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Mais quand le noeud social commence à se relâcher et 

l'État à s'affaiblir, quand les intérêts particuliers 

commencent à se faire sentir el les petites sociétés à 

influer sur la grande, l'intérêt commun s'altère et trouve 

des opposants, l'unanimité ne règne plus dans les voix, la 

volonté générale n'est plus la volonté de tous, il s'élève des 

contradictions, des débats, et le meilleur avis ne passe 

point sans disputes. 

(ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du Contrat Social. Paris: 

Garnier-Flammarion, 1966, p. 146). 
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RESUMO 
 
 
A presente dissertação tem por finalidade demonstrar que o uso de bens públicos por 
particulares deve dar-se de forma sistematizada e por meio dos institutos disponíveis no 
direito administrativo brasileiro. Com esse objetivo, analisam-se, no texto, os instrumentos de 
outorga de uso de bens públicos a particulares, bem como aqueles empregados para alienação 
desses bens. Dedica-se um capítulo à propriedade e à sua função social, uma vez que a 
alienação e o uso de bens públicos deve atender ao interesse social e, ao mesmo passo, à 
função social da propriedade. Se, por um lado, a dissertação parte da experiência do Distrito 
Federal, procurando situá-lo na Federação brasileira, por outro, embora o regime jurídico das 
terras públicas distritais seja historiado, o regime jurídico dos bens públicos comentado é 
nacional. Para facilitar a compreensão do domínio de terras públicas no Brasil, as teorias 
sobre o domínio público na França são expostas, fazendo-se, assim, um paralelo entre a 
doutrina e a legislação naquele País e a doutrina e a legislação brasileiras. Nesse diapasão, a 
dissertação expõe o controle hoje realizado na Corte de Contas francesa e pelo Ministério 
Público que junto a ela atua. Trata o trabalho, de igual modo, do controle realizado pelos 
Tribunais de Contas no Brasil, a par do controle dos atos administrativos realizado pelo Poder 
Judiciário. Por fim, objetiva-se noticiar a prática de algumas irregularidades no que diz 
respeito à outorga de uso de bens públicos por particulares, e a forma mediante a qual o 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, em aliança com outras 
Instituições afins, tem buscado coibir que essas ou outras irregularidades perpetuem-se.  

 
 
 
Palavras-chave: bens públicos imóveis; uso e alienação; função social da propriedade; 
controle exercido pelos Tribunais de Contas. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this thesis is to demonstrate that the usage of public landed property by private 
parties must be institutionalized and carried through in a systematic way, through the 
instruments available in Brazilian administrative law. In the text these instruments are 
analysed, as well as those used for the alienation of public landed property. One chapter is 
dedicated to landed property and its social function, bearing in mind that the alienation and 
usage of this property must attend , to its social function and, at the same time, to the interests 
of society. If, on one hand, this thesis demonstrates the experiences of the Federal District of 
Brazil, on the other hand, the legal system of landed property that is presented is national, 
even though the history of the legal system of landed property in the Federal District is 
narrated. To ease comprehension of the legal system applied to landed property in Brazil, 
legal theories on public domain in French law are presented. A parallel  between French and 
Brazilian law is thus established. In this framework, the thesis exposes the control of public 
acts and contracts that is currently executed by the French Supreme Audit Institution, the 
Court of Accounts, and that which is realized by the Public Prosecution before the Court. In 
much the same way, the thesis reports to the control made effective by the Brazilian Courts of 
Accounts, as well as to the control that is fulfilled by the Judiciary Power. Finally, it is the 
objective of this thesis to notify some irregular practices that have been detected in respect to 
the usage of public landed property by private parties, and how the Public Prosecution before 
the Court of Accounts of the Federal District, in alliance with other Institutions, is dealing 
with this problem and avoiding its perpetuation. 

 
 

Key-words: public landed property; usage and alienation; social function of landed property; 
control by audit instituions. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

I -  AS TERRAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL 

 

Todo grande centro urbano cresce anualmente, mensalmente, diariamente, em termos 

populacionais. É preciso haver para todos moradia, escolas, templos, hospitais e todos os 

demais serviços que conduzem à cidadania. 

 

Por outro lado, também a população rural precisa de área de cultivo para produzir e 

alimentar a população urbana ou, ao menos, a si própria. Por isso também devem os 

governantes criar possibilidades de fixação das famílias no campo. 

 

Todas essas questões de população, emprego e geração de renda, lazer, educação, 

saúde e religião passam pela ocupação do solo, e, muitas vezes, pela ocupação – posse ou 

propriedade – de terras públicas. 

 

A distribuição de terras públicas fora dos ditames da lei e sem critérios objetivos 

pode, contudo, gerar desordenamento territorial, além de injustiça social. O político precisa 

satisfazer seu eleitorado, mas a lei entrava sua atuação. Até a edição do Decreto-lei 2.300/86 

e, principalmente, da Lei nº 8.666/93, empregavam-se institutos de direito privado para uso de 

bens públicos1. Essa situação normalmente já não ocorre; em contrapartida, criam-se  novos 

institutos – ou melhor, uma “mistura” deles – para que as necessidades sociais concretas 

possam  ser atendidas.2 

 

 

 

 

Busca-se, com o trabalho que ora se apresenta, (i) analisar o regime jurídico e o 

histórico das terras públicas do Distrito Federal, bem como (ii) os institutos de Direito 

                                                 
1  Cf., a respeito, nota 273. 
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Administrativo existentes para seu uso  por particulares, sistematizando-os e 

direcionando-os ao atendimento da função social da propriedade, exigência constitucional. 

Mais resumidamente, analisam-se, também, institutos de alienação de bens imóveis públicos.  

A sistematização proposta neste trabalho, embora inspire-se na experiência do Distrito 

Federal,  apresenta os institutos aplicáveis inseridos no direito brasileiro. Não se pretende, 

assim, oferecer uma visão política do ordenamento territorial do Distrito Federal; ao contrário, 

quer-se, com a sistematização dos institutos de uso de bens públicos por particulares, induzir a 

uma uniformização, em todo o território do Distrito Federal, da aplicação prática pelos 

governos desses institutos jurídicos. (iii) Por fim e permeando o trabalho, apresenta-se o 

controle que vem exercendo o Tribunal de Contas do Distrito Federal sobre a prática de 

atos e contratos da Administração que outorgam o uso de bens imóveis públicos a 

particulares. 

 

 

II -  USO E ALIENAÇÃO DE BENS PÚBLICOS  

 

Resulta a iniciativa da presente dissertação de mais de quatorze anos de atuação no 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal.  Nesse período, vem-se   

deparando a autora com questões relativas ao uso de bens imóveis públicos por particulares, 

quer mediante institutos de direito privado – como o arrendamento,  a locação e o comodato – 

quer mediante institutos de direito público – como a concessão de uso, a concessão de direito 

real de uso, a permissão de uso e a autorização de uso.  Preferentemente à venda, deve o 

Poder Público outorgar o uso do bem, que permanece em sua propriedade.3 A doação com 

encargo, contudo,4 vem sendo crescentemente utilizada no Distrito Federal, principalmente 

para instalação de templos. 

                                                                                                                                                         
2  Cf., exemplificativamente, p. 145, onde se discute a outorga de uso de bens públicos por meio de convênio. 
3 Cf. artigo 47, § 1º da Lei Orgânica do Distrito Federal. 
4 Ver, por exemplo, as seguintes Leis distritais:  
DISTRITO FEDERAL. Lei Complementar nº 555, de 06 de março de 2002. Desafeta e autoriza a doação com 
encargo da área que especifica na Região Administrativa de Ceilândia– RA IX. Diário Oficial do Distrito 
Federal, Brasília, DF, n. 50, 14 mar. 2002, p. 1. 
DISTRITO FEDERAL. Lei Complementar n° 558, de 8 de março de 2002. Destina as áreas que especifica para 
entidade religiosa, mediante doação com encargos. Diário Oficial do Distrito Federal, Brasília, DF, 19 abr. 
2002, p. 1. 
DISTRITO FEDERAL. Lei Complementar nº 560, de 17 de março de 2002. Dispõe sobre a alteração de 
parcelamento e posterior doação com encargo da área que especifica. Diário Oficial do Distrito Federal, 
Brasília, DF, 18 abr. 2002, p. 3. 
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 A concessão de direito real de uso, idealizada no direito positivo brasileiro pelo 

mestre Hely Lopes MEIRELLES,5 é direito real, inscrito no Registro de Imóveis, mas não 

transfere a propriedade. Exige-se, para a celebração do contrato, a licitação, mas essa nem 

sempre é realizada, muitas vezes sob fundamento de relevante interesse público. Aí  aponta-

se uma enorme dificuldade: a definição de relevante interesse público.  Para o 

administrador, o que é? E para o administrado? 

 

A concessão de direito real de uso, diz-se, é preferível à venda porque não transfere 

domínio; contudo, é direito real transferível inter vivos e causa mortis. Exigem-se certas 

condições que, não satisfeitas, desfazem o negócio jurídico. É o que ocorreu, recentemente, 

com a empresa  Consórcio Wet’n Wild Brasília, que pretendia instalar o Parque Aquático Wet 

and Wild em Brasília, em terreno da TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília – 

concedido para esse fim. O Distrito Federal obteve liminar em ação  para devolução da área. 

Posteriormente, contudo, a 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios decidiu, ao não conhecer do agravo regimental interposto pela TERRACAP, que 

"a avença firmada entre as partes vige plenamente, sendo que as ações que visam sua rescisão 

                                                                                                                                                         
DISTRITO FEDERAL. Lei Complementar nº 561, de 17 de março de 2002. Desafeta as áreas públicas que 
especifica, ao longo da Rua 05, na Região Administrativa de Sobradinho – RA V. Diário Oficial do Distrito 
Federal, Brasília, DF, 18 abr. 2002, p. 3. 
DISTRITO FEDERAL. Lei Complementar nº 562, de 22 de março de 2002. Dispõe sobre a extensão de uso para 
lote que menciona. Diário Oficial do Distrito Federal, Brasília, DF, 18 abr. 2002, p. 3. 
DISTRITO FEDERAL. Lei Complementar nº 563, de 28 de março de 2002. Desafeta área que especifica e 
autoriza sua doação com encargos na Região Administrativa do Riacho Fundo – RA XVII. Diário Oficial do 
Distrito Federal, Brasília, DF, 03 jul. 2002, p. 1.   
DISTRITO FEDERAL. Lei Complementar nº 564, de 28 de março de 2002. Desafeta e autoriza a doação com 
encargos da área que especifica na QSE 11/13 da Região Administrativa de Taguatinga – RA III. Diário Oficial 
do Distrito Federal, Brasília, DF, 18 abr. 2002, p. 4. 
DISTRITO FEDERAL. Lei Complementar nº 575, de 17 de abril de 2002. Desafeta e autoriza a doação com 
encargos da área que especifica na Região Administrativa de Taguatinga – RA III. Diário Oficial do Distrito 
Federal, Brasília, DF, 02 maio 2002, p. 1. 
5 Hely Lopes MEIRELLES foi autor do projeto de que resultou o Decreto-Lei nº 271, de 28 fev. 1967 (cf. 
Parecer 58, de 21.03.1991, de lavra da autora deste trabalho, exarado no Processo nº 3652/88 do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal). Leciona Angélica de Mello FERREIRA: "Em 1965, sensível ao problema existente, 
o Ministério do Planejamento encarregou o ilustre mestre Hely Lopes Meirelles da elaboração de projeto de lei, 
que tratasse sobre todos os aspectos dos loteamentos urbanos. E, como era de se esperar, o projeto era brilhante; 
abordava todos os pontos fundamentais, com soluções inteligentes para os problemas que surgissem. 
Infelizmente, o projeto do mestre Hely, não foi transformado em lei, foi substituído por uma sugestão de um 
grupo de proprietários de imóveis, que mantiveram alguns pontos do projeto original, mas o todo foi deformado 
de forma irreparável, surgindo, assim o Decreto Lei 271, de 28 de fevereiro de 1967."  (Concessão de Direito 
Real de Uso. Revista da Procuradoria Geral do Estado da Bahia. Salvador,  v. 19, jan./dez. 1993, p. 41). 
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se fundam em alegações recíprocas de não cumprimento das obrigações pactuadas, tudo a 

ensejar dilação probatória no momento oportuno."6 

 

Usualmente, contudo, a concessão de direito real de uso equivale, na prática, à 

venda, porque o imóvel permanece com o contratado por longos anos, podendo ser transferido 

inter vivos ou causa mortis.7 O valor cobrado pela concessão é, por vezes, no Distrito Federal,  

pequeno, quando não ínfimo, e a licitação, não raro, dispensada. 

