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O direito à propriedade, um dos direitos fundamentais do Homem, 
está consagrado na Declaração dos Direitos Humanos (art. 17 nº 1). 
Entretanto, é necessário frisar que a Declaração nãop instituiu o direito de 
propriedade, que já existia, como diz Sanchez Viamonte, ao assinalar que, a 
partir de então, a propriedade deixava de ser privilégio de uma determinada 
classe, e em consequência, todo ser humano estava autorizado a exercer 
esse direito. Um direito igual aos da personalidade, com um sentido político 
de “redenção humana”.1 

Dessa forma, o direito à propriedade da terra para o lavrador que não 
a possui e que nela queira trabalhar para retirar não só seu sustento e de sua 
família, bem como dela queira extrair produção excedente que leve aos 
mercados para, assim, poder auferir riqueza, é um direito novo, na sua 
forma institucional, que não só dignifica o campesino, como contribui para 
o desenvolvimento econômico e social do País. Esse direito novo decorre 
da moderna concepção da propriedade como “função social” hoje adotada 
pelas Constituições e ordenamentos jurídicos dos mais diversos. E a função 
social é o princípio que informa todo o direito agrário no ordenamento das 
atividades agrárias e das reformas de uso e tendência da terra. 

A Constituição Federal de 1988 cristalizou avanços no conceito de 
propriedade privada e do cumprimento de sua função social, assegurando a 
propriedade privada (art. 5º, XXII), mas condicionando-na a garantia do 
bem-estar social, dispondo que a propriedade rural atenderá à sua função 
social (art. 5º, XXIII), dirigida à justiça social, quando atender aos seguintes 
requisitos (art. 186): 

                                                 
1 La libertad y sus problemas, ed. Omeba, Buenos Aires, págs. 227/228. 
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• Aproveitamento racional e adequado; 
• Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis; 
• Preservação do meio ambiente; 
• Observância das leis do trabalho; 
• Exploração visando ao bem-estar do proprietário e dos 
empregados. 

Por outro lado, prevê sanções visando ao cumprimento da função 
social (182, § 4º, CF), a saber: parcelamento ou edificação compulsórios; 
IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento mediante 
títulos da dívida pública. 

Lembra Regina Helena Costa que o princípio da função social da 
propriedade “é afirmado e reafirmado por diversas vezes pela Constituição 
da República. Nada menos que oito dispositivos a ele se referem: arts. 5º, 
XXIII (rol dos direitos individuais); 156, § 1º, (IPTU progressivo); 170, II 
(princípio geral da atividade econômica); 182, caput e § 20 (política 
urbana); 184, caput; 185, parágrafo único (desapropriação para fins de 
reforma agrária) e 185 (propriedade rural)”. 

E arremata, esclarecendo que “o princípio da função social da 
propriedade é uma limitação do direito de propriedade, no sentido de que 
compõe o próprio perfil desse direito (correspondendo à noção de Poder de 
Polícia em sentido amplo, na lição de Celso Antonio Bandeira de Mello). O 
proprietário deve usar e desfrutar do bem, exercendo esse direito em prol da 
coletividade”.2 

Nesse aspecto, admite-se que o princípio é mais do que limitação, 
obrigação e ônus do proprietário que mais se harmoniza com o ensinamento 
da Igreja, segundo o qual “sobre toda a propriedade particular pesa uma 
hipoteca social”.3 

A função social, ensina Pedro Escribano Collado, “introduziu na 
esfera interna do direito de propriedade um interesse que pode não coincidir 
com o do proprietário e que, em todo caso, é estranho ao mesmo”.4 Afinal, 

                                                 
2 COSTA, Regina Helena. Reflexões sobre os princípios de direito urbanístico na 
Constituição de 1988. Temas de Direito Urbanístico. FREITAS, José Carlos de, org.. São 
Paulo: Ministério Público/Imprensa Oficial, 1999, p.13. 
3 Cf. CNBB, Solo Urbano e Ação Pastoral, p.28 nº84, p. 134, Ed. Paulinas, 82. 
4 La Propriedad Privada Urbana, p. 122; 
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não estão longe os tempos em que o proprietário era o dono do escravo ou 
do feudo. 

