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EMENTA:  
1. DÚVIDA SUSCITADA. AÇÃO DE USUCAPIÃO 
ESPECIAL URBANA. NECESSIDADE DE 
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NAS 
MODALIDADES DO ESTATUTO DA CIDADE (LEI 
10.257/2001). DIREITO À MORADIA DIGNA. 
PRESENÇA DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. 
CONTROVÉRSIA INDIVIDUAL QUE CANALIZA 
SITUAÇÃO COLETIVA DE INSEGURANÇA JURÍDICA 
DA POSSE. HARMONIZAÇÃO ENTRE 
RECOMENDAÇÕES PGJ/MPPR 01/2010 E 01/2012. 
RACIONALIZAÇÃO PONDERADA. ATUAÇÃO COMO 
CUSTOS LEGIS COM OBJETIVO DE PREVENÇÃO DE 
FUTUROS CONFLITOS FUNDIÁRIOS. ARTICULAÇÃO 
INTESTINA DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS.  
2.  MÉRITO. PREENCHIMENTO COMPROVADO DOS 
REQUISITOS LEGAIS NA ESFERA CÍVEL. ALEGADO 
DESCOMPASSO ENTRE PARÂMETROS LOCAIS DE 
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E REALIDADE DO 
ASSENTAMENTO. IRRELEVÂNCIA. CONCEITO DE 
LOTE MÍNIMO NÃO APLICÁVEL IN CASU, INCLUSIVE 
EM FACE DE EXPRESSA EXCEÇÃO DO ART. 4º, II DA 
LEI 6.766/1979. COMANDOS MUNICIPAIS QUE NÃO 
PODEM DERROGAR A DISCIPLINA NACIONAL DA 
USUCAPIÃO. INSTITUTO DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA QUE INCIDE SOBRE A PROPRIEDADE DO 
SOLO TÃO SOMENTE. DEMAIS DIMENSÕES 
(SOCIAIS, AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS), PARA 
ALÉM DA TITULAÇÃO REGISTRAL, EXTRAPOLAM OS 
LIMITES DA LIDE E DEVERÃO SER TRATADAS EM 
ÂMBITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DA 
MUNICIPALIDADE QUE NÃO PODE SER INVOCADA A 
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SEU FAVOR. PRECEDENTES DAS CORTES 
ESTADUAIS E DO STJ. MANIFESTAÇÃO PELO 
IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. 
 
 

 A d. Procuradoria-Geral de Justiça, instada a pronunciar-se nos autos 

em epígrafe, consulta este Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça de Habitação e Urbanismo sobre a matéria infra delineada. 

 De proêmio, reporta-se ao relato exarado pela Excelentíssima 

Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, anexo à presente. 

 Seguem as ponderações e conclusões deste órgão auxiliar. 

 
 

1. Da necessária intervenção ministerial nas ações de usucapião 
especial urbana (Lei n. 10.257/2001) 

 

Versa a celeuma sobre obrigatoriedade ou dispensabilidade de intervenção 

ministerial na feição de custos legis, no âmbito cível, com enfoque em ações 

individuais de usucapião. De um lado, ostenta-se o imperativo de 

racionalização da atividade funcional, diante do novo perfil estampado pela 

Magna Carga de 1988 à instituição. Doutro, a irrenunciável proteção que se 

deve maximizar a um universo de situações (subjetivas quanto objetivas), 

segundo o perfil das partes envoltas na demanda ou a própria natureza desta, 

nas hipóteses ventiladas, sobretudo, pelo art. 82 do Código de Processo Civil: 

 
Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir: 
I - nas causas em que há interesses de incapazes; 
II - nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, 
tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e 
disposições de última vontade; 
III - nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da 
terra rural e nas demais causas em que há interesse público 
evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte 
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In casu, e a despeito da determinação do art. 944 do mesmo diploma, o 

declínio da intervenção lastreia-se, entre outros fundamentos, no art. 4º, ‘k’, da 

Recomendação n. 01/2010 da d. Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná: 

 
Artigo 4º Identificado o objeto da causa e respeitado o princípio da 
independência funcional, é desnecessária a intervenção ministerial 
nas seguintes demandas e hipóteses: 
(...) 
k) ações de usucapião de coisa móvel e imóvel, exceto, nestas 
últimas, quando houver relevância social; 

 

 Invocado, outrossim, o art. 5º, XI, da Recomendação n. 16/2010 do 

Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, nos seguintes termos: 

 
Art. 5º. Perfeitamente identificado o objeto da causa e respeitado o 
princípio da independência funcional, é desnecessária a intervenção 
ministerial nas seguintes demandas e hipóteses: 
(...) 
XI - Ação de usucapião de imóvel regularmente registrado, ou de 
coisa móvel, ressalvadas as hipóteses da Lei n° 10.257, de 10 de 
julho de 2001; 

 

 Infere-se, todavia, que ambas as normativas adotam concepção 

moderada de racionalização, impondo, sempre, ponderação sobre as pessoas, 

os direitos e os interesses em questão, no caso concreto, e sopesamento 

quanto, ao menos, a três ressalvas: a) existência de relevância social; b) 

manuseio das modalidades de usucapio regidas pelo Estatuto da Cidade (Lei n. 

10.257/2001); c) imóveis que apresentem irregularidades registrais como cerne 

do litígio. Vale dizer, a contrario sensu, presentes quaisquer desses cenários, 

sozinhos ou conjuntamente, primem pela intervenção do Parquet. 

 São de índole similar as orientações deitadas pelas demais unidades do 

Ministério Público Brasileiro. A título exemplificativo, trascrevem-se: 
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Ato n. 103/2004/PGJ/MPSC 
Art. 3° A intervenção do Ministério Público no processo civil, na 
forma prevista no art. 1° e seus parágrafos do presente Ato, poderá 
ser considerada nas seguintes hipóteses: 
(...) 
XIII - ação de usucapião de imóvel regularmente registrado, 
ressalvadas as hipóteses da Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001; 
 
 
Ato Normativo n. 15/2006/PGJ/MPBA 
Art. 1º - A intervenção do Ministério Público, quando atuar como 
custos iuris e inexistindo interesse de incapaz, poderá ser 
considerada nas seguintes hipóteses: 
(...) 
IV – nas ações de usucapião de imóvel regularmente registrado, 
ressalvadas as hipóteses da Lei n° 10.257/2001;  
 
 
Recomendação n. 01/2010/PGJ/MPRS 
Art. 1° O Membro do Ministério Público, em matéria cível, intimado a 
se manifestar como órgão interveniente, perfeitamente identificado o 
objeto da demanda, ao verificar não se tratar de causa que justifique 
a intervenção, poderá limitar-se a consignar concisamente a sua 
conclusão, apresentando, nesse caso, os respectivos fundamentos, 
especialmente nas seguintes hipóteses:  
(...)  
i) ação de usucapião não coletiva de imóvel regularmente registrado, 
ou de coisa móvel;  
 