 

Qual é a vantagem desse instituto, então, para a Administração? Quais são suas 

vantagens para a sociedade? E quais são suas vantagens para o contratado, aquele que passa a 

usar o bem público? 

 

A par desse contrato, modalidade de uso de bens públicos por particular, pode a 

Administração, ainda, valer-se da permissão de uso, para a qual, via de regra, também se 

exige licitação, nos termos da Lei nº 8.666/93 (artigo 2º),8 ou da autorização de uso, ato 

administrativo precário. Oportunamente, far-se-á a distinção entre a permissão de uso a título 

precário, que prescinde de licitação, e aquela que constitui contrato administrativo, devendo, 

nos termos da Lei de Licitação, ser precedida do necessário certame. 

 

As modalidades de alienação de bens públicos a particulares serão brevemente 

apresentadas neste estudo: venda, doação, dação em pagamento, investidura, permuta, 

legitimação de posse, concessão de domínio. Esta última é tratada de forma antagônica pelos 

administrativistas pátrios. Hely Lopes MEIRELLES entende que a concessão de domínio é 

                                                 
6  BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Decisão do Conselho da Magistratura, proferida 
no Processo nº 2001.00.2.001129-3 e publicada no Diário de Justiça da União,  19 abr. 2001,  p.  18; Decisão da 
3ª Turma Cível proferida nos mesmos autos e publicada no Diário de Justiça da União, 29 ago. 2001,  p. 56. 
7  BRASIL. Decreto-lei nº 271, de 28 fev. 1967. Dispõe sobre loteamento urbano, responsabilidade do loteador, 
concessão de uso e espaço aéreo e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF,  28 fev. 1967, 
Seção I, p. 002460. 
8  Cumpre distinguir entre a concessão e permissão de serviços públicos previstas no artigo 175 da Constituição 
Federal e a concessão e permissão de uso de bens públicos. A lei a que alude o parágrafo único daquele artigo é a 
Lei nº 8.987, de 13.02.95 e regulamenta a concessão e permissão de serviços públicos. A concessão e a 
permissão de uso de bens públicos são institutos diversos, aplicáveis à gestão do domínio do Estado, e sujeitam-
se à Lei 8.666, de 21.06.93. Cf., a propósito, a Decisão nº 403/97 do Plenário do Tribunal de Contas da União, 
datada de 09.07.97 (DOU de 09.07.97), e a Decisão nº 160/99, da 2ª Câmara daquela Corte, datada de 17.06.99 
(DOU de 23.08.99).  
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forma de alienação de terras públicas, cuja origem está nas concessões de sesmaria da Coroa.9 

Maria Sylvia Zanella DI PIETRO ensina que a concessão de domínio não confere título de 

propriedade.10 Igor TENÓRIO afirma: "quando se trata de concessão, o Estado não aliena a 

coisa, isto é, não se despe do domínio da terra; cede-a apenas para um determinado fim e, 

cumprindo a finalidade para a qual foi feita a concessão, a terra volta a integrar o patrimônio 

do Estado."11 No presente estudo, a concessão de domínio está inserida no Capítulo 5, que 

trata de uso de bens públicos; entendemos que o instituto não transfere domínio, a despeito do 

vocábulo empregado. Esta escolha e classificação são devidamente justificadas no texto. 

 

A destinação das terras públicas e sua utilização por particulares com a intenção, 

pelo Poder Público, de cumprir a função social da propriedade, é tema de tal relevância que,  

recentemente, a União fez publicar a Lei nº 10.257, de 10.07.2001, que regulamenta os artigos 

182 e 183 da Constituição Federal.12 

 

O Estatuto da Cidade, como se denomina a lei recém-editada, aplica-se em todo 

território nacional e "estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso 

da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, 

bem como do equilíbrio ambiental" (artigo 1º, parágrafo único). 

 

São institutos jurídicos e políticos que deverão ser utilizados como instrumentos da 

política urbana: desapropriação, servidão administrativa, limitações administrativas, 

tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano,  instituição  de  unidades de  conservação, 

instituição de zonas especiais de interesse social, concessão de direito real de uso, concessão 

de uso especial para fins de moradia, parcelamento, edificação ou utilização compulsórias, 

usucapião especial de imóvel urbano, direito de superfície, direito de preempção, outorga 

onerosa do direito de construir e de alteração de uso, transferência do direito de construir, 

operações urbanas consorciadas, regularização fundiária, assistência técnica e jurídica gratuita 

para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos, referendo popular e plebiscito 

                                                 
9 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 499. 
10 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 557. 
11 TENÓRIO, Igor. Curso de Direito Agrário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 36. 
12 BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.  Diário Oficial da União. Brasília, DF,  
11 jul. 2001, Seção 1, p. 1 a 5. 
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(artigo 4º, V da Lei). Dentre esses institutos, alguns são bem definidos na legislação e na 

doutrina; outros, constituem inovações que visam a atender a complexidade da organização 

territorial e do direito à moradia. 

 

No Distrito Federal, cabe citar a também recente Lei Complementar nº 388, de 1º de 

junho de 2001,13 que define critérios para a ocupação de área pública mediante concessão de 

direito real de uso ou concessão de uso. Explicita a norma que a concessão de direito real de 

uso prevista nos artigos 7º e 8º do Decreto-Lei nº 271, de 28.06.67, será aplicada em subsolo, 

no nível do solo e em espaço aéreo (artigo 2º). A lei fixa em trinta anos o prazo máximo de 

vigência dos contratos mas inova, em relação à legislação local anterior,14 ao prever a 

renovação desses pactos por iguais períodos. É que a norma anterior permitia a renovação por 

igual período, ou seja, apenas por mais trinta anos. Se, antes, a concessão de direito real de 

uso já tinha período elastecido, agora vê-se que o contrato pode ter duração infinita, 

sujeitando-se o contratado às condições impostas pela lei. A regulamentação da Lei 

Complementar nº 388  foi publicada em 05.07.2001.15 

 

Acredita a autora desta dissertação ser fecundo o tema de uso e alienação de terras, 

além de atualíssimo.16 Aliás, sempre foi e sempre será atual, não somente no Distrito Federal, 

                                                 
13 DISTRITO FEDERAL. Lei Complementar nº 388, de 01 de junho de 2001. Define critérios para a ocupação 
de área pública mediante concessão de direito real de uso ou concessão de uso, para as utilizações que especifica. 
Diário Oficial do Distrito Federal. Brasília, DF,  4 jun. 2001, p. 1 a 3. 
14 DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 10.996, de 26 de janeiro de 1988. Regulamenta as licitações e contratos 
administrativos no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências. Diário Oficial do Distrito Federal. 
Brasília, DF,   26 jan. 1988,  suplemento especial. 
15 DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 22.243, de 5 de julho de 2001. Regulamenta a Lei Complementar nº 388, 
de 01 de junho de 2001, que define critérios para a ocupação de área pública mediante concessão de direito real 
de uso e concessão de uso, para as utilizações que especifica, e dá outras providências. Diário Oficial do 
Distrito Federal. Brasília, DF,  06 jul. 2001,  p. 1 a 3.  
16 a) O periódico Correio Braziliense publicou, em sua edição de 26.09.2002, entrevista com o Professor Doutor 
Luiz Roberto BARROSO, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que a imprensa menciona a grilagem 
de terras no Distrito Federal, e o jurista afirma que o "administrador público, no Brasil, com as exceções 
importantes que confirmam a regra, trata a coisa pública como se fosse seu dono, age como se fosse proprietário 
de um bem privado." 
b) A revista Veja (São Paulo: Abril, ed. 1770, ano 35, n. 38, de 25.09.2002, p. 114 e 115) publicou matéria 
intitulada "Big Brother Brasília", da qual extrai-se o seguinte texto: 
"A denúncia [de que amigos e aliados do Governador comandam a máfia da grilagem de terras públicas em 
Brasília] teria importância restrita se fosse apenas uma troca de acusações em tempo de eleição, ainda que entre 
aliados, mas o caso chama a atenção para um problema nacional - o risco de contaminação do poder público do 
Distrito Federal pelo crime organizado. A preocupação de que a capital federal possa estar sendo vítima do 
mesmo fenômeno que conturba o Espírito Santo, com o crime organizado infiltrado em órgãos públicos, já levou 
as investigações para o âmbito federal. A Corregedoria-Geral da União, comandada pela ministra Anadyr 
Mendonça, por exemplo, quer descobrir se as terras que pertencem à União também estão sendo vítimas de 
grilagem." 
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mas em toda a Federação. O enfoque que se pretende dar, contudo, é singular, porque voltado 

para o Distrito Federal,  com a distinção de demonstrar o controle que o Tribunal de Contas 

vem exercendo para que a Constituição Federal, a legislação complementar e ordinária e toda 

a legislação local sejam cumpridas e para que a terra pública seja melhor distribuída.  

 

III - DA PESQUISA EMPREENDIDA PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa documental, de acordo 

com a bibliografia adiante indicada. Utilizou-se, ainda, a legislação aplicável e sua 

justificativa legislativa, quando pertinente; a jurisprudência dos Tribunais Judiciários e, 

sobretudo, do Tribunal de Contas do Distrito Federal; e os pareceres emitidos pelo Ministério 

Público junto a esse Tribunal e pela Procuradoria Geral do Distrito Federal. 

 

Dentre a doutrina estrangeira, elegeu-se o direito francês, por inspirar, de modo 

geral, o Direito administrativo brasileiro e, especificamente, pela afinidade de conceitos deste 

com aquele, no que diz respeito ao domínio de bens do Estado.17  

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 1.  AS TERRAS PÚBLICAS NO BRASIL E NO DISTRITO FEDERAL 

 
The laws of a nation form the most instructive part of its history. 

Edward Gibbon. 
 

 
1.1. Regime jurídico das terras públicas no Brasil. 1.1.1. 
Histórico legislativo das terras devolutas no período colonial. 
1.1.2. Conceito de terras devolutas nas constituições brasileiras. 
1.1.3. Terras urbanas e terras rurais. 1.2. Regime jurídico das 

                                                 
17 A despeito dessa identidade, a presente dissertação direcionar-se-á a demonstrar que o uso de bens incluídos 
dentre o domínio privado do Estado deve ser feito, também e preferencialmente, por meio de institutos de direito 
público. Cf., a respeito, Capítulo 2 e nota 273. 
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terras do Distrito Federal. 1.2.1. A mudança da Capital para o 
Planalto Central. 1.2.2. Domínio das terras do Distrito Federal. 
1.2.3. Habitação e moradia no Distrito Federal.  

 
 

 

1.1. REGIME JURÍDICO DAS TERRAS PÚBLICAS NO BRASIL 
 

1.1.1.  Histórico Legislativo das Terras Devolutas no Período Colonial 

 

As terras brasileiras, de início, pertenciam à Coroa Portuguesa, em decorrência de 

conquista. Eram, portanto, de domínio público.18 

 

Compassadamente, esse domínio foi-se alterando, em virtude de sucessivas 

regulamentações do direito de transferência de propriedade do poder público para os 

particulares.19 Sendo assim, dividiam-se já as terras no Brasil em duas categorias: públicas e 

privadas. 

 

Antes da proclamação da Independência, as terras desnecessárias à segurança do 

Estado foram transmitidas ao domínio particular por meio de doação, compra ou posse 

legítima. Comumente, eram expedidas as “Cartas de Sesmarias”, mediante  condição de 

cultivo do solo e colonização imediata. 

