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PARECER Nº 1307/2002 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 385/2002.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da Sra. Prefeita, que visa desincorporar da classe 
dos bens de uso comum do povo e transferir para a classe dos bens dominiais do Município, 
áreas ocupadas por habitações de população de baixa renda relacionadas e identificadas no 
Anexo I da propositura. 
O projeto dispõe ainda que o Executivo fica autorizado a outorgar, aos atuais ocupantes 
desses imóveis públicos, a concessão de uso especial para fins de moradia, prevista na 
Medida Provisória nº 2220, de 4 de setembro de 2001, determinando que, caso não ocorra 
o implemento da totalidade das exigências previstas na Medida Provisória, o Executivo 
poderá, como alternativa, outorgar concessão de direito real de uso, exclusivamente para 
fins de moradia. 
Consoante a Justificativa apresentada, as áreas em tela constituem-se em espaços-livres de 
loteamentos formalmente aprovados ou regularizados, tomadas há mais de vinte anos, no 
bojo de processo desencadeado em razão do descompasso entre a situação econômica da 
população e as políticas públicas implementadas no setor da habitação. 
Sob o aspecto jurídico, nada obsta o prosseguimento da propositura. 
Em primeiro lugar cumpre observar que, nos termos do art. 37, § 2º, V, da Lei Orgânica, 
são de iniciativa privativa do Prefeito asleis que disponham sobre desafetação, aquisição, 
alienação e concessão de bens imóveis municipais. 
E diferente não poderia ser na medida em que segundo o art. 111 da LOM, "cabe ao 
Prefeito a administração dos bens municipais". 
O projeto foi corretamente proposto pela Sra. Prefeita, razão pela qual afastado qualquer 
vício de iniciativa.  
Quanto à classificação dos bens públicos, o Código Civil dispõe em seu art. 66 que, quanto 
a sua destinação, os bens públicos são divididos em: 
I - de uso comum do povo, tais como os mares, rios, estradas, ruas e praças; 
II - os de uso especial, tais como os edifícios ou terrenos aplicados a serviço ou 
estabelecimento federal, estadual ou municipal; 
III - os dominicais, isto é, os que constituem o patrimônio da União, dos Estados, ou dos 
Municípios, como objeto de direito pessoal, ou real de cada uma dessas entidades.  
Para a doutrinadora Odete Medauar, in Direito Administrativo Moderno, 5ª ed., Ed. RT, 
págs. 285, 286, 287: 
"Bens de uso comum do povo são bens sobre os quais o povo em geral, de modo anônimo, 
exerce uso; são bens utilizados por todos... Típico desses bens a utilização geral, realizada 
por pluralidade de pessoas não individualizadas. 
... 
Bens públicos de uso especial são os bens utilizados nos serviços prestados pela 
Administração; exemplo: prédio de uma escola pública, terreno usado para depositar 
materiais ou para estacionamento, edifício de uma repartição. 
...  
Os beneficiários diretos de tais bens são, em princípio, os usuários do serviço e os 
servidores que trabalham nessas atividades. 
... 
Bens públicos dominicais são os bens públicos não destinados à utilização imediata do povo, 
nem aos usuários de serviços ou aos beneficiários diretos de atividades. São bens sem tal 
destino, porque não o receberam ainda ou porque perderam um destino anterior... 
O beneficiário direto de tais bens é a própria Administração; inexiste consumo imediato dos 
particulares; poderiam ser denominados de bens-meios, porque são aqueles que mais 
diretamente instrumentalizam as atividades administrativas. Muitos desses bens propiciam 
recursos ao ente estatal. 
Embora essa seja a característica predominante dos bens dominicais, também podem ser 
utilizados com finalidades sociais, como é o caso de áreas públicas, objeto de concessão de 
direito real de uso para fins habitacionais;" 
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Por desafetação entende-se a mudança na destinação do bem onde, de regra, visa-se 
incluir bens de uso comum do povo ou bens de uso especial na categoria de bens 
dominicais. 