 
Recomendação Conjunta n. 01/2011 PGJ/CGMP/MPRN 
Art. 3° A intervenção do Ministério Público, na forma prevista no art. 
1° e seu parágrafo único da presente recomendação, será 
facultativa, especialmente nas seguintes hipóteses: 
(...) 
XIII – ação individual de usucapião de bem imóvel, excetuadas as 
hipóteses que envolvam parcelamento ilegal do solo para fins 
urbanos ou rurais, bem como aquelas em que haja interesse de 
incapazes (art. 82, I, do CPC) ou em que se vislumbre risco, ainda 
que potencial, de lesão a interesses sociais e individuais 
indisponíveis; 

 
 
Recomendação n. 8/2012/CSMP/MPDFT  
Art. 1º Recomendar, sem caráter vinculante e respeitado o princípio 
constitucional da independência funcional, aos órgãos de execução 
que, em matéria cível, uma vez intimados, se abstenham de 
manifestar-se quando for verificada a desnecessidade da 
intervenção ministerial, devendo o membro justificar e indicar os 
fundamentos pertinentes, especialmente nas seguintes hipóteses: 
(...) 
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IX - ação de usucapião de imóvel regularmente registrado, ou de 
coisa móvel, ressalvadas as hipóteses da Lei n° 10.257, de 10 de 
julho de 2001; 
 

 
 Nesse diapasão, importa analisar se o feito em testilha comporta ou não 

um ou mais dos aspectos supracitados, ensejando olhar mais detalhado do 

agente ministerial. Passa-se ao decalque pormenorizado de cada tópico. 

 

 1.1. Relevância social 
 

 Vislumbra-se relevância social no caso atrelada à promoção e defesa do 

direito fundamental à moradia digna. Na medida em que se configuram a 

vulnerabilidade sócio-econômica (baixa renda) e o recorte etário prioritário 

(idoso) do autor, além da finalidade última específica habitacional da tutela 

acionada, afigura-se indisputável a incidência de interesse indisponível, 

conquanto individual, merecedor de guarida.  

A problemática ultrapassa mera refrega patrimonial, vez que a 

constitucionalização da civilística contemporânea impõe releitura do próprio 

instituto da propriedade, assegurando um novo vetor de acesso ao patrimônio, 

direito à propriedade, e não apenas de propriedade, visando a suprir o mínimo 

existencial imprescindível a qualquer sujeito (regime jurídico do patrimônio 

mínimo). As balizas desse paradigma foram assentadas pela doutrina: 

 
A ideia de interesse social corresponde ao início da distribuição de 
cargas sociais, ou seja, da previsão de que ao direito subjetivo da 
apropriação também correspondem deveres. Nessa esteira, passa-
se a entender que esse direito subjetivo tem destinatários no 
conjunto da sociedade, de modo que o direito de propriedade 
também começa a ser lido como direito à propriedade. Gera, por 
conseguinte, um duplo estatuto: um de garantia. Vinculado aos 
ditames sociais, e outro, de acesso.1 

 
                                                
1 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 
317-318. 
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 A usucapião, portanto, enquanto via para a concreção do patrimônio 

social mínimo – patrimônio este, aliás, recentemente incluído entre os bens 

jurídicos tuteláveis por meio de Ação Civil Pública (art. 1º, VIII da Lei 

7.347/1985) – e, logo, do direito à moradia, apresenta inarredável relevância 

social objetiva e subjetiva, além da evidente indisponibilidade de seu substrato 

de fundo. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça emerge hialina tal 

concepção, no que respeita à legitimidade do Ministério Público, nesta seara: 

 

 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUMENTO 
ABUSIVO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À MORADIA. 
1. Hipótese em que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública 
em defesa de mutuários de baixa renda cujos imóveis foram 
construídos em sistema de mutirão, com compromisso de compra e 
venda firmado com o Município de Andradas, pelo prazo de 15 anos. 
Após o pagamento por 13 anos na forma contratual, o Município 
editou lei que majorou as prestações para até 20% da renda dos 
mutuários. O Tribunal de origem declarou a ilegitimidade ad causam 
do Ministério Público. 
2. O art. 127 da Constituição da República e a legislação federal 
autorizam o Ministério Público a agir em defesa de interesse 
individual indisponível, categoria na qual se insere o direito à 
moradia, bem como na tutela de interesses individuais 
homogêneos, mesmo que disponíveis, como, p. ex., na proteção 
do consumidor. Precedentes do STJ. 
3. O direito à moradia contém extraordinário conteúdo social, 
tanto pela ótica do bem jurídico tutelado – a necessidade 
humana de um teto capaz de abrigar, com dignidade, a família –, 
quanto pela situação dos sujeitos tutelados, normalmente os 
mais miseráveis entre os pobres. 
(...) 
No caso, os interesses e direitos que afloram mais diretamente não 
são de natureza difusa, mas de cunho individual homogêneo, 
caracterização essa que traz conseqüências à legitimação para agir 
do Ministério Público. Implicações que brotam do fato de que, ao 
contrário do que se dá nos interesses e direitos difusos, em que a 
legitimação ministerial é decorrência natural e necessária do 
discrímen que assim se faça – poderíamos falar em legitimação 
automática ou ipso facto –, nos interesses e direitos individuais 
homogêneos, o Ministério Público só se legitima na presença da 
relevância social de sua intervenção, que decorre, entre outras 
causas, da indisponibilidade do substrato de fundo (a dignidade da 



 
 
 
 
 
 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo 
Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 – 

urbanismo@mppr.mp.br 
 

 7

pessoa humana, a qualidade ambiental, para citar dois exemplos) ou 
da massificação do conflito em si mesmo considerado. Naquele 
caso, trata-se de relevância social objetiva; neste, de relevância 
social subjetiva; num a indisponibilidade leva à relevância social; 
noutro, o tom social é decorrência do perfil molecular dos conflitos. 
Nos autos, identifico tanto a relevância social objetiva como a 
relevância social subjetiva. De um lado, o cumprimento escorreito 
(ou não) das obrigações contratuais do Município repercute não só 
na esfera dos contratantes efetivos, como também no universo maior 
da sociedade, ante o inegável interesse público na construção de 
casas populares e na retirada de pessoas de áreas de risco. De 
outro, indubitavelmente aflora na demanda uma projeção molecular, 
pela ótica do número de mutuários efetivamente lesados. 
 
(STJ. Resp n. 950.473 - MG (2007/0107144-3). Rel.: Ministro 
Herman Benjamin. Data do Julgamento: 25 de agosto de 2009. 
Segunda Turma.) 