 

A Resolução de 15 de março de 1731, que regulamentava a concessão das sesmarias, 

vedava a concessão de terras "às margens dos rios caudalosos, que se forem descobrindo nos 

                                                 
18 Hely Lopes MEIRELLES sintetiza a legislação anterior à Lei de Terras: “A legislação sobre terras surgiu 
esparsa e sem sistematização até a Lei imperial 601, de 18.9.1850, que definiu as terras devolutas e proibiu a sua 
aquisição a não ser por compra, salvo as limítrofes com outros países, numa faixa de dez léguas, as quais 
poderiam ser concedidas gratuitamente; tratou da revalidação das concessões de sesmarias e outras do governo 
geral ou provincial; dispôs sobre a legitimação de posses; estabeleceu o comisso; e instituiu o processo de 
discriminação das terras públicas das particulares. Esta Lei - denominada Lei das Terras - foi regulamentada 
pelo Decreto Imperial 1.318, de 30.11.1854, que criou a Repartição Geral das Terras Públicas; regulou a 
medição das terras públicas, a legitimação das particulares e a venda das terras públicas; instituiu as terras 
reservadas e a faixa de fronteiras; estabeleceu o regime de fiscalização das terras devolutas e regulou o registro 
paroquial.” (Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 505). 
19 Terras do Distrito Federal e sua legislação. Brasília: Secretaria de Governo, Coordenação de Administração 
Regional, 1975, p. 9. 
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sertões e necessitem de barcos para se atravessarem, a não ser uma só margem a que, pela 

outra, se reserve ao menos meia légua para ficar em público."20 

 

A transferência de propriedade por meio do sistema de sesmarias vigorou até a 

expedição do Alvará de 17.07.1822, que foi invalidado pela Lei nº 601, de 1850, a Lei de 

Terras. 

 

No regime colonial, portanto, duas eram as formas de aquisição das terras: ocupação 

primária e concessão outorgada pelo Império. 

 

Após esse período, a ocupação primária continuou, mormente no interior, 

expandindo-se a propriedade particular. 

 

Tinha a Lei de Terras por finalidade precípua legitimar a posse, ainda que não 

fundada em título legal (artigo 3º, § 4º). Determinou-se o registro dessas terras pelos 

respectivos possuidores, sendo organizado esse registro por freguesias, instituindo-se então o 

chamado Registro do Vigário ou registro paroquial. Definindo as terras particulares, foi 

possível ao Governo identificar as terras devolutas. 

 

O conceito de terras devolutas, na Lei nº 601, de 18.9.1850, portanto, era excludente 

(artigo 3º): 21 

 
Art. 3º - São terras devolutas: 
§ 1º As que não se acharem applicadas a algum uso público nacional, provincial, ou 
municipal. 
§ 2º As que não se acharem no domínio particular por qualquer título legítimo, nem 
forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo  Geral ou Provincial, 
não incursas em comisso por falta de cumprimento das condições de medição, 
confirmação e cultura.  
§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo, 
que, apesar de incursas em comisso, forem revalidadas por esta Lei. 
§ 4º As que não se acharem ocupadas por posses, que, apesar de não se fundarem em 
título legal, forem legitimadas por esta Lei. 

 

                                                 
20  Terras do Distrito Federal e sua legislação. Brasília: Secretaria de Governo, Coordenação de Administração 
Regional, 1975, p. 9. 

21 BRASIL, Coleção das Leis do Império do Brasil, 1850, Tomo II, Parte 1ª, Secção 44ª. 



 XX

O Decreto nº 1.318, de 30 de janeiro de 1854,22 que regulamenta a Lei de Terras, 

criou a Repartição Geral das Terras Públicas com a seguinte competência: 

 
Art. 3º - Compete à Repartição Geral das Terras Públicas: 
§ 1º Dirigir a medição, divisão, e descripção das terras devolutas, e prover sobre a 
sua conservação. 

§ 2º Organisar hum Regulamento especial para as medições, no qual indique o modo 
pratico de proceder á ellas, e quaes as informações, devem conter os memoriaes, de 
que trata o Art. 16 deste Regulamento. 

              

 

Em seu Capítulo III, o Decreto nº 1.318 estabeleceu o modo prático de extremar o 

domínio público do particular, definindo as terras de domínio particular sujeitas a legitimação 

e revalidação. Exigia a norma, em ambas hipóteses, efetivo cultivo da terra e morada habitual, 

não se podendo compreender como cultura efetiva simples roçados, derribadas ou queimas de 

matos, e outros actos semelhantes (artigo 37). Essa exigência tinha por fim a efetiva ocupação 

e produção das terras, ensejando já esboço da função social da propriedade, que veio a ser 

erigida em mandamento constitucional em 1934, com inspiração na Constituição de Weimar. 

 

 

 

As posses não sujeitas a legitimação poderiam, ainda assim, ser legitimadas, quando 

seus proprietários almejassem obter título de possessão registrado pela nova Repartição Geral 

das Terras Públicas (artigo 59).23 

                                                 
22 Terras do Distrito Federal e sua legislação. Brasília: Secretaria de Governo, Coordenação de Administração 
Regional, 1975, p. 30 a 39. 
23 Lembra, com invulgar clareza, Carlos Alberto BITTAR FILHO: "A fim de que o acesso à terra fosse elitizado, 
barrando-se a aquisição dela aos escravos e aos imigrantes, já no período imperial, baixou-se a Lei de Terras 
(1850). Por força dela, apenas a compra era o meio legítimo para a aquisição da propriedade da terra. A Lei de 
Terras, regulamentada só alguns anos depois, previa a possibilidade de que as posses até 1854 fossem 
devidamente regularizadas. Mas essa data fatal para as posses passíveis de regularização foi, de tempos em 
tempos, dilatada, o que favoreceu os legítimos latifundiários. O processo de regularização era administrativo, o 
que facilitava as fraudes; só com a Revolução de 1930 é que as questões relativas às terras devolutas passaram 
para a competência do Poder Judiciário. As fraudes quanto às datas de posse e a transferência das terras 
devolutas - que passaram a pertencer, com a Independência, ao governo imperial - para os Estados, após a 
Proclamação da República (1889), acabaram por dilapidar o patrimônio público, criando-se, às suas custas, 
imensos latifúndios particulares. Por fim, o acesso à terra era igualmente legitimado por meio do arrendamento, 
da enfiteuse e do morgadio. O arrendamento configurava um contrato entre o proprietário e o arrendatário, 
cedendo-se a terra por certo tempo, em troca de remuneração em dinheiro ou produtos. Essa relação contratual 
pôde ser observada, exemplificativamente, no caso dos lavradores de cana cativa, na área canavieira, dos 
pequenos proprietários voltados para o abastecimento de cidades como o Rio de Janeiro, Salvador e as vilas 
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1.1.2. Conceito de Terras Devolutas nas Constituições Brasileiras24 
 

O conceito de terras devolutas, como acima delineado, é excludente: são terras 

devolutas aquelas ainda não aplicadas a uso específico pela União, pelos Estados-membros, 

ou pelos Municípios.25 

                                                                                                                                                         
mineiras, e dos sitiantes nas regiões pecuaristas. Por meio da enfiteuse, o proprietário - um sesmeiro, 
originalmente - cedia parte do domínio ao enfiteuta, recebendo em troca o foro (anual) e o laudêmio, quando da 
transferência do domínio de um para outro enfiteuta. Foi a enfiteuse (ou aforamento) caracteristicamente 
utilizada por ordens religiosas como fonte de renda (por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro e nas suas 
cercanias). No que tange ao morgadio, constituiu ele instrumento jurídico tipicamente estamental, garantindo a 
estratificação da sociedade. Originário de Portugal, foi aplicado no Brasil sobretudo nas propriedades dos 
senhores de engenho. Lastreava-se no direito de primogenitura, por intermédio do qual  somente o primeiro filho 
herdava o patrimônio paterno, garantindo-se, destarte, a indivisibilidade da propriedade. O morgadio assegurou a 
estabilidade social e econômica  dos senhores de engenho, determinando o destino dos demais filhos: as 
mulheres recebiam o dote; o segundo filho homem bacharelava-se em Direito em Coimbra; o terceiro filho 
ingressava em uma ordem religiosa. Em 1835, o morgadio foi abolido por lei." (A apropriação do solo  no Brasil 
colonial e monárquico: uma perspectiva histórico-jurídica. Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado 
Federal, a. 37, n. 148, out./dez. 2000, p. 180). 
24 Ao defender a reclassificação dos bens públicos, ressalta Juarez FREITAS: "Imperiosa se faz a reclassificação 
dos bens públicos, para que se dê pela admissibilidade dos bens dominicais curiosa e paradoxalmente 
indisponíveis. É o caso, expressamente previsto no Texto Fundamental, das terras devolutas consideradas 
indisponíveis quando necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Das duas, uma: ou se especializam e 
deixam de ser dominicais (e, a rigor, nem poderiam continuar sendo chamadas de devolutas) ou não se 
especializam e se constituem numa figura algo esdrúxula de coisa devoluta e, por conseguinte, dominical e 
indisponível ao mesmo tempo. Ainda que não seja a melhor solução técnica, inegável a vontade do constituinte 
em preservar tais bens, de uma maneira peculiar. Não se pode ignorar a figura de modo algum, dada a matriz 
constitucional do enquadramento. Mas as terras devolutas, que serão vistas adiante, são mesmo tristes figuras 
anômalas e algo incompatíveis com a função social da propriedade, num país que tanto carece de solo, e 
reclamam uma visão crítica dos governantes e legisladores." (Da Necessária Reclassificação dos Bens Públicos. 
In: Estudos de Direito Administrativo. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 70). 
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Até a Constituição de 1891, pertenciam as terras devolutas à Nação; o artigo 64 da 

Constituição transferiu essa propriedade aos Estados-membros: 

 
Art. 64. Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas, situadas nos seus 
respectivos territórios, cabendo à União somente a porção de território que for 
indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e 
estradas de ferro. 
Parágrafo único. Os próprios nacionais, que não forem necessários para serviços da 
União, passarão ao domínio dos Estados, em cujo território estiverem situados. 26 

 

 

 

 

 

As Constituições posteriores mantiveram o mesmo preceito, como a seguir verificar-

se-á. 

 

O anteprojeto da Constituição de 1934, elaborado pela Comissão do Itamaraty, 

admitiu a aquisição de terras públicas devolutas (artigo 116, caput e § 1º) e definiu o território 

nacional (artigo 2º) e o domínio da União,  neste compreendidas as terras devolutas nos 

territórios (artigo 19).27 O Anteprojeto, contudo, como assinala Ronaldo POLETTI28 continha 

"proposta, no fundo, bastante revolucionária", não tendo sido bem aceito pelos constituintes. 

                                                                                                                                                         
25 Helly Lopes MEIRELLES assim define terras devolutas: "todas aquelas que, pertencentes ao domínio público 
de qualquer das entidades estatais, não se acham utilizadas pelo Poder Público, nem destinadas a fins 
administrativos específicos. São bens públicos patrimoniais ainda não utilizados pelos respectivos proprietários". 
(Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 508). 
26 Lembra Aliomar BALEEIRO: "Os Estados receberam pelo art. 64, para seu patrimônio, as minas e terras 
devolutas de seu território. Até hoje as terras devolutas (exceto as situadas numa faixa de 150 Km ao longo das 
fronteiras com o estrangeiro e as necessárias às estradas de ferro e fortificações) são estaduais." (Constituições 
Brasileiras, 1891/Aliomar Baleeiro. Brasília: Senado Federal e Ministério da Ciência e Tecnologia, Centro de 
Estudos Estratégicos, 1999, p. 40). 
27 "Art. 116. Aquele que, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, nem reconhecimento de domínio alheio, 
possui um trecho de terra e a tornou produtiva pelo trabalho, adquire por isto mesmo a plena propriedade do 
solo, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença.  
§ 1º Ficarão proprietários gratuitos das terras devolutas, onde têm benfeitorias, seus atuais posseiros, se forem 
nacionais." 
(...) 
"Art. 19. Pertencem ao domínio exclusivo da União: a) os bens de sua propriedade pela legislação atual, exceto 
as margens dos rios e lagos navegáveis; b) as terras devolutas nos territórios; c) as ilhas do oceano e as fluviais 
das zonas fronteiriças; d) as riquezas do subsolo e as quedas d'água, se estas ou aquelas ainda inexploradas; e) as 
águas dos rios e lagos navegáveis. Pertencem ao domínio exclusivo dos Estados: a) os bens da sua propriedade 
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A defesa do anteprojeto foi feita por seu Relator-Geral, João MANGABEIRA, por 

meio de artigos publicados na imprensa (no Diário Carioca) e que passaram a constituir sua 

obra, Em Torno da Constituição.29 

 

A Constituição de 1934 estabeleceu serem do domínio da União os bens que a esta 

pertenciam, nos termos das leis então em vigor; os lagos e quaisquer correntes em terrenos do 

seu domínio, ou que banhassem mais de um Estado, servissem de limites com outros países 

ou se estendessem a território estrangeiro; e as ilhas fluviais e lacustres nas zonas fronteiriças 

(artigo 20). 