Por sua vez, a reforma agrária como instrumento de realização do 
direito à propriedade da terra foi reconhecida pelos países da América 
Latina quando subscreveram a Carta de Punta Dei Leste, em que se 
comprometeram a fazê-la de forma integral, ou seja, tanto a redistribuição 
de terras como a necessária assistência técnica, creditícia e demais medidas 
complementares, visando à “efetiva transformação das estruturas e injustos 
sistemas de exploração da terra”, de forma a que “a terra constitua para o 
homem que a lavra, base da sua estabilidade econômica, fundamento do seu 
progresso, bem-estar e garantia da sua liberdade e dignidade” (Carta, item 6º). 

Dessa maneira, reforma agrária é basicamente uma transformação das 
estruturas arcaicas e injustas visando não apenas ao desenvolvimento 
econômico, mas, também, à justiça social no agro. A nossa Lei Agrária de 
reforma reza na mesma conformidade: 

“Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem 
promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de 
sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao 
aumento da Produtividade” (Estatuto da Terra, §1º, do art. 1º). 

Por isso mesmo, como a Reforma Agrária é também um processo de 
mudança social que implica transformação das estruturas agrárias e enseja a 
ascensão econômica e social das massas campesinas, ela sofre a oposição 
insidiosa de todos aqueles que estão interessados na manutenção do status 
quo, ou seja, de seus privilégios. Daí, todas as manobras desviacionistas para 
que a lei da reforma agrária não seja aplicada. É o que ocorre em toda a 
América Latina, em um movimento que os agraristas chamam de 
“contrarreforma”.5 Essa ainda é a realidade atual, visto que no Brasil existem 
grandes extensões de terras concentradas nas mãos de escassos privilegiados, 
explicando-se, assim, o temor que levou alguns latifundiários a se armarem. 

A solução imporia ao Governo implantar a reforma agrária, 
procedendo de imediato ao levantamento, nas regiões já declaradas de 
prioridade, dos latifúndios e minifúndios que não estejam cumprindo sua 

                                                 
5 Medieta y Nunes – Introducción al Derecho Agrário, México, 1966, cap. 20, pag. 247; 
Gimenez Landines – “A reforma agrária e o desenvolvimento dos Países Latino Americanos 
nos próximos dez anos”, in A América Latina. 

30 
 

função social, assim como a formulação dos respectivos projetos de divisão 
dos primeiros e reagrupamento dos segundos, com os necessários 
programas de infraestrutura e de organização dos serviços complementares 
de assistência técnica, creditícia e de mercado em cooperativas, de modo a 
efetivar o correto assentamento dos parceleiros. 

Por outro lado, é necessário lembrar que a parcela dos 10% mais 
ricos controla 42% da riqueza e, na outra ponta, os 10% mais pobres 
dividem entre eles 1% da renda nacional, sintoma da perversidade que 
coloca o País na desonrosa posição de segundo concentrador de renda, atrás 
de Serra Leoa. 

Há, portanto, escandalosa concentração de propriedade da terra no 
Brasil, com reflexos no panorama social, como o aviltamento de algumas 
instituições mantidas pela sociedade e que buscam, incessantemente, a 
criminalização de qualquer movimento social que lute pela divisão da terra, 
mesmo improdutiva. Esse quadro deve ser alterado e o nível de organização 
dos trabalhadores do campo merece outra visão, relembrando- se a luta 
iniciada ainda na década de 50, sob o comando de Francisco Julião, através 
das Ligas Camponesas, violentamente combatidas, inclusive através do 
massacre de seu líder maior, torturado e banido do País. 

Enquanto no campo não se efetiva a garantia de que o direito à 
propriedade da terra é não somente mera declaração, mas sim um direito 
fundamental do lavrador, acelera- se incontrolavelmente o processo de 
urbanização. Tal processo tornou-se mais nítido com o incremento da fase de 
industrialização, provocando o deslocamento da força de trabalho existente 
nos campos, atraída progressivamente para as cidades junto às quais se 
localizam as indústrias em expansão, estimulada pelos melhores níveis 
salariais existentes, somado a outros fatores, tais como as atrações de bem-
estar, promoção à velhice, à infância e à maternidade. Logo se verificou que 
tal aspiração era quimérica e, dentre todas as manifestações características do 
processo de urbanização, avulta a do aparecimento de núcleos de habitações 
subumanas, com todo o cortejo de mazelas sociais e morais. 