 

 Noutro giro, a denominada relevância social reside, justamente, na 

interseção do interesse público sinalizado no art. 82, III, CPC com o interesse 

privado de satisfação das necessidades humanas mais intrínsecas. Em 

essência, o direito à cidade, ora pleiteado, contempla essas duas dimensões, 

intentando a inclusão de toda uma cidade informal no mundo legal: 

 
É, nesse locus de ruas (nem sempre planejadas adequadamente), 
de praças (no mais das vezes sem qualquer segurança ou sem 
qualquer providencia de resguardo à saúde pública), de edifícios 
(não raro, com estrutura insegura, encobertos ou encobrindo outros, 
sem iluminação natural e sem sol), de construções ditas residenciais 
(insertas no emanharado de edifícios, sem segurança e desprovidas 
de condições mínimas de habitabilidade), de vazios urbanos 
(desempenham papel especulativo), de transporte coletivo oneroso e 
de infraestrutura precária ou inexistente (água potável, esgoto, 
saneamento básico), que os direitos fundamentais à vida digna, à 
educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, 
à segurança se mostram de maneira mais evidente. Nesse sentido, 
compete ao Estado promover e concretizar os direitos fundamentais 
constantes do texto constitucional e, em particular, o direito 
fundamental à cidade que contempla interesses público e privado.2 

                                                
2 COSTALDELLO, Angela Cassia. A supremacia do interesse público e a cidade – a 
aproximação essencial para a efetividade dos direitos fundamentais. In: BACELLAR FILHO, 
Romeu Felipe e HACHEM, Daniel Wunder (Coords.). Direito Administrativo e Interesse Público: 
Estudos em Homenagem ao Professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Belo Horizonte:  
Fórum, 2010,  p. 261. 
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Destarte, indispensável, sob esta ótica, a intervenção do Parquet, por 

força de sua missão basilar insculpida no art. 127 da Constituição Federal.  

 
 1.2. Modalidades da Lei n. 10.257/2001 
 

 A seu turno, também o segundo parâmetro de racionalização rechaça o 

afastamento ministerial da causa, pois o direito almejado encontra-se calcado 

na usucapião especial urbana da Lei n. 10.257/2001. Isso porque, 

acertadamente, o Conselho Nacional do Ministério Público, ao regulamentar a 

matéria, fez alusão às fattispecie de usucapião do Estatuto da Cidade como 

ressalva impeditiva. A modalidade individual de usucapião, disciplinada pelo 

art. 9º do diploma, acha-se, igualmente, abarcada por esta regra, ensejando a 

mesma obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público, expressa art. 12: 

 
Art. 12. São partes legítimas para a propositura da ação de 
usucapião especial urbana: 
I – o possuidor, isoladamente ou em litisconsórcio originário ou 
superveniente; 
II – os possuidores, em estado de composse; 
III – como substituto processual, a associação de moradores da 
comunidade, regularmente constituída, com personalidade jurídica, 
desde que explicitamente autorizada pelos representados. 
§ 1o Na ação de usucapião especial urbana é obrigatória a 
intervenção do Ministério Público. 

 

 À parte a literalidade do dispositivo, argumenta-se pela necessidade de 

incidência qualificada tendo em vista o caráter especial de instrumento de 

regularização fundiária3 e de efetivação da função social da propriedade 

urbana que informa esta modalidade constitucional de prescrição aquisitiva: 

                                                
3 “O Usucapião Urbano, devido à sua finalidade constitucional de assegurar a proteção jurídica 
da moradia nas favelas situadas em áreas urbanas privadas, deve ser compreendido da 
seguinte forma: 
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A doutrina aponta duas finalidades precípuas para serem cumpridas 
pelo usucapião constitucional urbano. A primeira seria a de 
instrumento para regularização fundiária, assegurando o direito de 
moradia à população de baixa renda. Desta forma, através deste 
instrumento, seria revertida a exclusão da maioria da população 
brasileira à propriedade urbana. A segunda finalidade seria a do 
cumprimento da função social da propriedade urbana, forçando a 
utilização dos espaços urbanos vazios sob pena da perda da 
propriedade e democratizando, assim, o acesso à propriedade.4 

 

 De se salientar que não se lida aqui com qualquer tipo de propriedade e 

sim com a propriedade da terra, especificamente, indissociável de seu vetor 

funcional, a partir da destinação que receba, como explana Carlos Marés: 

 
Na realidade quem cumpre uma função social não é a propriedade, 
que é um conceito, uma abstração, mas a terra, mesmo quando não 
alterada antropicamente, e a ação humana ao intervir na terra, 
independentemente do título de propriedade que o Direito ou o 
Estado lhe outorgue. Por isso a função social é relativa ao bem e ao 
seu uso, e não ao direito. A desfunção ou violação se dá quando há 
um uso humano, seja pelo proprietário legitimado pelo sistema, seja 
por ocupante não legitimado.5 

 

                                                                                                                                          
1. Como um instrumento de política urbana que, ao ser aplicado, viabiliza a função social 

de uma propriedade urbana ocupada por população de baixa renda com a sua 
destinação para fins de moradia, 

2. Como um instrumento de regularização fundiária que deve fazer parte da política 
habitacional executada pelo Poder Público municipal, devendo ser aplicado de forma 
conjugada com as Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, 

3. Como um instrumento que reconhece juridicamente o direito à moradia da população 
de baixa renda, que ocupa coletivamente uma área urbana privada classificada como 
uma favela, preenchendo em especial, a segurança jurídica da posse e  

4. Como um instrumento que deve ser aplicado no Poder Judiciário para evitar os 
despejos e remoções coletivos em áreas urbanas resultantes das ações possessórias 
(ações de reintegração de posse).” (SAULE JÚNIOR, Nelson. A proteção jurídica da 
moradia nos assentamentos irregulares. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
2004, p. 528) 

 
4 IMPARATO, Ellade. O usucapião constitucional urbano. In: SAULE JÚNIOR, Nelson. (Coord.). 
Direito á Cidade: trilhas egais para o direito às cidades sustentáveis. São Paulo: Max Limonad: 
Instituto Pólis, 1999, p. 225. 
5 MARÉS, Carlos Frederico. A função social da terra. Porto Alegre: Antonio Fabris Editor, 2003, 
p. 116. 
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 Isto posto, em face do próprio alicerce jurídico que embasa a demanda 

(a posse-moradia, que encarna um direito fundamental6), mas também da 

qualidade dos sujeitos que dela podem valer-se (a população despossuída de 

outra propriedade urbana ou rural, não à toa escudada pela usucapião dita pro-

misero), justifica-se a intervenção ministerial em todas as modalidades de 

usucapião especial do Estatuto da Cidade, mesmo quando processualmente 

traduzidas em pleito individual. Ainda mais quando, conforme se pretende 

demonstrar a seguir, essa demanda individual, em verdade, canalize uma 

situação coletiva de prolongada insegurança jurídica da posse. 