 

Aos Estados reservaram-se: os bens de sua propriedade, de acordo com a legislação 

então em vigor; e as margens dos rios e lagos navegáveis destinados  ao uso público, se não 

fossem, por título algum, de domínio federal, municipal ou particular. 

A Constituição de 1937, conhecida como a Constituição Polaca, devido a 

semelhanças com a Constituição Polonesa, promulgada em 23 de abril de 1935,30 manteve, 

em seus artigos 36 e 37, os mesmos dispositivos prescritos na Carta anterior a respeito do 

domínio federal e do domínio dos estados. 

 

A Constituição de 1946, cujo texto buscava restauração do regime destituído pelo 

golpe de 1937, mediante resgate das linhas de 1891, com as inovações aproveitáveis de 1934 

(disposições da proteção aos trabalhadores, à ordem econômica, à educação, à família etc.), 

manteve as mesmas disposições a respeito dos bens da União e dos Estados.31 

    

                                                                                                                                                         
pela legislação atual, com as restrições deste artigo; b) as margens dos rios e lagos navegáveis, ressalvando à 
União o direito de legislar sobre elas, e as terras devolutas, quando conveniente aos interesses nacionais." 
28 Constituições Brasileiras, 1934. Brasília: Senado Federal e Ministério da Ciência e da Tecnologia, Centro de 
Estudos Estratégicos, 1999, p. 38. 
29 MANGABEIRA, João. Em Torno da Constituição. São Paulo: Nacional, 1941. 
30 Contra essas supostas semelhanças v. PONTES DE MIRANDA. Comentários à Constituição Federal de 10 
de novembro de 1937. Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti Editores, 1938,  p. 15. 
31 Dispõem os artigos 34 e 35 da Constituição de 1946: "Art. 34. Incluem-se entre os bens da União: I – os lagos 
e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limite 
com outros países ou se estendam a território estrangeiro, e bem assim as ilhas fluviais e lacustres na zonas 
limítrofes com outros países;  II – a porção de terras devolutas indispensável à defesa das fronteiras, às 
fortificações, construções militares e estradas de ferro. Art. 35. Incluem-se entre os bens do Estado os lagos e 
rios em terrenos do seu domínio e os que têm nascente e foz no território estadual."  
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Dispunha a Constituição de 1946 ficar a cargo da legislação infraconstitucional a 

fixação do homem no campo, mediante planos de colonização e de aproveitamento das terras 

públicas. Para esse fim, prioridade no assentamento deveria ser conferida aos nacionais e, 

dentre esses, os habitantes de áreas empobrecidas e os desempregados. 

 

Estabelecia ainda a Lei Maior ser dever dos Estados assegurar aos posseiros de terras 

devolutas, que nelas tivessem morada habitual, preferência para aquisição de até vinte e cinco 

hectares (artigo 156, caput e parágrafos 1º e 2º). 

 
Manteve também a Carta de 1967 as mesmas disposições acerca dos bens da União, 

dentre eles incluídas as terras devolutas.32 

 

Em relação às terras rurais, refere-se a Constituição de 1967 à legitimação de posse e 

à preferência para aquisição, por parte daqueles que as tornarem produtivas com seu trabalho 

e o de sua família (artigo 171), ao mesmo tempo em que estabelece sanção ao proprietário que 

fizer mau uso da terra.  

 

A Constituição de 1988 mantém o mesmo regime das anteriores. São bens da União 

as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções 

militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definida em lei (artigo 

22, II). São bens dos Estados as terras devolutas não compreendidas entre as da União (artigo 

26, IV). As terras devolutas necessárias à proteção dos ecossistemas naturais são 

indisponíveis (artigo 225, § 5º), embora, no Distrito Federal, esse preceito já tenha sido 

desrespeitado, mediante invasões pontuais que, posteriormente, entraram em processo de 

regularização.33 

                                                 
32 Dispõem os artigos 4º e 5º da Constituição de 1967, com redação dada pela EC nº 1, de 17.10.69: "Art. 4º - 
Incluem-se entre os bens da União: I – a porção de terras devolutas indispensável à segurança e ao 
desenvolvimento nacionais;  II – os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que 
banhem mais de um Estado, constituam limite com outros países ou se estendam a território estrangeiro; as ilhas 
oceânicas, assim como as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países;  III – a plataforma 
continental;  IV – as terras ocupadas pelos silvícolas; V – os que atualmente lhe pertencem; e VI – o mar 
territorial.". Art. 5º - Incluem-se entre os bens dos Estados e Territórios os lagos em terrenos de seu domínio, 
bem como os rios que neles têm nascente e foz, as ilhas fluviais e lacustres e as terras devolutas não 
compreendidas no artigo anterior." 
33 Exemplificativamente, citam-se as seguintes Leis Complementares: 
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Lembra Odete MEDAUAR que as terras devolutas inserem-se na categoria de bens 

públicos dominicais,  e que a Lei 6.383/76 disciplina o processo discriminatório, destinado a 

distinguir ou separar as terras devolutas das terras privadas e a reconhecer a legitimidade da 

posse de particulares.34 

 

1.1.3. Terras Urbanas e Terras Rurais  

 

As terras rurais e as terras urbanas destinam-se a finalidades diversas e sujeitam-se a 

jurisdições também diferentes. Aquelas destinam-se sobretudo à agricultura e à pecuária ou à 

preservação do meio ambiente; estas, à moradia, indústria e comércio.35 

 

Compete privativamente à União legislar sobre direito agrário e desapropriação 

(artigo 22, incisos I e II da Constituição Federal). Por outro lado, aos Municípios compete 

promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (artigo 30, inciso VIII da CF). 

                                                                                                                                                         
DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei Complementar nº 501, de 08.01.2002. Diário Ofícial do Distrito Federal, 
Brasília: Comunidade Editora, 14 jan. 2002, p. 28. 
DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei Complementar nº 437, de 07.01.2002. Diário Ofícial do Distrito Federal, 
Brasília: Comunidade Editora, 17 jan. 2002, p. 1. 
DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei Complementar nº 512, de 08.01.2002. Diário Ofícial do Distrito Federal, 
Brasília: Comunidade Editora, 17 jan. 2002, p. 2. 
DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei Complementar nº 513, de 08.01.2002. Diário Ofícial do Distrito Federal, 
Brasília: Comunidade Editora, 17 jan. 2002, p. 3. 
DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei Complementar nº 514, de 08.01.2002. Diário Ofícial do Distrito Federal, 
Brasília: Comunidade Editora, 17 jan. 2002, p. 3. 
DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei Complementar nº 515, de 08.01.2002. Diário Ofícial do Distrito Federal, 
Brasília: Comunidade Editora, 17 jan. 2002, p. 4. 
DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei Complementar nº 516, de 08.01.2002. Diário Ofícial do Distrito Federal, 
Brasília: Comunidade Editora, 17 jan. 2002, p. 4. 
DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei Complementar nº 517, de 08.01.2002. Diário Ofícial do Distrito Federal, 
Brasília: Comunidade Editora, 17 jan. 2002, p. 4. 
DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei Complementar nº 518, de 08.01.2002. Diário Ofícial do Distrito Federal, 
Brasília: Comunidade Editora, 17 jan. 2002, p. 5. 
DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei Complementar nº 519, de 08.01.2002. Diário Ofícial do Distrito Federal, 
Brasília: Comunidade Editora, 17 jan. 2002, p. 5. 
DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei Complementar nº 528, de 08.01.2002. Diário Ofícial do Distrito Federal, 
Brasília: Comunidade Editora, 15 fev. 2002, p. 1. 
DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei Complementar nº 587, de 24.04.2001. Diário Ofícial do Distrito Federal, 
Brasília: Comunidade Editora, 29 maio 2002, p. 4. 
34 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 6. ed.  rev. e atual.  São Paulo: Revista dos Tribunais,  
2002, p. 314. 
35 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 507 e 
508. 
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É competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre direito 

urbanístico; florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; proteção ao patrimônio 

histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; responsabilidade por dano a esse 

patrimônio (artigo 24, incisos I, VI, VII e VIII da CF). Ainda, é competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: proteger bens de valor histórico, 

artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos; proteger o 

meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; fomentar a produção 

agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;  preservar as florestas, a fauna e a flora; e 

promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico (CF, artigo 23, incisos III, VI, VII, VIII e IX). 

 

Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos 

Estados e aos Municípios (artigo 32, § 1º da CF). 

 
A legislação sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as 

modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios é de competência privativa da União (artigo 22, inciso 

XXVI da CF). Daí por que se aplica, sempre, o disposto no artigo 17, inciso I e seus 

parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como nos artigos 18 e 

19, nas hipóteses de alienação ou uso de bens imóveis da Administração Pública. 

 
Por fim, cumpre lembrar o artigo 32 do Código Tributário Nacional: 

 
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e 
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de 
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado 
na zona urbana do Município. 
§ 1º - Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei 
municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados 
em pelo menos dois dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder 
Público: 
I – meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
II – abastecimento de água; 
III – sistema de esgotos sanitários; 
IV – rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição 
domiciliar; 
V – escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) 
quilômetros do imóvel considerado. 
§ 2º - A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão 
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à 
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habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas 
definidas nos termos do parágrafo anterior. 

 

1.2. REGIME JURÍDICO DAS TERRAS DO DISTRITO FEDERAL 

 
1.2.1 A Mudança da Capital para o Planalto Central36 

 

Na Inconfidência Mineira encontram-se as raízes históricas do fenômeno mudancista 

da capital brasileira. Nos Autos de Devassa encontram-se referências pontuais à mudança da 

capital da futura República para São João del-Rei,37 devendo-se instituir em Vila Rica uma 

Universidade. A fundação dessa Universidade ligava-se já à preocupação de criar valores 

jurídicos para a elaboração das Leis da República, que, indubitavelmente, teria sua sede na 

Capital, São João del-Rey.38 

 

Tiradentes, o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, reconhecido como a maior 

personagem da conspiração patriótica, foi o principal responsável pelo projeto de mudar a 

Capital para o interior do Brasil.39 

    

Em 1810, o Conselheiro e Chanceler Veloso de Oliveira, em Memorial apresentado 

ao Príncipe Regente, observava: "É preciso que a Côrte se não fixe em algum pôrto marítimo, 

principalmente se êle  fôr grande e em boas proporções para o comércio... A capital se deve 

fixar em lugar são, ameno, aprazível e isento de confuso tropel de gentes indistintamente 

acumuladas."40 

 

                                                 
36  São João Bosco, em 30 de agosto de 1883, viu, em sonho, uma terra de imensa riqueza, onde, efetivamente, 
foi construída Brasília. Vê-se em Brasília Kubitschek de Oliveira, obra de Ronaldo Costa COUTO (Rio de 
Janeiro: Record, 2001, p. 39 e 40): "Está escrito que, na noite de 30 de agosto de 1883, Dom Bosco teve estranho 
e iluminado sonho místico. Ele o revelou durante reunião do Capítulo da Congregação Salesiana realizada em 4 
de setembro daquele ano. O padre Lemoyne anotou tudo. O Santo conta que foi arrebatado pelos anjos e viajou 
com eles num sonho que não era só sonho. Mas visão,  fato maravilhoso, profecia: o advento de grande 
civilização num lugar incompletamente definido. A latitude é apontada num amplo intervalo, cinco graus. Uma 
imensidão. A longitude não é mencionada. Para muitos, a antevisão de uma nova cidade, que crêem tratar-se de 
Brasília." 
37  MENDES, Horácio. Brasília e seus antecedentes. In: Terras do Distrito Federal e sua legislação. Brasília: 
Secretaria de Governo do Distrito Federal, 1975, p. 17. 
38  VASCONCELOS, José Adirson de. A Mudança da Capital. 2. ed. Brasília: Independência, 1978, p. 17. 
39  VASCONCELOS, José Adirson de. A Mudança da Capital. 2. ed. Brasília: Independência, 1978, p. 13. 
40  apud MENDES, Horácio. Brasília e seus antecedentes. In: Terras do Distrito Federal e sua legislação. 
Brasília: Secretaria de Governo do Distrito Federal,  1975, p. 17. 
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No mesmo sentido defendeu José Hipólito da Costa Furtado de Mendonça a 

interiorização da capital, em artigo publicado em 1813 no Correio Braziliense.41 Em artigo 

de 1822, publicado no mês de fevereiro, no Correio Braziliense, Hipólito da Costa ligava ao 

novo governo no Brasil a necessidade de ter o país nova Capital: 

 
(...) Parece-nos, pois, que o modo mais prudente de conciliar as coisas, no presente 
estado dos negócios, é formar-se no Brasil um Governo Central Provisório, a cuja 
frente esteja o Príncipe Regente, e a quem prestem obediência às Juntas Provinciais. 
Este Governo Central não se pode formar a aprazimento dos povos, sem que Sua 
Alteza Real convoque deputados das diversas províncias, principalmente das mais 
próximas, que as quiserem mandar... 
O local desse Governo Provisório não deve ser o Rio de Janeiro, mas algum no 
interior.42 

 

Em sessão de 9 de junho de 1823, da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do 

Império do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva  ofereceu Memória sôbre a necessidade 

e meios de edificar no interior do Brasil uma nova Capital, que foi bem recebida e remetida à 

comissão de estatística e depois à de constituição para parecer. Propôs nome à nova Capital: 

Petrópole ou Brasília.43 

 

Em 1834 foi criado o Município Neutro, desmembrado da Província Fluminense, 

para ser sede do Governo Federal, passando a incluir-se na jurisdição deste. 