É de se recordar que já na Segunda Grande Guerra, no Centro-Leste 
do País, o surto industrial (SP-RJ-BH), com o crescimento demográfico em 
todo o território, ocasionou o despejo da corrente migratória de um êxodo 
rural, vindo de regiões nordestinas atingidas pelas novas rodovias. Da 
ausência de planejamento, resultou esta distorção: as populações do Grande 
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Rio e Grande São Paulo, altamente concentradas, enquanto mais da metade 
do território nacional (Amazônia e Oeste) desocupada. 

O fenômeno da urbanização, caracterizado pelo crescimento 
desordenado das cidades, surgiu no Rio de Janeiro, por volta de 1930, com 
o aparecimento tímido das primeiras favelas, sendo facilmente observada a 
sua aceleração, pois a topografia local obrigou um crescimento linear da 
cidade. Em São Paulo, o fenômeno iniciou através da ocupação de prédios 
antigos e de espaços ociosos onde numerosas famílias passaram a se abrigar 
no lugar que outrora fora ocupado por uma única família, por repartição 
pública ou até mesmo em terminal rodoviário. 

Assim, no alvorecer do terceiro milênio, aproximadamente 20 
milhões de brasileiros vivem em favelas: são 5.572 milhões de famílias, 
sendo a da Rocinha uma das maiores favelas do mundo. Pioneiro na 
favelização, o Rio não é a única cidade a enfrentar o problema: em Recife, 
43% da população vive em favelas; em Salvador, 33%; em São Paulo, 20% 
e no Rio, 25%. 

Vale lembrar também que o alto custo da moradia e a especulação 
imobiliária, dentre outros fatores, provocaram a formação de assentamentos 
precários em áreas de risco e/ou de proteção ambiental, como morros e 
encostas, beiras de córregos, aterros sanitários, áreas de mananciais etc., 
caracterizados pela total ausência de infraestrutura (coleta de esgoto, água 
encanada, fornecimento de energia elétrica, coleta de lixo doméstico, guias 
e sarjetas), de espaços públicos (praças, escolas, hospitais, etc.) e de títulos 
de propriedade. 

Essa caótica realidade tem contribuído em muito para a disseminação 
da violência e da criminalidade, com as organizações criminosas 
substituindo o Estado ausente e obtendo o apoio da comunidade que vive 
nessas ocupações precárias, seja por medo ou por necessidade extrema. 

Recente reportagem publicada no Jornal Folha de São Paulo, no 
caderno Cotidiano, narrou com detalhes a atuação do PCC (Primeiro 
Comando da Capital) na favela Pedra sobre Pedra, localizada na zona sul de 
São Paulo, merecendo a transcrição de um pequeno e emblemático trecho: 

“Em um cenário desenhado por morros tomados por barracos, lixo, 
esgoto a céu aberto e onde carteiros, lixeiros e serviços sociais não chegam, 
a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) montou, com o 
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apoio dos moradores, uma de suas bases de venda de droga em São Paulo. 
Em troca, criou uma espécie de programa assistencial, batizado de Ajuda da 
Correria para o Social, que distribui leite, gás e cestas básicas a 200 famílias 
cadastradas. ‘Correria’ significa crime na linguagem das ruas”.6 

Contudo, acreditamos que a inserção do direito à moradia no rol dos 
direitos sociais relacionados na Constituição Federal (art. 6º), norma 
programática que deve reger a interpretação de todas as normas e as ações 
governamentais, impede a adoção pelos governantes de políticas que 
dificultem o exercício do direito à moradia, e impõe a regulamentação das 
atividades do setor privado e a elaboração de programas de urbanização e 
regularização fundiária. 