 
 1.3. Indícios de parcelamento clandestino ou irregularidade registral 

 

 O terceiro filtro que se há de operar para decidir sobre a necessidade ou 

não de intervenção ministerial em sede de usucapião diz respeito à 

regularidade do registro do imóvel que se pretende adquirir. Nesse âmbito, o 

que impende aferir é se, por detrás da aparência molecular do litígio, não se 

aloja contexto fático muito mais amplo, abrangendo toda uma coletividade de 

famílias implicadas no mesmo limbo jurídico quanto à segurança da posse que 

detêm. Amiúde, esses assentamentos são fruto de parcelamentos do solo 

levados a cabo à margem da legalidade. Os hoje usucapientes são, assim, 

vítimas, muito mais do que algozes da cidade, como, por vezes, quer-se pintar.  

 Com efeito, o processo de favelização é inerente à urbanização 

brasileira e negá-lo, no plano da abstração, significa relegar toda uma multitude 

de sujeitos à intolerável condição de sub-cidadania. Urgente que se 

reconheçam, pois, essas novas realidades sociais e urbanísticas consolidadas 

(para emprestar expressão do Superior Tribunal de Justiça), ao longo do 

                                                
6 TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. 2ª ed. A propriedade e a posse: um confronto em torno 
da função social. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. 
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tempo, bastante enraizadas e que, por conseguinte, hão de ser regularizadas, 

perecendo o direito de propriedade apenas formal que subsistia contra a posse: 

 
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. 
TERRENOS DE LOTEAMENTO SITUADOS EM ÁREA 
FAVELIZADA. PERECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. 
ABANDONO. CC, ARTS. 524, 589, 77 E 78. MATÉRIA DE FATO. 
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. 
I. O direito de propriedade assegurado no art. 524 do Código Civil 
anterior não é absoluto, ocorrendo a sua perda em face do abandono 
de terrenos de loteamento que não chegou a ser concretamente 
implantado, e que foi paulatinamente favelizado ao longo do tempo, 
com a desfiguração das frações e arruamento originariamente 
previstos, consolidada, no local, uma nova realidade social e 
urbanística, consubstanciando a hipótese prevista nos arts. 589 c/c 
77 e 78, da mesma lei substantiva. 
II. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial” - Súmula n. 7-STJ. 
III. Recurso especial não conhecido. 
(...) 
De efeito, consta que o loteamento, de 1955, jamais chegou a ser 
efetivado. Dez anos depois era um completo matagal, sem qualquer 
equipamento urbano, portanto inteiramente indefinidos no plano 
concreto, os lotes dos autores. Iniciou-se, pouco tempo após, a 
ocupação e favelização do local, solidificada ao longo do tempo, 
montada uma outra estrutura urbana indiferente ao plano original, 
como sói acontecer com a ocupação indisciplinada do solo por 
invasões, obtendo, inclusive, a chancela do Poder Público, que lá 
instalou luz, água, calçamento e demais infra-estrutura. Aliás, chama 
a atenção a circunstância de que até uma das ruas também fora 
desfigurada, jamais teve papel de via pública (cf. fl. 503). Assim, 
quando do ajuizamento da ação reivindicatória, impossível 
reconhecer, realmente, que os lotes ainda existiam em sua 
configuração original, resultado do abandono, aliás desde a criação 
do loteamento. Nesse prisma, perdida a identidade do bem, o seu 
valor econômico, a sua confusão com outro fracionamento 
imposto pela favelização, a impossibilidade de sua reinstalação 
como bem jurídico no contexto atual, tem-se, indubitavelmente, 
que o caso é, mesmo, de perecimento do direito de propriedade.  
 
(STJ. Resp n. 75.659 - SP (1995/0049519-8). Rel.: Ministro Aldir 
Passarinho Junior. Data do Julgamento: 21 de junho de 2005. Quarta 
Turma) 

 

 É este, precisamente, o caso dos autos. Contam-se diversas ações de 

usucapião sucessivamente ajuizadas e referentes à mesma localidade (Quadra 

4 da Planta Vila Iná), desvelando a dimensão transindividual do conflito de 
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fundo. Em tais situações, a intervenção do Ministério Público como custos legis 

também tem o condão de prevenir futuros conflitos fundiários advindos da 

ausência de segurança jurídica da posse, considerada pela Organização das 

Nações Unidas como um dos componentes centrais do direito à moradia 

adequada7. Nesse sentido, defende-se, é que se devem harmonizar os 

preceitos da Recomendação 01/2010 PGJ/MPPR com os da Recomendação 

01/2012 PGJ/MPPR, orientando os órgãos de execução para que: 
 
 
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 (...) 

 

 Ademais, frise-se que a ativa participação da instituição no bojo de 

processos dessa natureza ganha ainda maior relevo diante das ações de 

regularização fundiária que deverão ser desempenhas posteriormente pelo 

Poder Público Municipal. Ou seja, é imprescindível que se logre atuação 

articulada entre os órgãos ministeriais responsáveis pela manifestação custos 

legis e os órgãos de execução com atribuição na área de Habitação e 

Urbanismo, para acompanhamento extrajudicial do caso, na comarca:  

 
A necessidade de atuação articulada entre os vários órgãos e 
respectivos plexos intestinos da organização do Ministério Público, 
alias, deve sopesar que a regularização fundiária não é restrita à 
aquisição formal da propriedade, exigindo o concurso do poder 
público local na etapa posterior de urbanização ou reurbanização 
(arts. 40 e 44, Lei n. 6.766/79; Decreto-lei n. 3.365/41, art. 5o, i; art. 
4o, V, f, Lei n. 10.257/01), como forma objetiva de erradicação da 
favelização, decorrente ou não de loteamentos irregulares ou 
clandestinos, mormente na extinção do condomínio resultante da 

                                                
7 Vide o Comentário Geral n. 04 do Conselho de Direitos Humanos sobre o Pacto Internacional 
dos Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado pelo Estado Brasileiro no ano 
de 1992. 
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usucapião coletiva. Essa demanda não pode ter desconsiderada 
para efeito da intervenção ministerial, inclusive nos casos que 
veiculam as formas tradicionais de usucapião ou alheias ao instituto 
da usucapião especial, na medida em que todas situam valores 
essenciais no regime jurídico. (...) Assim sendo, e conveniente a 
intervenção do Ministério Público nos processos de usucapião, à 
vista da relevância social elementar e da necessidade de articulação 
com o poder público para a completa e eficiente realização da 
política pública de regularização fundiária, bem como pela natureza 
de seu objeto – a propriedade, um dos valores supremos 
qualificados como direito fundamental.8 

 
 
 A identificação de vícios registrais do imóvel e/ou de eventual 

assentamento informal (constituído por ocupação espontânea ou por 

loteamento irregular) não inviabilizam a aquisição originária por usucapião, 

muito menos suprimem a necessidade de intervenção ministerial, mas 

complexificam a resolução definitiva do problema e as estratégias para seu 

enfrentamento, as quais permearão a esfera extrajudicial de acompanhamento 

da atuação da Administração Pública pelas respectivas Promotorias de Justiça, 

sob a égide, inclusive, da defesa do interesse difuso à ordem urbanística (art. 