 

De primeiro, pode-se concluir que esse destacamento traduziria o encerramento da 

corrente mudancista, mas exatamente o contrário ocorreu. Destacando-se a capital da 

Província, buscava-se dar-lhe mais mobilidade geográfica.44 

 

O grande historiador e diplomata Francisco Adolfo Varnhagem, Visconde de Porto 

Seguro, defensor da interiorização da Capital desde seus dias de estudante,45 em ofício 

dirigido ao Ministro da Agricultura em 28 de julho de 1877, indagava e respondia: 

                                                 
41 apud MENDES, Horácio. Brasília e seus antecedentes. In: Terras do Distrito Federal e sua legislação. 
Brasília: Secretaria de Governo do Distrito Federal, 1975, p. 17. 
42 apud VASCONCELOS, José Adirson de. A Mudança da Capital. 2. ed. Brasília: Independência, 1978, p. 27. 
43 VASCONCELOS, José Adirson de. A Mudança da Capital. 2. ed. Brasília: Independência, 1978, p. 29. 
44 MENDES, Horácio. Brasília e seus antecedentes. In: Terras do Distrito Federal e sua legislação. Brasília: 
Secretaria de Governo do Distrito Federal, 1975, p. 17. 
45  VASCONCELOS, José Adirson de. A Mudança da Capital. 2. ed. Brasília: Independência, 1978, p. 48. 
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Cremos haver deixado demonstrada a conveniência da exclusão de todos os portos 
de mar. E agora acrescentaremos a Capital do Império deve estar em alguma 
paragem bastante no interior que reúna mais circunstâncias favoráveis, não só para 
satisfazer ao princípio essencial do clima... como pelas razões seguintes: 
(...)  
Na vasta extensão que acabo de percorrer, há porém outra região não menos 
apropriada a oferecer localidades favoráveis ao primeiro estabelecimento de colonos 
europeus, e a respeito da qual julgo que deveríamos desde já dar algumas 
providências, a fim de a ir preparando para a missão que a Providência parece ter-lhe 
reservado, fazendo a um tempo dela partir águas para os três rios maiores do Brasil e 
da América do Sul, Amazonas, Prata e São Francisco, e constituindo-a, por assim 
dizer, o núcleo que reúne entre si as três grandes concas ou bacias fluviais do 
Império. Refiro-me à bela região situada no triângulo formado pelas três lagoas 
Formosa, Feia e Mestre D´Armas, com chapadões elevados mais de mil e cem 
metros, sôbre o mar, como nela requer para a melhoria do clima a menor latitude, 
com algumas terras mais altas do lado do norte, que não só a protegem dos ventos 
menos frescos dêsse lado, como lhe oferecerão os indispensáveis mananciais.46 

 

Em 1852, Holanda Cavalcanti apresentou no Senado projeto de lei com intuito de 

mudança da capital para o interior47 e, em 1º de setembro de 1875, o Senador Jobim pugnou 

pela mudança da capital por motivos de ordem política e estratégica.48 

 

A Constituição Provisória da República, estabelecida pelo Decreto nº 914-A, de 23 

de outubro de 1890, do Governo Provisório, erigia em Distrito Federal o antigo Município 

Neutro e determinava que, de per si, constituiria um Estado, caso houvesse de ser transferido 

para fora do Estado do Rio de Janeiro. 

 

A Constituição de 1891 estabelecia a mudança da Capital, cuja área seria ainda 

demarcada: 

 
Art. 3º    Fica pertencendo à União, no planalto central da República, uma zona de 
14.400 quilômetros quadrados, que será oportunamente demarcada, para nela 
estabelecer-se a futura Capital Federal. 
Parágrafo único. Efetuada a mudança da Capital, o atual Distrito Federal passará a 
constituir um Estado. 

 

                                                 
46  apud MENDES, Horácio. Brasília e seus antecedentes. In: Terras do Distrito Federal e sua legislação. 
Brasília: Secretaria de Governo do Distrito Federal, 1975, p. 18 e 19. 
47  VASCONCELOS, José Adirson de. A Mudança da Capital. 2. ed. Brasília: Independência, 1978, p. 79.  
48  VASCONCELOS, José Adirson de. A Mudança da Capital. 2. ed. Brasília: Independência, 1978, p. 79. 
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Em obediência à Carta Republicana, o Ministro das Obras Públicas, Antão 

Gonçalves de Faria, nomeou, em 17 de maio de 1892, a Comissão Exploradora do Planalto 

Central do Brasil, sob a chefia do Dr. Luiz Cruls. Os trabalhos da Comissão Cruls 

consumiram vinte e seis meses, tendo sido, ao final, apresentado relatório ricamente ilustrado, 

do qual destaca-se a seguinte passagem: 

 
Nutrimos pois a convicção de que a zona demarcada apresenta a maior soma de 
condições favoráveis possíveis de se realizar, e próprias para nela edificar-se uma 
grande Capital, que gozará de um clima temperado e sadio, abastecida com águas 
potáveis e abundantes, situada em região cujos terrenos, convenientemente tratados, 
prestar-se-ão às mais importantes culturas, e que, por um sistema de vias férreas e 
mistas convenientemente estudado, poderá facilmente ser ligada com o litoral e os 
diversos pontos do território da República.49 

 

 

 

A Constituição de 1934 manteve o propósito mudancista em seu artigo 4º: 

 
Art. 4º - Será transferida a Capital da União para um ponto Central do Brasil. O 
Presidente da República, logo que esta Constituição entrar em vigor, nomeará uma 
comissão que, sob instruções do Gôverno, procederá a estudos das várias localidades 
adequadas à instalação da Capital. Concluídos tais estudos, serão presentes à Câmara 
dos Deputados, que escolherá o local e tomará, sem perda de tempo, as providências 
necessárias à  mudança. 

 

A Constituição do “Estado Novo”, de 1937, não dispôs a respeito da mudança da 

Capital, não a tendo, contudo, vedado. 

 

A Constituição de 1946, em seu Ato das Disposições Transitórias, prescreveu: 

 
Art. 4º - A Capital da União será transferida para o Planalto Central do País. 
§ 1º - Promulgado êste Ato, o Presidente da República, dentro em sessenta dias, 
nomeará uma comissão de técnicos de reconhecido valor para proceder ao estudo da 
localidade da nova Capital. 
§ 2º - O estudo previsto no parágrafo antecedente será encaminhado ao Congresso 
Nacional, que deliberará a respeito, em lei especial, e estabelecerá o prazo para o 
início da delimitação da área a ser incorporada ao Domínio da União. 
§ 3º - Findos os trabalhos demarcatórios, o Congresso Nacional resolverá sôbre a 
data da mudança da Capital. 
§ 4º - Efetuada a transferência, o atual Distrito Federal passará a constituir o Estado 
da Guanabara. 

                                                 
49 apud MENDES, Horácio. Brasília e seus antecedentes. In: Terras do Distrito Federal e sua legislação. 
Brasília: Secretaria de Governo do Distrito Federal, 1975, p. 20. 
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Em cumprimento a esse dispositivo, o Presidente Eurico Gaspar Dutra instituiu a 

“Comissão de Estudos para a Localização da Nova Capital do Brasil”, sob a presidência do 

General Djalma Polli Coelho. O relatório geral da Comissão Polli Coelho, apresentado em 4 

de agosto de 1948, manteve a localização fixada pela Comissão Cruls e estendeu sua área para 

77.000 Km2, para respeitar divisas naturais.50 

 

O Presidente Dutra, pela Mensagem nº 293, de 21 de agosto de 1948, encaminhou o 

relatório da Comissão ao Congresso Nacional. Em 5 de janeiro de 1953 foi sancionada a Lei 

nº 1.803, que autorizava o Executivo a realizar estudos definitivos para a localização da 

Capital, na região do Planalto Central e, em 8 de junho de 1953, foi constituída, pelo Decreto 

nº 32.976, a “Comissão de Localização da Nova Capital Federal”, sob a presidência do 

General Caiado de Castro; posteriormente, passou a presidência da Comissão ao Marechal 

José Pessoa para determinação da  área e do local exatos de levantamento da nova Capital.51 

 

O Governo de Goiás, por meio do Decreto nº 480, declarou a área demarcada – entre 

o Rio Preto e o Descoberto e os paralelos 15º 30’ e 16º 03”52 – de necessidade e de utilidade 

pública e de interesse social, para fins de desapropriação. Aprovada pelo Presidente da 

República a escolha da área feita pela Comissão, iniciaram-se as desapropriações. Em 18 de 

abril de 1956, o Presidente Juscelino Kubitschek assinou a “Mensagem de Anápolis”, criando 

a Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP, para desempenhar todos os 

encargos necessários à construção da Capital da República.53 

 

1.2.2. Domínio das Terras do Distrito Federal 

 

                                                 
50 apud MENDES, Horácio. Brasília e seus antecedentes. In: DISTRITO FEDERAL, Terras do Distrito 
Federal e sua legislação. Brasília: Secretaria de Governo do Distrito Federal, 1975, p. 22. 
51 apud MENDES, Horácio. Brasília e seus antecedentes. In: Terras do Distrito Federal e sua legislação. 
Brasília: Secretaria de Governo do Distrito Federal, 1975, p. 22. 
52 A extensão territorial do Distrito Federal foi composta de partes desmembradas dos Municípios de Formosa, 
de Luziânia e de Planaltina, todos do Estado de Goiás. In: CARVALHO, Francisco Sampaio de. Integração 
Regional do Distrito Federal. Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, a. 3, n. 12, 1966, p 
250. 
53 MENDES, Horácio. Brasília e seus antecedentes. In: Terras do Distrito Federal e sua legislação. Brasília: 
Secretaria de Governo do Distrito Federal, 1975, p. 22. 
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Afirmava-se, acima, com fundamento nas normas constitucionais citadas, que as 

terras do Distrito Federal passariam a seu domínio tão logo este fosse erigido a Estado, o que 

ocorreria quando da mudança da Capital da República. 

 
De fato, o Estado do Rio de Janeiro passou a chamar-se Estado da Guanabara. 

 
Transferida a capital da República para o Planalto Central, iniciou-se acirrado debate 

acerca do domínio das terras do novo Distrito Federal, situadas no quadrilátero Cruls, Estado 

de Goiás. Pertenceriam à União, ou haveria necessidade de desapropriação das terras em que 

se situava Brasília? 

  

Uma corrente doutrinária e jurisprudencial afirmava pertencerem as terras à União; 

outra, brandia ser confisco essa atribuição.54 Interessante notar que, como ponto de partida, 

ambos posicionamentos firmam-se no artigo 3º da Constituição de 1891, já transcrito acima. 

    

Demarcada a área no Planalto Central, por meio do Relatório da Comissão Cruls, 

incorporara-se ao domínio da União. Sustenta-se que, como a norma que mandou incorporar 

ao domínio da União a área de 14.400 km2 (Decreto Legislativo nº 4.494, de 18.1.1922) não 

conflitava com a Constituição de 1934, não foi por ela revogada. A Carta de 1937 tampouco 

alterou a situação, assim como também a Constituição de 1946. 