Nessa linha, diversos instrumentos foram criados pela Constituição 
Federal e disciplinados pelo Estatuto da Cidade visando à regularização 
fundiária (para conferir segurança jurídica aos assentados) e a urbanização 
de áreas ocupadas por população de baixa renda, impondo a adoção de 
normas especiais para os assentamentos precários. 

Dentre esses instrumentos, merece breve análise o usucapião coletivo e 
a concessão de uso especial de imóvel público urbano para fins de moradia. 

Usucapião, como é cediço, é uma forma originária de aquisição da 
propriedade. Aquele que possui a coisa, agindo como se dono fosse, sem 
oposição, por período e requisitos estabelecidos em lei, pode adquirir a 
propriedade por usucapião. 

Contudo, embora muitos dos moradores de ocupações irregulares 
vivam no mesmo local há anos, o custo elevado de um processo, a 
impossibilidade, na maioria das vezes, de se identificar os terrenos ocupados 
por cada possuidor e a ausência de instrumentos que garantissem o acesso à 
Justiça, impediam que eles adquirissem a propriedade por usucapião. 

Assim, a Constituição Federal trouxe uma importante inovação ao 
tornar possível, no artigo 183, a propositura de ação de usucapião coletivo. 

Ensina Dalmo de Abreu Dallari que “a posse de um imóvel pode ser 
obtida e mantida em comum, por duas ou mais pessoas. Quando um grupo 
de pessoas ou de famílias, agindo conjuntamente, passa a ocupar uma área 

                                                 
6 22/06/2006, jornalista Kleber Tomaz. 



33 
 

que se ache em estado de abandono, sem que sofra qualquer oposição, está 
configurada uma posse comum ou coletiva, posse jurídica que a doutrina 
consagrou com a designação de composse”. E finaliza: “No caso do artigo 
183 da Constituição, pode-se afirmar, com absoluta segurança, que o 
Constituinte sabia que a posse urbana para moradia é sempre coletiva, 
sendo extremamente raras as exceções. Estas, por sua raridade e por sua 
pequena expressão social, não justificariam uma disposição constitucional 
inovadora. Assim, portanto, sem qualquer sombra de dúvida, o artigo 183 
da Constituição Brasileira permite que se use o caminho tradicional do 
usucapião para, tendo por base a posse comum, se obter o usucapião 
coletivo”.7 

O Estatuto da Cidade disciplinou o instituto, possibilitando que áreas 
urbanas particulares sejam usucapidas coletivamente, legitimando as 
associações de moradores a ingressarem com ação de usucapião e 
assegurando os benefícios da justiça e da assistência judiciária gratuita, o 
que poderá finalmente conferir a essa população de excluídos o direito à 
moradia, garantido pela Constituição Federal. 

Dispõe o artigo 10, do Estatuto da Cidade que “as áreas urbanas com 
mais de duzentos e cinquenta metros quadrados, ocupadas por população de 
baixa renda como sua moradia por cinco anos ininterruptamente e sem 
oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada 
possuidor, são susceptíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que 
os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural”. 
Para contagem do prazo, permite o parágrafo primeiro do referido 
dispositivo que o possuidor acrescente sua posse à de seu antecessor, 
contanto que ambas sejam contínuas. 

Por sua vez, o artigo 12 do Estatuto estabelece que poderá ajuizar 
ação de usucapião, “como substituto processual, a associação de moradores 
da comunidade, regularmente constituída, com personalidade jurídica, 
desde que explicitamente autorizada pelos representados”. O parágrafo 

                                                 
7 Revista de Informação Legislativa n. 115/373, jul/set. 1992, Usucapião Coletivo, apud 
MONTEIRO, Manuel Sérgio da Rocha. Da impossibilidade de aquisição de imóvel urbano 
em área de invasão por meio do usucapião constitucional: uma abordagem sociojurídica. 
Temas de Direito Urbanístico 2. FREITAS, José Carlos de, org.. São Paulo: Ministério 
Público/Imprensa Oficial, 2000, p. 125. 
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segundo garante a mencionada gratuidade, inclusive perante o cartório de 
registro de imóveis. 