1º, VI da Lei 7.347/85), conciliado, sempre, com o direito à moradia digna. 

 
 

2. Da procedência do pleito carreado nos autos em tela 
 
 
 Vencida a controvérsia intestina, resta apreciar o mérito da Apelação 

Cível em comento.  

In primis, esclareça-se que a insurgência do Município de São José dos 

Pinhais agarra-se à legislação urbanística local, especialmente a um dos 

parâmetros de uso e ocupação do solo urbano, denominado “lote mínimo”. Este 

índice reflete o dimensionamento esperado dos terrenos que virão a originar-se 

                                                
8 MARTINS JUNIOR, Wallace Paiva. O MINISTÉRIO PÚBLICO E A INTERVENÇÃO NO 
PROCESSO CIVIL. In: Revista Jurídica da escola Superior do Ministério Público de São Paulo. 
v. 2 (2012), p. 175. 
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de loteamentos de glebas ainda indivisas, seguindo os trâmites estipulados na 

Lei n. 6.766/1979. O recorrente carreia nos autos pretensão de espancar a 

sentença de procedência de usucapião ao argumento de que o lote assim 

constituído contaria com metragem inferior ao módulo mínimo de 360m² 

(trezentos e sessenta metros quadrados).  

Nada obstante, tal lógica não merece acolhida. Senão vejamos. 

Não se há de confundir o regime jurídico da usucapião, inscrito na 

dogmática dos direitos reais, como modo originário de aquisição da 

propriedade (arts. 1.238 a 1.244, CC/2002), com o regime urbanístico da 

propriedade imobiliária, que diz respeito às limitações administrativas que 

mediatizam o ordenamento do uso e ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, 

CF/88), avassalado ao influxo da função social. O primeiro destina-se à 

transformações na titularidade do bem, ao passo que o segundo condiciona o 

seu uso, não se revogando ou excluindo mutuamente. 

Para o provimento do pleito de usucapião não se exige mais do que a 

demonstração dos requisitos determinados pela lei civil, na modalidade 

específica manejada, além da qualidade da posse, que é critério genérico. 

Seja na dicção do art. 1.240, CC/2002, seja na do art. 9º do Estatuto da 

Cidade, exsurge escorreita a sentença que reconheceu presentes os 

elementos atributivos do direito à usucapião especial urbana: 

 

Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até 
duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou 
de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
§ 1o O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao 
homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado 
civil. 
§ 2o O direito previsto no parágrafo antecedente não será 
reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 
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Art. 9o Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de 
até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou 
de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
§ 1o O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a 
ambos, independentemente do estado civil. 
§ 2o O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao 
mesmo possuidor mais de uma vez. 
§ 3o Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de 
pleno direito, a posse de seu antecessor, desde que já resida no 
imóvel por ocasião da abertura da sucessão. 

 
 

Toca abordar, nesta instância, a aventada questão do módulo urbano 

mínimo e sua suposta envergadura para minar a decisão de primeiro grau. 

Nessa esteira, colacionam-se os mais recentes julgados extraídos de 

distintas Cortes Estaduais de Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde 

esta realidade é, aliás, mais intensa, assentando entendimento absolutamente 

contrário ao esboçado pelo apelante, firme tendência interpretativa atual: 

 
EMENTA: PROPRIEDADE. AÇÃO DE USUCAPIÃO. 1.- Pretendida 
usucapião de área inferior ao módulo urbano previsto no Plano 
Diretor do Município de Atibaia. Irrelevância. Lei Municipal, na 
espécie, que não derroga o Código Civil, norma de cunho 
federal, o qual não prevê a metragem mínima para a usucapião, 
na forma do art. 1.238 do Código Civil. 2.- Imóvel situado em 
loteamento irregular. Irrelevância. Inexistência de óbice à 
usucapião, como forma de aquisição originária da propriedade. 
Precedentes. SENTENÇA ANULADA, COM O PROSSEGUIMENTO 
DO FEITO. RECURSO PROVIDO. 
(TJSP. 3ª Câmara de Direito Privado. Apelação Cível n. 0000281-
89.2012.8.26.0048. Rel.: Des. Donegá Morandini. Julgamento: 5 de 
fevereiro de 2013) 
 
EMENTA: Apelação. Usucapião especial urbano. Carência da ação 
determinada em virtude de se tratar de área inferior ao módulo 
urbano estabelecido pela Lei nº 6.766/79. Usucapião que é forma 
de aquisição originária da propriedade, bem como de 
regularização de áreas ocupadas irregularmente, de modo que o 
regramento mencionado na referida lei é dirigido a loteador que 
divide uma área pela primeira vez. Constituição Federal e Estatuto 
da Cidade que não impõe limite mínimo de área a ser usucapida, 
somente a área máxima de 250 m². Recurso provido, para anular a 
sentença, com determinação de retorno dos autos, para retomada do 
curso processual. 
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(TJSP. 3ª Câmara de Direito Privado. Apelação nº 0062548-
25.2010.8.26.0224. Rel.: Des. João Pazine Neto. Julgamento: 10 de 
setembro de 2013) 
 
 
EMENTA: Apelação. Usucapião. Improcedência decretada nos 
termos do artigo 185-A, do Código de Processo Civil. Área inferior 
ao lote mínimo reconhecido pela Lei Urbanística local. 
Irrelevância. Forma originária de aquisição da propriedade. 
Limitação inexistente na Lei Federal. Possibilidade de decreto, se 
preenchidos os demais requisitos. Necessidade de continuidade da 
ação. Recurso provido. 
(TJSP. 9ª Câmara de Direito Privado. Apelação nº 9090088-
19.2009.8.26.0000. Rel.: Des. Silvia Sterman. Julgamento: 8 de abril 
de 2014) 
 
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO 
DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 267, VI, DO CPC – ERROR 
IN PROCEDENDO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE 
DOMÍNIO DE ÁREA USUCAPIENDA INFERIOR À METRAGEM 
MÍNIMA EXIGIDA POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – 
POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REQUISITO NÃO 
PREVISTO NO TEXTO CONSTITUCIONAL – PREVALÊNCIA DO 
DIREITO À MORADIA – ARTIGO 183 DA CRFB – PRECEDENTES 
– ACOLHIMENTO DO PARECER DA CULTA PROCURADORIA 
DE JUSTIÇA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, NA 
FORMA DO ARTIGO 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL PARA ANULAR A D. SENTENÇA E DETERMINAR O 
REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 
(TJRJ. 12ª Câmara Cível. Apelação Cível n. 0011399-
47.2007.8.19.0205. Rel.: Des. Mário Guimarães Neto. Data do 
Julgamento: 07 de Abril de 2014.) 
 