 

Adroaldo Mesquita da COSTA, Consultor-Geral da República, assim resume a 

polêmica, em artigo publicado na primeira edição da Revista Jurídica da Procuradoria 

Geral do Distrito Federal:55  

 
Nada obscurece, portanto, a propriedade da União sobre a área em análise. Está 
claro, em todos os textos, que essa área jamais deixou de pertencer à União, desde os 
albores da República, quando se fixou, no texto constitucional, a aspiração de 
transferir a capital do país para o planalto central. 
Vejamos, agora, o problema da transferência da capital, que está disciplinado na 
Constituição de 1946 no art. 4º, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, verbis: 
‘A Capital da União será transferida para o planalto central do país. 
§ 1º: Promulgado êste Ato, o Presidente da República, dentro em sessenta 

                                                 
54 Cf. o debate travado entre Onofre Gontijo MENDES e Adroaldo Mesquita da COSTA, que será a seguir 
reportado. 
55 COSTA, Adroaldo Mesquita da. Terras do Distrito Federal. In:  Revista Jurídica da Procuradoria Geral do 
Distrito Federal. Brasília: Gráfica Horizonte, 1966,  p. 25 a 27. 
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dias, nomeará uma comissão de técnicos de reconhecido valor para 
proceder ao estudo da localização da nova Capital. 
§ 2º: Os estudos previstos no parágrafo antecedente serão encaminhados 
ao Congresso Nacional, que deliberará a respeito, em lei especial, e 
estabelecerá o prazo para o início da delimitação da área a ser incorporada 
ao domínio da União. 
§ 3º: Findos os trabalhos demarcatórios, o Congresso Nacional resolverá 
sôbre a data da mudança da capital. 
§ 4º: Efetuada a transferência, o atual Distrito Federal passará a constituir o 
Estado da Guanabara.’ 
Por essas disposições, a nova Capital deveria ser instalada no planalto central do 
país, em área a ser localizada e demarcada. A idéia era a mesma dos constituintes 
republicanos de 1891. A nova área seria incorporada no domínio da União. 
Esse fato, da maior transcedência, foi inteiramente ignorado. Por isso, autorizou-se, 
ilegal e desnecessariamente, a desapropriação dos terrenos que acompanham a nova 
área (que, diga-se de passagem, não era nova), votando-se verbas para tornar efetiva 
a desapropriação. Assim, a União passou a comprar o que lhe pertencia, criando-se 
uma situação anômala, que perdura até hoje. 
(...) 
Pelo exposto, não tenho dúvida em afirmar o pleno, total, absoluto, indiscutível 
domínio da União sôbre as terras em causa. 
A área de 14400 km2 a que se refere o art. 3º da Constituição de 1891 compunha-se 
de terras devolutas. O nascente Estado Federal brasileiro transferiu para os Estados o 
domínio das ditas terras devolutas (art. 64 da Constituição Federal de 1891) mas, ao 
fazê-lo, excluiu expressamente desta transferência a área que reservou para a futura 
instalação da capital. 
(...) 
Em síntese, concluo: 
a) a área em que se situa o atual Distrito Federal, desde a Constituição de 1891, 
pertence ao domínio da União; 
b) as Constituições posteriores não revogaram o art. 3º da Constituição de 1891, 
complementado pelo Decreto Legislativo nº 4.494, de 18 de janeiro de 1922. 
c) ex vi legis, a área em questão está incluída nos bens imóveis de propriedade da 
União – Decreto-lei nº 9760, de 5.9.46 (art. 1º letra I); 
d) a legislação que mandou desapropriar bens da própria União é anômala e 
impertinente; 
e) deve o govêrno, através dos órgãos competentes, tomar as providências cabíveis 
para fazer valer os legítimos direitos da União sôbre as terras em que se localizou o 
atual D.F., ressalvando, contudo, as dos proprietários que lhes provem a posse no 
referido perímetro: 
I – com base no chamado Registro Paroquial, tendo-se em conta as cautelas 
reclamadas pelo art. 94 do Regulamento da Lei nº 601, de 1850, baixado com o 
Decreto nº 1.318, de 30.1.1854; 
II – com base em sentença transitada em julgamento, em ação de usucapião, até 1º 
de janeiro de 1917 (art. 1.806 do Código Civil); 
III – fundados em documento de venda ou doação que a União tenha feito, depois da 
promulgação da Constituição de 1891. 

 

Cópia fiel das conclusões do artigo acima mencionado, o Decreto-Lei nº 203, de 

27.2.1967, assim estabeleceu, em seu artigo 1º: 

 
Art. 1º.  Fica a Prefeitura do Distrito Federal autorizada a promover as 
desapropriações judiciais ou amigáveis das terras do domínio particular, para efeito 
de incorporação ao patrimônio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil – NOVACAP – situadas no perímetro do Distrito Federal, descrito no artigo 
1º da Lei nº 2.874, de 19 de setembro de 1956. 
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Art. 2º. No cumprimento do disposto no artigo anterior, serão respeitados os direitos 
dos proprietários cuja posse seja baseada: 
I – no chamado Registro Paroquial, tendo-se em conta as cautelas reclamadas pelo 
artigo 94 do Regulamento da Lei nº 601, de 1850, baixado com o Decreto nº 1.318, 
de 30 de janeiro de 1851; 
II – em sentença transitada em julgado, em ação de usucapião, até 1º de janeiro de 
1917 (artigo 1.806, do Código Civil); 
III – em documento de venda ou doação que a União tenha feito depois da 
promulgação da Constituição de 1891. 

 

Também o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na Reclamação nº 49, convertida 

depois no Prejulgado nº 256, entendia serem as terras de Brasília, na sua totalidade, 

pertencentes à União. 

    

Por outro lado, uma corrente da doutrina sustentava serem as terras do Distrito 

Federal de domínio privado, não da União. 

 
Onofre Gontijo MENDES57 assim rebate os argumentos acima transcritos, ao 

comentar o texto de Adroaldo Mesquita da COSTA:    

 
Duas afirmativas da maior importância acham-se no corpo do artigo:- a área do 
denominado ‘Retângulo de Cruls’ fôra devidamente medida e demarcada (nº 7, pág. 
22) e compunha-se de terras devolutas (nº 20, pág. 27). 
10-A  O próprio Cruls nos informa (página 39 da edição Brasiliana): ‘... resolvemos 
demarcar o quadrilátero de modo que os arcos de meridiano passassem perto destas 
duas cidades e os arcos de paralelo ao Norte de Formosa e ao Sul de Pirenópolis’, 
esclarecendo ainda: ‘Referidos a Formosa êstes vértices acham-se 
aproximadamente: 
o vért. A a 22 Km ao N e 160 Km a 0 
o vért. B a 22 Km ao N 
o vért. C a 68 Km ao S 
o vért. D a 68 Km ao S e 160 Km a 0 
A área limitada por êstes arcos de paralelo e de meridiano é de cêrca de 14.406 
quilômetros quadrados’. 
Ao que nos consta, nenhuma outra demarcação chegou a ser feita além desta, sendo 
que na lei vigorante na ocasião, justamente a Lei nº 601 de 1850 e seu Regulamento 
(art. 83 da Constituição de 1891), encontrava-se do modo mais preciso e detalhado 
possível a maneira de extremar as terras do domínio público das do particular. 
10-B.  A demarcação pelos arcos de meridiano e de paralelo não nos permite, 
evidentemente, chegar à conclusão de que eram devolutas as terras do Quadrilátero 
de Cruls, ainda mais passando êsses arcos tão perto de duas cidades – Formosa e 
Pirenópolis. 

                                                 
56  "A área de 14.400 quilômetros quadrados mencionada no art. 3 da Constituição de 1891 continua de plena 
propriedade da União, naquilo que ela não vendeu ou doou; no que não foi usucapido até 1º de janeiro de 1917, 
naquilo que a própria União teve como de terceiro através do registro geral de terras públicas, delegacia das 
províncias, nos termos da Lei 601, de 1850, e sua regulamentação com o Decreto-Lei 1318, de 30 de janeiro de 
1854.” 
57 MENDES, Onofre Gontijo. Terras do Distrito Federal. In:  Revista Jurídica da Procuradoria Geral do 
Distrito Federal. Brasília: Gráfica Horizonte, v. 9, 1970, p. 21 e 34. 
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10-C.  A questão nos parece de relevância, pois como muito bem salientou o 
eminente articulista, sempre repugnou ao nosso direito qualquer ofensa à 
propriedade. De fato, é uma constante em tôdas as nossas Constituições: 
- Constituição de 1824, art. 179, 22; Constituição de 91, art. 72, § 17; Const. De 
1934, art. 113, 17; Const. De 37, art. 122, 14; Const. De 46, art. 141, 16 e Const. De 
1967, art. 150, § 22. 
  
 
 
10-D.  A não ser para o caso de terras devolutas da União, teria que haver 
desapropriação, em virtude da garantia ao direito de propriedade expressa em tôdas 
as nossas Constituições, como igualmente pela repulsa que nelas se encontra ao 
confisco. 

  

Ressalta MENDES que a Constituição de 1934, no artigo 4º de suas Disposições 

Transitórias, determinava que, logo que entrasse em vigor a Carta, o Governo nomearia uma 

comissão para, sob suas instruções, proceder a estudos de várias localidades adequadas à 

instalação da Capital. Não se reportava o texto ao “Quadrilátero de Cruls”, mas a várias 

localidades, para escolha final da Câmara dos Deputados. A respeito da matéria, a 

Constituição de 1937 silenciou. Sendo assim, o artigo 20, I, da Constituição de 1934 e o artigo 

36 da Constituição de 1937 não poderiam referir-se ao Quadrilátero Cruls ao elencar os bens 

de domínio federal.58 

 

Editado o Decreto-lei nº 6.871, de 15 de setembro de 1944, as terras devolutas 

compreendidas no “Quadrilátero Cruls”, que se encontravam no Estado de Goiás, passaram a 

ser bens deste. Apenas as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, às 

fortificações, construções militares e estradas de ferro seriam incluídas dentre os bens da 

União. Assim, o artigo 54 das Disposições Transitórias da Constituição do Estado de Goiás 

determinou fosse desmembrada do território goiano a área delimitada pelo Governo Federal 

para localização, no Estado, da futura Capital da República. Já a Lei estadual nº 41, de 1947, 

autorizou o Poder Executivo a doar à União toda a área de terras devolutas localizada na zona 

que viesse a ser escolhida para a construção da futura Capital; e o Decreto goiano nº 480, de 

30.04.1955, declarou de necessidade e utilidade pública e da conveniência ao interesse social, 

para fins de desapropriação, a área destinada à Nova Capital. A Lei nº 2.874, de 19.9.1956, 

que criou a Companhia Urbanizadora  da  Nova  Capital do Brasil – NOVACAP, determinou  

a  transferência  à NOVACAP de toda a área do futuro Distrito Federal, "pelo preço de custo, 

                                                 
58 MENDES, Onofre Gontijo. Terras do Distrito Federal. In:  Revista Jurídica da Procuradoria Geral do 
Distrito Federal. Brasília: Horizonte, v. 9, 1970, p. 29 a 39. 
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acrescido das despesas de desapropriação, à medida que for sendo adquirida pela União, 

excluídas as áreas reservadas ao uso comum de todos e ao uso especial da União" (artigo 10, 

inciso II). 

 

Toda a celeuma é dissipada, de modo cristalino e preciso, por José Dilermando 

MEIRELES. Lembra o Dr. José Dilermando, ex-Procurador-Geral da Justiça do Distrito 

Federal que todo o imbróglio criado a respeito da necessidade ou desnecessidade de 

desapropriação das terras onde estaria sendo edificada Brasília nasceu de embate político. 

Explica: 

 
A gênese da grande polêmica travada em torno do domínio privado sobre as terras 
do Planalto, segundo se veio a saber, teve origem em despretensioso incidente 
político: o deputado mineiro Pedro Aleixo, adversário de Juscelino, em arroubo 
tribunício, acusa-o de mau emprego do erário, ao promover a desapropriação de 
terras, no Planalto, as quais já seriam de domínio da União,  por força do disposto no 
art. 3º da Constituição de 1891. 
O Judiciário de Brasília, onde tramitavam diversas ações de desapropriação 
propostas pelo Estado de Goiás, substituído processualmente pela NOVACAP, ao 
tomar conhecimento da impugnação do político, teve sua atenção despertada para o 
art. 3º da Constituição de 1891 e, em conseqüência, passou a trancar, por falta de 
objeto, as ações em curso. 
A Corregedoria da Justiça, por sua vez, baixou provimento fechando as portas dos 
Cartórios de Registro de Imóveis para ingresso de qualquer título relacionado com 
imóvel rural no Distrito Federal, que não proviesse do Poder Público, proibindo até 
mesmo que os ofícios cartorários protocolizassem os títulos dos interessados em 
registros. 
O homem da região, que havia mais de dois séculos transacionava com seus imóveis 
de modo tranqüilo e indiscutível; que portava documentação revisionada pelo crivo 
de uma comissão de juristas de alto nível, selecionados entre magistrados, membros 
do Ministério Público e catedráticos goianos, pairava agora perplexo e atônito ante a 
explosiva descoberta de um político, pressurosamente acatada pelo Judiciário.59 

 

Conclui-se, afinal, que a propriedade das terras na qual assentou-se o novo Distrito 

Federal não era, em realidade, da União. 

