11.481/2007) e II — da concessão de 
uso especial para moradia (art. 4º, V, h, do Estatuto da 
Cidade, Lei n. 10.257/2001). 

(TCE-MG. Consulta n. 835.894, Rel. Cons. Sebastião 
Helvecio. Data do julgamento: 07/07/2010). 

 
No Estado do Paraná, por sua vez, decisão análoga foi 

emitida pelo Tribunal de Contas do Paraná, consignada na Súmula 

n. 01: 

Preferência pela utilização da Concessão de Direito Real 
Uso, em substituição a maioria das alienações de 
terrenos públicos, em razão de sua vantajosidade, 
visando fomentar à atividade econômica, observada 
prévia autorização legislativa e licitação na modalidade 
concorrência, exceto nos casos previstos no art. 17, 
inciso I, alínea “f” da Lei nº. 8.666/93. Caso o bem não 
seja utilizado para os fins consignados no contrato pelo 
concessionário, deverá reverter ao patrimônio público. 

 (TCE-PR. Súmula n. 01. Data do julgamento: 
07/12/2006). 

 
 

3. DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA 

ACOMPANHAMENTO DA MATÉRIA E AJUIZAMENTO DE 

MEDIDAS 
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Em quadro normativo diverso do instituído pelo Estatuto 

da Cidade para a usucapião especial urbana, no art. 12, a Medida 

Provisória n. 2.220/2001 não elencou o rol de legitimados para a 

propositura da ação declaratória de que trata o art. 6º, §3º.  

Neste cenário, e diante da envergadura dos direitos e 

interesses sob tutela do Ministério Público – em especial os de 

caráter indisponível, qual avulta na defesa da moradia digna – não 

pode a instituição descurar do acompanhamento dos casos 

relativos a ocupações irregulares em imóveis públicos, passíveis 

de resolução pacífica pela via da Concessão de Uso Especial para 

Fins de Moradia, evitando tumultos e traumas sociais. 

A propósito, a opinio doctorum e a prática dos agentes 

ministeriais pelo país confirmam que: 

 

O Ministério Público tem importante papel. A 
deflagração da atuação ministerial pode ocorrer 
mediante provocação das entidades associativas, 
levando ao conhecimento do Ministério Público as 
lesões a direitos previstos na Medida Provisória 2220. 
Na etapa extrajudicial, poderá ser instaurado 
Inquérito Civil e celebrado Termo de Ajustamento de 
Conduta, como forma de abreviação dos litígios com 
os entes denunciados. Por outro lado, o Ministério 
Público terá legitimidade disjuntiva para propositura 
de ações judiciais no âmbito de implantação da 
Concessão de Uso Especial para Moradia17. 

 

                                                        
17 TEIXEIRA, Paulo Luciano de Souza. A Medida Provisória n. 2.220/2001 na ótica da função 
social da propriedade, p. 05. Disponível em: 
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=43bde4a4-13a5-44b6-8b1a-
07dceb7f7748&groupId=10136. 
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Renovadas têm sido as Ações Civis Públicas promovidas 

pelo Parquet, nos vários Estados da Federação, com o objetivo de 

assegurar a efetivação da norma supracitada, imperativo da 

situação de vulnerabilidade e hipossuficiência de seus 

beneficiários. A postura coaduna-se não somente com os objetivos 

estratégicos do Ministério Público do Estado do Paraná, como 

também com o conteúdo da Recomendação n. 01/2012 da 

Procuradoria-Geral de Justiça, orientando os órgãos de execução a 

intervir – na figura de custos legis, de parte ou extrajudicialmente 

– em contextos de ameaça ao direito à moradia digna, inclusive 

naqueles provocados por omissão do Poder Público: 

 

1. zelem pela identificação, prevenção e repressão aos 
atos ou omissões dos poderes públicos que importem 
violação aos direitos humanos fundamentais das 
populações vulneráveis sujeitas à desocupação forçada 
dos locais onde exercem moradia; 

2. acompanhem e intervenham em todas as medidas 
judiciais ou extrajudiciais relativas a conflitos 
fundiários ou possessórios urbanos e rurais que possam 
resultar em desalojamento de pessoas em situação de 
vulnerabilidade (...) 

 

Em conclusão, recomenda este Centro Apoio Operacional 

que as Promotorias de Justiça com atribuição na área de 

Habitação e Urbanismo mantenham-se atentas à necessidade de 

intervenções de regularização fundiária de interesse social de 

assentamentos precários localizados em imóveis públicos, 

monitorando situações desta natureza e adotando as providências 
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judiciais e extrajudiciais eventualmente cabíveis para a garantia 

dos direitos à moradia digna e à cidade justa e sustentável, por 

meio da Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia ou, 

quando inviável sua aplicação pela ausência dos pressupostos 

fáticos exigíveis, através da implementação dos demais 

instrumentos de política urbana. 

 

Curitiba, 22 de julho de 2013. 

 

Alberto Vellozo Machado 

Procurador de Justila 

 

Odoné Serrano Júnior 

Promotor de Justiça 

 

Willian Buchmann 

Promotor de Justiça 

 

Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino 

Assessor Jurídico 

 