EMENTA: Apelação cível. Ação de usucapião especial urbano. 
Sentença de procedência. Imóvel objeto da lide que apresenta área 
inferior ao módulo urbano mínimo. Apelo do Município do Rio de 
Janeiro, na qualidade de terceiro interessado. Limitação da 
legislação municipal para a constituição de lotes autônomos, 
direcionada ao parcelamento voluntario do solo pelos diversos 
modos negociais, que não pode influenciar na aquisição da 
propriedade por usucapião, por se tratar de modo originário de 
obtenção do domínio. Necessária distinção que deve ser 
realizada entre aquisição originária da propriedade e o simples 
pedido de parcelamento do solo urbano, em razão de 
loteamento ou desmembramento de terras. Artigo 183 da 
Constituição Federal que apenas delimita o tamanho máximo do 
imóvel, e não o mínimo, justamente porque qualquer outra 
ressalva poderia obstar o acesso ao direito à moradia. 
Sobreposição da norma de índole constitucional sobre as demais, 
hierarquicamente inferiores. Precedentes desta Corte Estadual no 
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mesmo sentido, inobstante a controvérsia que paira sobre o tema. 
Apelo improvido. 
(TJ-RJ - APL: 01380772119998190001 RJ 0138077-
21.1999.8.19.0001, Relator: DES. CELSO LUIZ DE MATOS PERES, 
Data de Julgamento: 26/02/2014, DÉCIMA CAMARA CIVEL, Data de 
Publicação: 09/04/2014 18:17) 

 

 Infere-se dos precedentes a insofismável distinção entre os 

procedimentos de regularização fundiária, a que se presta, entre outros, o 

instituto da usucapião especial urbana, e o regramento do parcelamento do 

solo para fins urbanos, este sujeito à Lei 6.766/1979 e às normas urbanísticas 

municipais. Repise-se: a limitação de metragem do lote mínimo é válida para a 

aprovação de novos loteamentos, mas não gera obstáculo à aquisição 

originária ou mesmo à regularização fundiária pela via administrativa.  

Ad argumentandum tantum, compulsando o corpus legislativo nacional, 

a única regra de igual estatura à Codificação Civil e ao Estatuto da Cidade 

(embora de natureza menos sistemática, não se alçando para além de 

legislação esparsa) a que se poderia aludir, enveredando pela problemática do 

tamanho dos lotes, seria a do art. 4º, II, da Lei 6.766/1979: 

 
Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes 
requisitos: 
(...) 
II - os lotes terão área mínima de 125m² (cento e vinte e cinco 
metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo 
quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou 
edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, 
previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes; 

 

 Sem embargo, como se denota, o próprio dispositivo alberga 

possibilidade excepcional de redução do parâmetro para empreendimentos de 

interesse social. Embora a área do imóvel sub judice nem mesmo se aproxime 

de 125m², orçando quase o dobro deste tamanho, vale angariar a 

hermenêutica exarada pelo Poder Judiciário em caso análogo sobre o qual 

debruçou-se o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: 
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE 
MATRÍCULA DE IMÓVEL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - 
INOCORRÊNCIA – TERRA DEVOLUTA – NÃO CARACTERIZAÇÃO 
- PRECEDENTES DO EGRÉGIO STJ - REGISTRO DE IMÓVEL 
COM METRAGEM INFERIOR A 125M² (CENTO E VINTE E CINCO 
METROS QUADRADOS) – EXCEÇÃO AUTORIZATIVA CONTIDA 
NO ART. 4º, INC. II, DA LEI Nº 6.766/79 - REGISTRO - 
POSSIBILIDADE. 
(...) 
- O Município é o principal ente federativo responsável pela 
realização dos ditames da Lei Federal nº. 6.766/79. Permitir o 
desdobramento de lotes com áreas inferiores a 125 m2 se trata de 
prerrogativa do ente público para dar aplicabilidade do art. 4º, inciso 
II, da Lei Federal nº. 6.766/79 com intuito de atender ao interesse 
social. 
(...) 
- Se não bastasse a exceção autorizativa constante da própria 
Lei, tem-se que o princípio da dignidade da pessoa humana 
(princípio fundamental da República Federativa do Brasil - art. 1º 
da CF/88), o direito de propriedade (direito fundamental 
estampado no art. 5º da CF) e o direito social à moradia (art. 6º 
da CF/88) são axiomas evidentes que devem prevalecer.  
- Observância do princípio da função social da propriedade e 
das teorias do mínimo existencial e da vedação ao retrocesso 
social.  
- O egrégio STJ tem o entendimento pacífico no sentido de que cabe 
ao Município promover a regularização do loteamento urbano de seu 
território, independentemente de registro, não sendo correto se 
afirmar que os imóveis não registrados se enquadram no conceito de 
terras devolutas pertencentes ao Estado. 
 
(TJMG. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível 1.0016.12.002340-9/001. 
Relator: Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes. Relator do Acordão: Des.(a) 
Heloisa Combat. Data do Julgamento: 20/06/2013) 

 

Ressalte-se que o entendimento contrário implicaria em inconstitucional 

retrocesso social, não se admitindo que a legislação municipal se sobreponha à 

moldura nacional. Em adendo, inconteste que é o direito à moradia que mais se 

coaduna com a realização da função social da propriedade, neste caso, através 

da regularização fundiária. Esta é diretriz da Lei 10.257/2001, regulamentadora 

dos arts. 182 e 183 da Constituição Federal, iluminando toda a política urbana: 
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Art. 2o 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; 

 

 À luz da norma, descabe afirmar que a chancela do direito de 

propriedade - aliás já adquirido pelo autor, vez que a sentença judicial tem 

eficácia meramente declaratória - afronte a função social da propriedade 

urbana. Ao contrário, permite dar-lhe corpo, na medida em que se abandonam 

os páramos da abstração e se tutela o sujeito possuidor concreto, valorizando a 

 