 

Elucida José Dilermando MEIRELES: 

 
Ao final, chegou-se a conclusões assaz simples e óbvias: a primeira delas é que a 
palavra de Pedro Aleixo não era autorizada, eis que sendo embora eminente 
penalista, nada o recomendava como civilista; a segunda, que sua opinião era 
suspeita, porque expressa em caráter político partidário; a terceira, que o regime 
jurídico brasileiro é uniforme, não podendo existir no Planalto um direito imobiliário 
diferente do que vigora no resto do País; a quarta, que a Constituição de 1891 era 

                                                 
59 MEIRELLES, José Dilermando. O problema fundiário no Distrito Federal. Enfoque histórico e jurídico. In: 
Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, a. 19, n. 74, abr./jun. 1992, p. 305 e 306. 
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marcadamente liberal, não sendo razoável interpretar um de seus isolados 
dispositivos como confiscatório da propriedade particular em determinada região da 
Pátria; a quinta, que o seu art. 3º objetivava excepcionar o que dispunha o art. 64, 
que determinava passassem ao domínio dos Estados as terras de propriedade da 
União existentes nas antigas Províncias; a sexta, que os registros a serem feitos em 
Brasília eram secundários, meramente continuativos dos anteriormente efetuados nas 
antigas comarcas goianas de que o Distrito Federal se originou e, como secundários, 
nenhum gravame poderiam acrescentar aos que porventura já se achassem 
consumados; a sétima, que a demora na solução do impasse estava se tornando mais 
prejudicial a Brasília do que o preço ínfimo que, à época, vinha sendo pago pela 
desapropriação. E assim por diante.60 
 

Com o Decreto-lei nº 203, de 27.02.1967, contudo, as terras do Distrito Federal 

passaram ao domínio da União. 

 

Entretanto, pela Constituição de 1967, a União reservou para si apenas a "porção de 

terras devolutas indispensáveis à defesa nacional ou essencial ao seu desenvolvimento" 

(artigo 4º, I), ficando as demais terras devolutas no domínio dos Estados (artigo 5º, parte 

final). Conclui-se que, sendo dado igual tratamento ao Distrito Federal, as terras devolutas em 

seu território pertencer-lhe-iam. 

 

1.2.3. Habitação e Moradia no Distrito Federal 

 

A Capital da República foi deslocada para o Planalto Central para abrigar, longe dos 

tumultos da cidade grande, o governo federal. A cidade deveria ser habitada pelos 

funcionários e agentes públicos, quase que exclusivamente, com estimativa para 500.000 a 

700.000 habitantes.61 

 

Para a construção da cidade, contudo, fazia-se necessária mão-de-obra, 

trabalhadores. O anúncio da construção da Capital Federal e a necessidade de procura por 

emprego atraíram  inúmeros migrantes, grande massa de desempregados e sem-teto que 

vieram ao Distrito Federal, sobretudo devido à seca de 1958, no Nordeste brasileiro. Nesse 

ano, criou-se Taguatinga, a primeira cidade-satélite do Distrito Federal. 

 

                                                 
60 MEIRELLES, José Dilermando. O problema fundiário no Distrito Federal. Enfoque histórico e jurídico. 
Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, a. 19, n. 74, abr./jun. 1992, p. 306. 
61 MELLO,  Nishlei  Vieira de. O direito de morar e o direito à memória – um olhar sobre o Acampamento da 
Telebrasília. In: Direito à Memória e à Moradia. Brasília: Universidade de Brasília, s. d., p. 80 e 81. 
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Com efeito, Brasília foi planejada sem previsão de espaços para abrigar a massa 

operária. Esclarece-se:  

 
(...) as autoridades deram mostras de quererem aproveitar sucessivamente tal força 
de trabalho no setor terciário e na agricultura, muito embora confiassem que 
aproximadamente um terço dos operários retornariam a sua terra natal. A empresa 
responsável pela Administração da construção da cidade, Companhia Urbanizadora 
da Nova Capital (Novacap), mantinha rígidos controles sobre a admissão e o 
crescimento populacional nos acampamentos, a fim de que, ao final das obras, antes 
da inauguração da cidade, fossem removidos. Porém, os operários não só não 
retornaram na proporção esperada, como a migração para Brasília teve continuidade 
nos anos seguintes. Quer antes ou depois da inauguração oficial da cidade, os 
trabalhadores que se dirigiam para Brasília traziam suas famílias e, então, alugavam 
casas na ‘Cidade Livre’ (atual Núcleo Bandeirante) ou ocupavam áreas próximas a 
essa cidade, seja pela escassez de habitação, seja pela falta de condições financeiras. 
Eram, quando da inauguração de Brasília, em abril de 1960, mais de 65 mil 
trabalhadores.62 

 

Como registra Lúcio COSTA,63 

 
O crescimento da cidade é que ocorreu de forma anômala. Houve uma inversão que 
todos conhecem, porque o plano estabelecido era para que Brasília se mantivesse 
dentro dos limites para os quais foi planejada, de 500 a 700 mil habitantes. Ao 
aproximar-se desses limites, então, é que seriam planejadas as cidades-satélites, para 
que essas se expandissem ordenadamente, racionalmente projetadas, 
arquitetonicamente definidas. Esse era o plano proposto. Mas ocorreu a inversão, 
porque a população a que nos referimos (os candangos) aqui ficou, e surgiu o 
problema de onde localizá-la (...). Daí a criação dos núcleos periféricos, para 
transferir as populações, dando terreno para que se instalassem de uma forma ou de 
outra. Como conseqüência, os núcleos transformaram-se em verdadeiras cidades, as 
chamadas cidades-satélites, que tomaram o lugar das cidades-satélites que deveriam 
ocorrer. Assim, as cidades-satélites anteciparam-se à cidade inconclusa, cidade ainda 
arquipélago, como estava – agora já mais adensada mas ainda não-concluída. A 
cidade ainda está oca. Entretanto, dois terços da população de Brasília mora nessa 
periferia, o que foi, naturalmente, desvirtuamento. 

   

Vê-se, portanto, que os problemas habitacionais do Distrito Federal iniciaram-se 

mesmo antes da inauguração de Brasília, ao passo que o fluxo migratório vem-se acelerando, 

especialmente nos últimos dez anos. A segregação social inicialmente presente mantém-se, 

com valorização crescente, contudo, de todas as áreas do Distrito Federal: 

 
Quatro décadas depois da inauguração de Brasília, o que motiva a disputa por terra 
são interesses além da demanda por moradia. Hoje, há dinheiro em jogo. O  metro 
quadrado de terra no DF está entre os mais caros do país. Um lote de 112,5 m2, na 
poeira do Recanto das Emas, em área sem água encanada e rede de esgoto, é 

                                                 
62 MELLO,  Nishlei  Vieira de. O direito de morar e o direito à memória – um olhar sobre o Acampamento da 
Telebrasília. In: Direito à Memória e à Moradia. Brasília: Universidade de Brasília, s. d., p. 80 e 81. 
63  COSTA, Lúcio. Considerações em torno do Plano Piloto de Brasília. In:  I Seminário de Estudos dos 
Problemas Urbanos de Brasília: estudos e debates. Brasília: Senado Federal, 1974, p. 26. 
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vendido por R$ 4 mil. Por R$ 7 mil é possível comprar um terreno de 600 m2, 
escriturado, na beira da praia em Abrolhos, na Bahia. 
Há quatro anos, um terreno de 960 m2 – suficiente para construir um prédio com 48 
apartamentos de quatro quartos – custava, no Plano Piloto R$ 1,2 milhão, segundo o 
Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon). Hoje, esse mesmo lote não 
sai por menos de R$ 6 milhões. A razão é a extinção dos espaços para construir: 
apenas 15% da área do Plano Piloto, principalmente na Asa Norte, podem ser 
adensados. 
O Sudoeste segue os mesmos moldes. Das cidades vizinhas, a mais valorizada é o 
Guará, seguida de Taguatinga, onde um terreno de 960 m2 é avaliado em R$ 1,8 
milhão. Cerca de 33% das terras, segundo a Terracap, estão na mão de particulares e 
outros 8,5% são antigas fazendas não totalmente desapropriadas, ou seja, parte é 
pública e parte é particular.64 

 

A disparidade entre o Plano Piloto – hoje considerado como abrangendo Asa Sul, 

Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Setor Sudoeste e Setor Octogonal – e do restante o Distrito 

Federal ainda hoje é expressiva. A última pesquisa sócio-econômica do Distrito Federal, 

realizada pela Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN revela, por 

exemplo, que:65 

 

- enquanto nos Lagos Sul e Norte mais de dois quintos das famílias residem em 

domicílios com áreas superiores a 300 m2, sendo alguns destes com áreas acima de 600 m2 

(11,75% no Lago Sul e 4,08% no Lago Norte), 41,60% das famílias do Distrito Federal 

residem em domicílios de até 60 m2 de área construída; 

                                                 
64  O periódico Correio Braziliense de 29.7.2001, p. 7, registra cinco “fases” de ocupação da terra no Distrito 
Federal:  
"Povoamento pioneiro: a previsão era de que um terço dos operários de Brasília retornasse para seus estados, 
após a construção. Outro terço seria absorvido no local e o restante empregado em atividades agrícolas. Nada 
disso aconteceu e novos migrantes chegavam. Acampamentos, como o da Cidade Livre (hoje Núcleo 
Bandeirante), se consolidaram. 
Consolidação de Brasília: Governo tenta reprimir a expansão urbana. Exército tem ordens para não deixar que 
as pessoas se dirijam para Brasília. As invasões ocupam as margens da linha da estrada de ferro e se estendem 
pela rodovia Brasília-Anápolis. A repressão não consegue conter a migração. A  dificuldade de transporte faz 
retornar para o Plano Piloto famílias de Taguatinga, Sobradinho e Gama. 
Surgem novas cidades: o Plano Piloto já está consolidado. O governo traça a ocupação da periferia no limite sul 
do DF. É criada Ceilândia, em 1971, para abrigar 70 mil pessoas que moram em invasões do Plano Piloto e 
Taguatinga. Somente na invasão do IAPI, há 80 mil pessoas. No Plano Piloto, há 3,5 mil barracos. Começa a 
urbanização das áreas adensadas. Os condomínios clandestinos se espalham pelo DF. 
Erradicação de favelas: ocorre a política da ocupação efetiva de Samambaia e criação do Riacho Fundo, 
Recanto das Emas e Santa Maria. O governo lança o Programa de Assentamento das Populações de Baixa Renda 
do DF, em 1989. Nessa época, havia 62 favelas no DF. De 1989 a 1990, foram distribuídos 82.888 lotes, quase 
todos nos assentamentos recém-criados. A doação dos terrenos não impede, no entanto, o surgimento de novos 
pontos de invasão. 
Invasão organizada: além das invasões de baixa renda, o governo perde o controle dos loteamentos de classe 
média. Em 1995, o GDF cadastrou 529 condomínios clandestinos. Em 1989, eram 179. Enquanto o governo 
tenta regularizá-los, a população mais carente começa a invadir áreas públicas como forma de pressão. O 
governo entra no jogo e promete lotes." 
65 PERFIL Sócio-Econômico das Famílias do Distrito Federal. Brasília: Companhia do Desenvolvimento do 
Planalto Central – CODEPLAN, 1997. 
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- nos Lagos Sul e Norte, 70% dos domicílios tem quatro ou mais dormitórios, 

enquanto que no Paranoá 45,64% das residências dispõem de apenas um dormitório. 

 

- nos Lagos Sul e Norte, 89,23% e 78,82%, respectivamente, das residências têm 

piscina particular, enquanto que essa proporção não chega a 1% em treze das outras dezessete 

Regiões Administrativas. 