O que a propositura pretende é justamente isso, ou seja, desincorporar da classe de bens 
de uso comum do povo áreas públicas já ocupadas por habitações de população de baixa 
renda, transferindo-as para a classe dos bens dominicais. 
Pretende ainda autorizar o Executivo a regularizar a situação fática existente mediante 
outorga da concessão de uso especial prevista na Medida Provisória nº 2220 ou, como 
alternativa, na hipótese do não implemento das exigências previstas na Medida Provisória, 
autorizar o Executivo a outorgar concessão de direito real de uso, exclusivamente para fins 
de moradia. 
A possibilidade de outorga de concessão de uso de área urbana está prevista inicialmente 
no art. 183, § 1º, da Constituição Federal que dispõe: 
"Art. 183. 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, adquir-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 Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião." 
Nesse diapasão, o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, em 
seu texto original, previa a instituição da Concessão de Uso Especial para fins de moradia 
(arts. 15 a 20), artigos esses que acabaram por ser vetados com a promessa de que o 
Executivo elaboraria rapidamente texto normativo sanando as imprecisões apontadas. 
Essa lacuna foi preenchida com a edição da Medida Provisória nº 2220, de 4 de setembro 
de 2001 que dispõe sobre a concessão de uso especial de que trata o § 1º do art. 183 da 
Constituição, cria o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano - CNDU, e dá outras 
providências. 
Com efeito, no que se refere à regularização de áreas ocupadas por população de baixa 
renda, objeto do presente projeto de lei, a Medida Provisória reza em seu art. 2º que: 
"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". 
Note-se ainda que, segundo o art. 6º da já citada Medida Provisória, a Administração 
Pública tem o prazo máximo de 12 meses para decidir sobre o pedido de concessão de uso 
especial para fins de moradia. Em caso de recusa ou omissão da Administração, o título de 
concessão de uso especial poderá ser obtido, inclusive, pela via judicial.  
No que se refere à vigência desta Medida Provisória, salientamos que, embora não 
reeditada, ela encontra-se em vigor nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, 
de 11 de setembro de 2001, que dispõe: 
"Art. 2º As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda 
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até 
deliberação definitiva do Congresso Nacional".  
Sobre a matéria a Lei Orgânica do Município também é expressa ao dispor sobre a 
possibilidade de concessão de direito real de uso:  
"Art. 112. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação, e obedecerá às seguintes 
normas: 
... 
§ 1º O Município, preferentemente à venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará 
concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência. 
§ 2º A concorrência a que se refere o parágrafo anterior poderá ser dispensada por lei, 
quando o uso se destinar à concessionária de serviço público ou quando houver relevante 
interesse público e social, devidamente justificado." 
Note-se ainda que, segundo disposto no art. 158, da LOM, "os bens públicos municipais 
dominiais não utilizados serão prioritariamente destinados, na forma da lei, a 
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assentamentos da população de baixa renda e à instalação de equipamentos coletivos, 
assegurada a preservação do meio ambiente".  
Por fim, não obstante o art. 180, VII, da Constituição Estadual enuncie que as áreas 
definidas em projeto de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão ter 
sua destinação, fim e objetivos originariamente estabelecidos alterados, certo é que ele 
deverá ser interpretado de forma sistemática com o restante do ordenamento jurídico que, 
justamente, possibilita a concessão de uso para fins de moradia para hipóteses como às do 
caso em tela.  
Sob o aspecto jurídico nada obsta o prosseguimento da propositura que encontra 
fundamento nos arts. 37, § 2º, V; 111; 112, §§ 1º e 2º; 158 da Lei Orgânica; nos arts. 23, 
IX e 183, da Constituição Federal e na Medida Provisória nº 2220, de 4 de setembro de 
2001, razão pela qual somos, 
PELA LEGALIDADE, sem prejuízo da competente análise das D. Comissões de Mérito acerca 
da regularidade da documentação e descrição das áreas a serem desafetadas. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 11/09/02. 
Antonio Carlos Rodrigues - Presidente 
Arselino Tatto - Relator 
Alcides Amazonas 
Celso Jatene 
Laurindo 
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