(...) pluralidade de sujeitos possuidores previstos nos dispositivos 
legais. Não há somente o possuidor abstrato do [anterior] Código 
Civil; há também o possuidor urbano e o possuidor rural, parte 
legitima na usucapião constitucional (que deve necessariamente ser 
pobre, não possuir outro imóvel e utilizar o imóvel usucapido para 
garantir a sobrevivência de sua família).”9 

 

 E, na concretude, o bairro já se acha inteiramente consolidado, como a 

imagem aérea da Quadra 4 da Planta Vila Iná e adjacências deixa entrever: 

                                                
9 VARELA, Laura Beck. A tutela da posse entre abstração e autonomia: uma abordagem 
histórica. In: MARTINS-COSTA, Judith (Org.). A reconstrução do direito privado. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 809. 
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 Suficiente essa constatação para enquadrar a situação urbanística sob 

análise na categoria jurídica de “área urbana consolidada” do art. 47 da Lei 

11.977/2009, autorizadora da regularização que pretende o Município obstar: 

 

Art. 47.  Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos 
urbanos, consideram-se:  
I – área urbana: parcela do território, contínua ou não, incluída no 
perímetro urbano pelo Plano Diretor ou por lei municipal específica;   
II – área urbana consolidada: parcela da área urbana com densidade 
demográfica superior a 50 (cinquenta) habitantes por hectare e 
malha viária implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos 
seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados:  
a) drenagem de águas pluviais urbanas;  
b) esgotamento sanitário;  
c) abastecimento de água potável;  
d) distribuição de energia elétrica; ou  
e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos;  
(...) 
VII – regularização fundiária de interesse social: regularização 
fundiária de assentamentos irregulares ocupados, 
predominantemente, por população de baixa renda, nos casos:  
a) em que a área esteja ocupada, de forma mansa e pacífica, há, 
pelo menos, 5 (cinco) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 
2011) 

 

Aliás, no atual estado da arte do direito urbanístico, são as normas locais 

que se devem adequar à realidade fática consolidada dos assentamento 

humanos, ofertando o legislador, para tanto, o instrumento jurídico das Zonas 

Especiais de Interesse Social (art. 4º, V, ‘f’ da Lei 10.257/2001), manejável com 

o fito de flexibilizar os índices e parâmetros de uso e ocupação do solo. 

Noutras palavras, a Municipalidade de São José dos Pinhais vem aos 

autos para antepor barreira que inexiste à usucapião, quando, de fato, deveria 

apoiá-la, pela celeridade, economicidade e vantagem que oferece: 

 
A usucapião tem de ser apoiada pelo Município, também pela 
vantagem econômica que a regularização fundiária apresenta como 
alternativa de política habitacional. Constatado o imperativo ético de 
intervir nos territórios de favela, é preciso admitir que os municípios 
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brasileiros, em geral premidos por inúmeras necessidades sociais 
que devem ser geridas com recursos escassos, absolutamente não 
têm verba para lidar com o problema, pela desapropriação dos 
terrenos privados ocupados para fins de moradia. Além de ser mais 
barato apoiar adequadamente a usucapião, é também um 
procedimento que atende aos objetivos de uma política urbana que 
visa a fazer com que a propriedade cumpra com sua função social. 
Um proprietário de terreno urbano que pelo prazo de cinco anos não 
se opõe à ocupação de seu terreno por moradias de população de 
baixa renda, merece de fato perder essa propriedade pela prescrição 
aquisitiva da usucapião urbana, em favor daqueles que lhe estão 
dando uma função social efetiva.10 
 

 Não diverge da posição a abalizada opinião de Nelson Saule Júnior: 

O Município por ter a competência preponderante para promover a 
política habitacional, tem como principais missões e tarefas, para 
assegurar a proteção jurídica da moradia nos assentamentos 
informais, as seguintes providências: 
(...) 
2. Criar programas de urbanização e regularização fundiária de 
assentamentos; irregulares em condições precárias de 
habitabilidade; 
3. Aplicar os instrumentos de regularização fundiária como as 
zonas especiais de interesse social, os planos de urbanização, o 
usucapião urbano, a concessão de uso especial para fins de moradia 
e a concessão de direito real uso (...)11 

 

De qualquer sorte, não se pode furtar a Municipalidade de proceder à 

titulação da área, posto que, pelo poder-dever de ordenamento do território de 

que goza, tem a responsabilidade pela regularização desses mesmos 

loteamentos, segundo pacífico, hoje, nos Tribunais Superiores: 

 
RECURSO ESPECIAL. DIREITO URBANÍSTICO. LOTEAMENTO 
IRREGULAR. MUNICÍPIO. PODER-DEVER DE REGULARIZAÇÃO. 

                                                
10 ALFONSIN, Betânia. O significado do Estatuto da Cidade para os processos de 
regularização fundiária no Brasil. In: ROLNIK, Raquel [at al.] Regularização fundiária 
sustentável – conceitos e diretrizes. Brasília: Ministério das Cidades, 2007, p. 95. 
11 SAULE JÚNIOR, Nelson. A proteção jurídica da moradia nos assentamentos irregulares. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004, p. 514. 
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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) 
 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO 
DO SOLO URBANO. LOTEAMENTO. ART. 40 DA LEI N. 6.766/79. 
MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Nos termos da Constituição 
Federal, em seu artigo 30, inciso VIII, compete aos Municípios 
"promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano." Cumpre, pois, ao Município regularizar o 
parcelamento, as edificações, o uso e a ocupação do solo, sendo 
pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual esta 
competência é vinculada. Dessarte, "se o Município omite-se no 
dever de controlar loteamentos e parcelamentos de terras, o Poder 
Judiciário pode compeli-lo ao 
cumprimento de tal dever" (REsp 292.846/SP, Rel. Min. Humberto 
Gomes de Barros, DJ 15.04.2002). No mesmo sentido: REsp 
259.982/SP, da relatoria deste Magistrado, DJ 27.09.2004; Resp 
124.714/SP, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 25.09.2000; REsp 
194.732/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ 21.06.99, entre outros. 
Nesse diapasão, sustentou o Ministério Público Federal que "o 
município responde solidariamente pela regularização de loteamento 
urbano ante a inércia dos empreendedores na execução das obras 
de infra estrutura" (fl. 518). Recurso especial provido, para concluir 
pela legitimidade passiva do Município de Catanduva.  
(STJ. REsp 432531/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2004, DJ 25/04/2005 p. 265) 

 

 Ora, se a ninguém é dado alegar a própria torpeza em seu favor, 

tampouco o pode fazer o Município de São José dos Pinhais que se omitiu, ao 

que se extrai da narrativa, no exercício do poder de polícia para o controle e 
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fiscalização da ocupação do solo e das edificações realizadas na região (Bairro 