Fica aberta, assim, a possibilidade dos moradores de baixa renda 
adquirirem a propriedade de fração ideal do imóvel urbano que ocupem, 
para que, num segundo passo, tenham maiores condições de exigirem dos 
Poderes Públicos e dos responsáveis por eventual parcelamento clandestino 
a realização de obras de urbanização (coleta de esgoto, iluminação pública, 
asfalto, áreas de lazer, escolas etc.), melhorando a qualidade de vida e, 
seguramente, diminuindo a criminalidade. 

Importante salientar que nas ações de usucapião especial urbano é 
obrigatória a intervenção do Ministério Público, medida salutar para 
impedir que maus loteadores, mediante prévio acordo com os adquirentes 
de lotes em situação irregular, tentem burlar a Lei nº 6766/ 79, se isentando 
de cumprir as formalidades legais e de realizar as obras de infraestrutura. 

Assim, para que seja possível a regularização fundiária nas favelas 
e cortiços, torna-se indispensável que os lideres comunitários passem a 
organizar e orientar a comunidade, criando formalmente as associações de 
moradores onde ainda não houver e, por fim, ajuizando as ações de 
usucapião coletivo. 

Porém, sabemos que boa parte das ocupações irregulares está inserida 
em áreas públicas, que não podem ser usucapidas. 

Por tal razão, o Projeto do Estatuto da Cidade disciplinava o instituto 
denominado de concessão de uso especial para fins de moradia, sendo os 
artigos vetados pelo então Presidente da República que, em substituição a 
eles, editou a Medida Provisória nº 2.220, de 04 de setembro de 2001, a 
qual, embora com amplitude menor que o mencionado projeto de lei, trouxe 
importantes inovações para a regularização fundiária em ocupações de áreas 
públicas, o que veremos a seguir, em breve explanação. 

Estabelece o artigo 1º da referida medida provisória que: 

Aquele que até 30 de junho de 2001, possuiu como seu por cinco 
anos ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta 
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 
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objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário, a 
qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 

O artigo 2º, por sua vez, prevê a concessão de uso especial coletivo 
para os casos em que o imóvel público possuir área superior a 250 metros 
quadrados, desde que esteja ocupado por população de baixa renda para sua 
moradia, por cinco anos até 30 de junho de 2001, sem que seja possível 
identificar os terrenos ocupados por possuidor; o que geralmente ocorre nas 
favelas estabelecidas em áreas públicas. 

Portanto, podemos dizer que os principais requisitos para obtenção da 
concessão de uso especial são: 

1) Exercício ininterrupto e sem oposição da posse por cinco anos 
completados até 30 de junho de 2001, podendo ser somada à posse 
do antecessor, desde que sejam contínuas; 
2) O imóvel público não pode possuir mais de 250 metros 
quadrados de área no caso da concessão de natureza individual; 
3) O imóvel deve estar situado em área urbana e deve ser utilizado 
para moradia do possuidor ou de sua família; 
4) O possuidor não pode ser proprietário ou concessionário de 
outro imóvel, urbano ou rural. 

Presentes os requisitos legais, o possuidor terá o direito de obter a 
concessão da área pública, por via administrativa ou judicial, com 
averbação no cartório de registro de imóveis; podendo, inclusive, transferi-
la para terceiros. 

Contudo, a concessão será extinta se o concessionário der ao imóvel 
destinação diversa da moradia para si ou para sua família ou adquirir a 
concessão ou a propriedade de outro bem imóvel ou rural. 

Por outro lado, casos há em que o imóvel está localizado em áreas de 
risco (margens de rios e córregos, encostas etc.). Assim, no caso da ocupação 
acarretar risco à vida ou à saúde dos ocupantes, o Poder Público garantirá o 
exercício do direito à concessão de uso especial em outro local (art. 4º); vale 
dizer, ele não poderá simplesmente indeferir o pedido de concessão, mas 
deverá garantir a transferência dos moradores para outro imóvel. 