Iná). Deverá, inclusive, dar seguimento ao processo de regularização, atacando 

todas as dimensões estruturantes: jurídico-registral (solucionada pela 

usucapião); urbanística (abertura ou adequação de vias e logradouros públicos, 

instalação de equipamentos comunitários, mitigação da densidade, etc.); social; 

ambiental (eventuais riscos ou restrições legais). Assevera a doutrina: 

 
A dimensão jurídica da regularização fundiária abrange o registro do 
titulo que reconhece o direito à moradia e confere à segurança 
jurídica de posse no Cartório de Registro de Imóveis. A dimensão 
urbanística abrange a regularização do parcelamento do uso e 
ocupação do solo nos órgãos públicos competentes por meio de um 
plano de urbanização com normas urbanísticas específicas para este 
fim, bem como o registro do parcelamento do solo constante no 
plano de urbanização no Cartório de Registro de Imóveis. Para a 
regularização fundiária atingir todos os componentes do direito à 
moradia adequada, a urbanização da área deve viabilizar a 
implantação de infraestrutura, equipamentos urbanos e a prestação 
de serviços públicos para os habitantes da área que está sendo 
regularizada. 
(SAULE JÚNIOR, Nelson. A proteção jurídica da moradia nos 
assentamentos irregulares. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 2004, p. 524) 

 
 
 Ulteriormente, é digna de menção a solução de intermédio modelada 

pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, refutando eventual afronta à 

lei municipal, mas determinando registro em condomínio das frações 

usucapidas no imóvel já matriculado. Trata-se de introjeção das regras da 

usucapião especial coletiva do Estatuto da Cidade (art. 10, §3º e 4º), restando 

vinculada a emissão de título individualizado a vindouro desmembramento: 

 
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. 
LEI MUNICIPAL LIMITANDO O REGISTRO DE LOTES 
INFERIORES A 10.000 M². ÁREA EM QUE SE EFETUOU A POSSE 
DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO PELA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. NÃO AFRONTA A LEI 
MUNICIPAL USUCAPIÃO DE ÁREA INFERIOR AO LIMITE MÍNIMO 
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FIXADO POR ELA SE ESTA INTEGRA LOTE JÁ MATRICULADO 
QUE NÃO SERÁ SUBDIVIDIDO, RECONHECENDO-SE APENAS 
CONDOMÍNIO NO IMÓVEL JÁ MATRICULADO. ÁREA SITUADA 
EM LOCAL DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE 
IMPEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO. PROPRIETÁRIO QUE 
DEVERÁ RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DE USO DA ÁREA. 
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. "É possível usucapir 
imóvel com área inferior à mínima para um lote, prevista na Lei do 
Município respectivo, se ao invés de ser criada matrícula individual, 
for registrado condomínio com o restante da área do imóvel já 
registrado".(Acórdão nº 19.017  Publicação: 11/07/2011). 
(TJPR - 17ª C.Cível - AC - 785211-1 - Foro Regional de São José 
dos Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.: 
José Carlos Dalacqua - Unânime -  - J. 21.09.2011) 
 
 
EMENTA: USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. PRESENÇA DOS 
REQUISITOS ELENCADOS NA CF/1988, CÓDIGO CIVIL E 
ESTATUTO DA CIDADE. CONCESSÃO.IMÓVEL QUE FAZ PARTE 
DE TERRENO MAIOR.PARCELA EM QUE SE EFETUOU A POSSE 
DENTRO DO MÁXIMO EXIGIDO. POSSIBILIDADE DE 
CONCESSÃO. LEI MUNICIPAL LIMITANDO O REGISTRO A 
LOTES COM MAIS DE 600M². NÃO AFRONTA A LEI MUNICIPAL 
USUCAPIÃO DE ÁREA INFERIOR AO LIMITE MÍNIMO FIXADO 
POR ELA SE ESTA INTEGRA LOTE JÁ MATRICULADO QUE NÃO 
SERÁ SUBDIVIDIDO, RECONHECENDO-SE APENAS 
CONDOMÍNIO NO IMÓVEL JÁ MATRICULADO. RECURSO 
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Presentes os 
requisitos: posse com animus domini sobre área urbana de até 250 
m² pelo prazo de 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, com 
constituição de moradia do usucapiente ou de sua família e ausência 
de propriedade de outro imóvel rural ou urbano, deve ser 
reconhecido o direito à usucapião urbana, garantido pelo art. 182 da 
CF/1988, art.1240 do CC e art. 9º do Estatuto da Cidade (Lei 
10.257/2001).2. Situando-se o imóvel em área superior ao limite 
constitucional (250m²), mas sendo a posse ad usucapionem exercida 
somente sobre parte do imóvel, inferior a este limite, reconhece-se 
usucapião dessa parte. 3. É possível usucapir imóvel com área 
inferior à mínima para um lote, prevista na Lei do Município 
respectivo, se ao invés de ser criada matrícula individual, for 
registrado condomínio com o restante da área do imóvel já 
registrado. 
(TJPR - 18ª C.Cível - AC - 945783-4 - Foro Regional de São José 
dos Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.: 
Carlos Mansur Arida - Unânime -  - J. 06.02.2013) 
 

 

 Conquanto o entendimento supra não possa ser olvidado, não parece 

que seja esta a melhor alternativa para o caso concreto, haja vista que tal 
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significaria aditar a norma civil, nela embutindo novos critérios e preceitos não 

antevistos pela voluntas legislatoris primordial. Tem-se que o deslinde do caso 

não pode extrapolar os ditames legais positivados, mantendo-se, por seus 

próprios fundamentos, a sentença do juízo de primeiro grau e julgando-se 

improcedente a Apelação Cível n. 1.211.679-7, ora debatida. 

 
 

3. Conclusão 
 
 Ex positis, manifesta-se este Centro de Apoio Operacional: 

 

 a) pela necessidade de intervenção ministerial como custos legis, em 

primeiro como em segundo grau, em todas as ações de usucapião especial 

urbana, mesmo individuais, intentadas com fulcro na Lei 10.257/2001 (Estatuto 

da Cidade), visando resguardar os relevantes interessantes sociais em jogo, 

mormente no que tange ao direito fundamental à moradia digna; 

 b) pela improcedência da Apelação Cível em epígrafe, face ao 

preenchimento de todos os requisitos legais para a aquisição originária do 

imóvel disputado pela via da usucapião especial urbana, com remessa de cópia 

das principais peças dos autos à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de São 

José dos Pinhais para a adoção das providências judiciais e extrajudiciais que 

entender cabíveis na área de Habitação e Urbanismo, sobre o caso. 

 

É a consulta. 

 

Curitiba, 18 de dezembro de 2014. 

 

 

ALBERTO VELLOZO MACHADO 
Procurador de Justiça 

  