Por fim, é importante frisar que a medida provisória em tela não 
descuidou do interesse coletivo, prevendo as hipóteses em que não é 
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conveniente a perpetuação da ocupação irregular. Quando se tratar de 
imóveis de uso comum do povo, destinados a projetos de urbanização, de 
interesse da defesa nacional, da preservação ambiental e da proteção dos 
ecossistemas naturais, reservados à construção de represas e congêneres ou 
situados em via de comunicação, o Poder Público poderá (ato 
discricionário) deixar de conceder o direito de concessão de uso dessas 
áreas, mas deverá assegurar o seu exercício em outra área. 

Temos, assim, um importante instrumento de regularização fundiária 
com grandes possibilidades de ser colocado em prática, faltando apenas 
vontade política e mobilização da comunidade. 

Destaca-se, nesse ínterim, o papel relevante do Ministério Publico, 
diante daquela função institucional que diz que lhe cabe “zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a 
sua garantia”. Por força constitucional deverá verificar e buscar solução 
para os conflitos pela posse da terra, dentro dos limites legais, 
intermediando a lide, verificando se a propriedade se submete aos ditames 
da justiça social, cumprindo sua função dirigida à justiça social, na lição de 
José Afonso da Silva.8 

Ao Judiciário, na solução dos conflitos advindos entre o interesse do 
particular, em ações possessórias, com eventuais ocupantes de áreas 
ociosas, cabe análise diferenciada, com viés social, relembrando-se que a 
Constituição Federal determina, em seu artigo 6º, com a redação da Emenda 
Constitucional 26, de 14/12/2000,que a moradia é um direito social, que, 
em linguagem comum, significa simplesmente ter um endereço, ocupar um 
espaço para morar, porque não se habita a via pública, os baixos de viaduto, 
a beira de estrada, a marquise, situações que violam profundamente a 
personalidade do homem, retirando-lhe qualquer traço de dignidade. 

Relembre-se, também, que a Constituição Federal aponta como 
objetivo fundamental da República, a construção de uma sociedade justa e 
solidária, além da erradicação da marginalização, outorgando poderes a 
todas as entidades públicas da Federação para combater as causas da 
pobreza e os fatores da marginalização, determinando às mesmas entidades 

                                                 
8 Curso de Direito Constitucional Positivo – RT. 1990. 
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que promovam programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico. 

A questão encontra, portanto, amparo na própria Constituição 
Federal, porque não existe maior exclusão a ausência de um teto para 
morar. 
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Aspectos introdutórios 

O homem como espécie, e cada homem em sua individualidade, é 
propriamente insubstituível: não tem equivalente, não pode ser 
trocado por coisa alguma. Mais ainda: o homem é não só o único ser 
capaz de orientar suas ações em função de finalidades racionalmente 
percebidas e livremente desejadas, como é, sobretudo, o único ser 
cuja existência, em si mesma, constitui um valor absoluto, isto é, um 
fim em si e nunca um meio para a consecução de outros fins. É nisto 
que reside, em última análise, a dignidade humana.1 

Dignidade da pessoa humana, pois, é um valor supremo que atrai o 
conteúdo de todos os direitos fundamentais. 

Assim, princípios de soberania, cidadania e dignidade da pessoa 
humana são princípios que fundamentam o Estado Democrático de Direito 
(artigo 1º, incisos I, II e III, CF), que têm por objetivos fundamentais 
construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantindo o 
desenvolvimento, na busca pela erradicação da pobreza e da 
marginalização, promovendo o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer 
outras formas de discriminação. Não se há de conceber a dignidade da 
pessoa humana, sem garantia do direito à vida, e, por consequência, do 
direito a uma vida saudável. E também não se há de conceber uma 
sociedade livre, justa e solidária, sem a participação de cada cidadão, da 
sociedade e do Estado, todos em esforço conjunto, para garantir que não 
haja excluídos, marginalizados, miseráveis; onde os direitos humanos 
superem o plano das ideias; onde não haja preconceitos de qualquer espécie 
ou forma de discriminação, muito menos pela condição especial dos 
portadores de deficiência física, de transtornos mentais ou qualquer outro 

                                                 
1 COMPARATO, FÁBIO CONDER, Fundamento dos direitos humanos, Cultura dos 
Direitos Humanos, Maria Luiza Marcilio e Lafaiete Pussoli (orgs.), LTr, pp. 72-73. 