 

É interessante notar que 10,79% das famílias do Distrito Federal residem em imóveis 

do Distrito Federal, por meio de concessão de uso. Com a política de distribuição de lotes 

empreendida desde então, este percentual, hoje, é certamente mais elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2.  REGIME JURÍDICO DOS BENS PÚBLICOS 
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The more laws, the more offenders. 
Provérbio norte-americano. 

 

 

 

2.1. Considerações gerais: a gestão de bens públicos no direito 
brasileiro e no direito francês. 2.2. Preceitos da gestão dos bens 
públicos. 2.3. Afetação e desafetação. 

 

 

 

 

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS: A GESTÃO DE BENS PÚBLICOS NO DIREITO 

BRASILEIRO E NO DIREITO FRANCÊS 

 

No direito pátrio, domínio público, ou patrimônio público (CF artigo 5º, inciso 

LXXIII), compreende todos os bens pertencentes à Administração Pública, aí incluídas a 

Administração direta, as autarquias e as fundações instituídas pelo Poder Público. O conceito 

estende-se, até certo ponto, inclusive ao patrimônio das empresas públicas e sociedades de 

economia mista, as quais, ainda que submetidas a regime de direito privado, devem prestar 

contas ao Tribunal de Contas.66 

                                                 
66 A) A interpretação de que empresas públicas e sociedades de economia não se submetem à jurisdição dos 
Tribunais de Contas, sobretudo por força do texto do artigo 173, § 1º da CF, vem-se fortalecendo no Supremo 
Tribunal Federal (ressalta-se que a lei a que alude o dispositivo constitucional ainda não existe). Recentemente, o 
Ministro Sepúlveda Pertence concedeu liminar em Mandado de Segurança impetrado pela Petróleo Brasileiro 
S/A - Petrobrás e outro contra ato do Relator da Representação TC 013.805/2002-4, que ordenava o 
cumprimento de determinação para que a empresa encaminhasse ao TCU informações referentes a processos 
licitatórios, inclusive se a situação orçamentária da empresa permitiria tais procedimentos. A Petrobrás 
respondeu não estar legalmente obrigada a atender ao que lhe fora solicitado, por não estar incluída dentre os 
jurisdicionados elencados no artigo 71 IV da CF. A liminar foi deferida pelo Ministro Relator, sob o fundamento 
de que a jurisdição do Tribunal de Contas é demarcada pelo âmbito de recursos públicos, e a Petrobrás não é 
uma estatal dependente, não recebendo transferências, doações ou subvenções da União. (BRASIL. Diário de 
Justiça da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 13 set. 2002, p. 98). Essa decisão tem como precedente 
outra, em que foi dererida liminar requerida pelo Banco do Brasil S/A, no MS 23.627/DF. Naquele feito, 
defendia o Banco do Brasil direito líquido e certo de não ter instaurada, contra empregados seus, tomada de 
contas especial objetivando a apuração de fatos, pois o prejuízo ao patrimônio público, no caso, seria apenas 
indireto, surgindo em primeiro plano a figura do acionista, amparado pela legislação atinente às sociedades de 
economia mista. Invocou o Excelentíssimo Ministro Relator, Marco Aurélio de Mello, como um dos 
fundamentos de seu despacho deferitório o artigo 173 da Constituição Federal (BRASIL. Diário de Justiça da 
República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 14 fev. 2000, p. 5). 
B) Em socorro à classificação dos bens quase-públicos, incita Juarez FREITAS à reflexão: "Mas, mais 
importante, cientificamente, é reter a necessidade de alargamento e de reestruturação conceitual dos bens 
públicos, que não mais podem ser definidos nos termos da classificação civilista. Quanto a este ponto, fácil o 
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O direito positivo brasileiro, entretanto, visto como sistema (Constituição Federal, 

Lei de Licitações, Estatuto da Cidade) indica à gestão dos bens públicos a utilização de 

institutos próprios, distintos daqueles destinados à gestão dos bens pertencentes a particulares. 

Daí por que normas como a Lei nº 3.027 do Distrito Federal67 devem ser vistas com cautela. 

Institutos de direito privado, tendo em consideração a unicidade de regime aplicável aos bens 

públicos no Brasil, devem ser, via de regra, preteridos, ou empregados com muita parcimônia. 

 

No direito estrangeiro, o uso desses institutos de direito privado pode justificar-se, 

sempre sem perder de vista, contudo, que bens pertencentes à Administração terão, 

forçosamente, tratamento distinto de bens pertencentes a particulares. 

 

No direito administrativo francês, distingue-se o domínio público dos bens 

pertencentes às pessoas jurídicas de direito público do domínio privado desses mesmos entes. 

Submete-se o domínio público a um regime de direito público, e o domínio privado, 

normalmente, a um regime de direito privado.68 

 

Constituem o domínio público do Estado os bens públicos de uso comum do povo e 

aqueles afetados a uso dos serviços públicos. O restante do patrimônio público, ou seja, os 

bens ditos "disponíveis", incluem-se no domínio privado do Estado. 

 

Os fundamentos dessa destinação vêm sendo, contudo, contestados na doutrina 

francesa, suscitando duas espécies de críticas. 

 

                                                                                                                                                         
acordo. Ademais, indispensável o reconhecimento da categoria dos bens quase-públicos, para que se aprimore o 
regime de controle finalístico, sobremaneira em momento em que se ruma decididamente para uma espécie de 
privatização não apenas dos serviços, mas das coisas públicas. Por todos os ângulos, resulta nítido e cristalino 
que a simples titularidade não é critério suficiente, embora possa seguir sendo utilizado, para definir os bens do 
domínio público propriamente ditos. A falta de rigidez nas fronteiras entre o público e o privado faz sentir a sua 
penetrante influência, sempre que se tenha coragem de repensar institutos há muito sedimentados em nossos 
arcabouços doutrinários." (Da Necessária Reclassificação dos Bens Públicos. In: Estudos de Direito 
Administrativo. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 76). 
67 DISTRITO FEDERAL. Lei nº  3.027, de 18 julho de 2002. Autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de 
comodato com Associações de Servidores Públicos da Administração Direta, Indireta, Autarquias e Empresas de 
Economia Mista do Distrito Federal. Diário Oficial do Distrito Federal. Brasília, DF, 25 jul. 2002, p. 8. A lei 
prevê contratos de comodato entre associações particulares e o Estado. 
68 DUFAU, Jean. Le Domaine Public. 4. ed. Paris: Le Moniteur,  vol. I, 1993, p. 13. 
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Em primeiro lugar, para alguns autores, é impossível estabelecer distinção estanque 

entre o domínio público e o domínio privado, pois os regimes jurídicos aplicáveis a essas duas 

categorias de bens não constituem blocos monolíticos. 

 

Como bem lembra DUGUIT, todos os bens pertencentes às pessoas jurídicas 

públicas, incluídos os bens do domínio privado, estão submetidos a regras especiais 

derrogatórias do direito comum. Do ponto de vista do regime aplicável, há apenas uma 

diferença de grau entre o domínio público e o domínio privado. Por outro lado, também os 

bens categorizados como pertencentes ao domínio público não se submetem a regime 

idêntico. Convém distinguir, dentre esses bens, aqueles destinados ao uso comum  do povo, as 

ferrovias, as obras militares, as florestas, os imóveis (construídos ou não) afetados ao 

funcionamento dos serviços públicos, e os bens móveis utilizados pelo serviço público. De 

acordo com a natureza do bem, o regime jurídico a ele aplicável pode conter regras mais ou 

menos exorbitantes do direito privado.69  

 

MAROGER70 defende que não há regime jurídico próprio para os bens afetados a 

uma utilidade pública, mas, ao contrário, uma multiplicidade de regimes jurídicos que se 

explicam a partir da idéia de afetação. Como o grau de afetação não corresponde à bipartição 

de domínio entre público e privado, propõe o autor uma divisão tripartida dos bens entre 

aqueles afetados ao uso comum do povo, aqueles afetados às necessidades dos serviços 

públicos e aqueles desprovidos de qualquer afetação especial de utilidade pública.71 

 

Em segundo lugar, para outro grupo de doutrinadores, convém simplesmente 

suprimir a distinção entre domínio público e domínio privado, sendo inútil a noção de 

domínio público. Novamente, insiste-se em que o grau de afetação deve ser o norte para 

distinguir o grau de proteção que o legislador deve conferir aos bens do Estado, estabelecendo 

sua inalienabilidade ou imprescritibilidade.72 

 

                                                 
69 DUGUIT, Leon. Traité de droit constitutionnel. 3. ed. Paris: Fontemoing,  vol. III,  1927, p. 344. 
70 MAROGER, Gilbert. L'affectation à l'usage public des biens des patrimoines administratifs. Paris: Siney, 
1942, p. 508 e 587. 
71 Esses, especificamente, são objeto do presente trabalho, que discute a forma de seu uso pelos particulares. 
72 DUFAU, Jean. Le Domaine Public. 4. ed. Paris: Le Moniteur, vol. I, 1993, p. 17. 
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Para alguns autores contemporâneos, essa oposição funcional entre os dois domínios 

é inexata, pois a gestão do domínio privado é, em grande medida, comandada por 

considerações de interesse geral.73 

 

Na prática, embora o legislador francês tenha definido, de modo geral, o domínio 

público, os princípios que permitem essa definição não são de origem legal, mas 

jurisprudencial.74 

 

Assim, ressalta GODFRIN que a analogia entre a propriedade privada e a 

propriedade administrativa sobre o domínio privado não pode ser por demais elastecida: a 

Administração, ao fim e ao cabo, não pode ser pura e simplesmente assemelhada aos 

particulares.75 Há interesse público na gestão desses bens. 

 

É de ressaltar, contudo, que, durante muito tempo, a competência dos tribunais 

judiciários foi reconhecida em relação ao domínio privado, uma vez que a jurisprudência 

entende os atos envolvendo bens pertencentes ao domínio privado como sendo atos de gestão, 

e não atos administrativos.  

 

Hoje, a questão resolve-se diferentemente. Primeiramente o Tribunal de Conflitos e, 

depois, o Conselho de Estado, decidiram que, diante de um contrato relativo ao domínio 

privado, é obrigatória a presunção de cláusula exorbitante ou associação do contratante à 

obrigação de execução de serviço público.76  Por outro lado, a teoria do ato do agente  público 

aplica-se a todos os contratos relativos aos bens pertencentes ao domínio privado, do mesmo 

modo que a todos os contratos administrativos. Se o contrato em si é passível de apreciação 

                                                 
73 AUBY, Jean Marie. Contribuition à l'étude du domaine privé de l'administration. Paris: EDCE, 1958, p. 
35; VEDEL, G. Remarques sur la notion de clause exorbitante. Paris:Mélonges Mestre, p. 542. 
74 "En effet, d'après l'article L. 2 du Code du domaine de l'État, tous les biens et droits immobiliers appartenant à 
l'État 'qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée em raison de leur nature ou da la destination qui leur est 
donnée sont considerés comme des dépendances du domaine public national. Les autres biens constituent le 
domaine privé' ." (DUFAU, Jean. Le Domaine Public. 4. ed. Paris: Le Moniteur,  vol. I, 1993, p. 25). 
75 GODFRIN, Philippe. Droit administratif des biens. Domaine, travaux, expropriation. 6. ed. Paris: Armand 
Colin, 2001, p. 209. 
76 GODFRIN, Philippe. Droit administratif des biens. Domaine, travaux, expropriation. 6. ed. Paris: Armand 
Colin, 2001, p. 213. 
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pelos tribunais judiciários, os atos administrativos praticados pela autoridade administrativa 

são suscetíveis de recurso por excesso de poder perante o juiz administrativo.77 

 

Verifica-se, portanto, que, se a competência do juiz judiciário em relação ao domínio 

privado, em matéria contratual, é princípio já bem estabelecido, comporta exceções que, na 

prática, suscitam algumas dúvidas.78 

 

Importa lembrar que, no sistema jurídico francês, a competência do juiz judiciário 

em relação ao domínio privado implica, diretamente, a aplicação do direito privado à gestão 

desses bens. 

 

Há, contudo, observações a fazer. As exceções à regência do direito privado sobre 

bens públicos decorrem não da natureza dos bens, ou do regime jurídico a que estão sujeitos, 

mas, sim, da qualificação jurídica de seus proprietários. Bens públicos obedecem a certas 

regras imutáveis, quer estejam inseridos no universo do domínio público, quer no do domínio 

privado. 

 

Sendo assim, verifica-se que:79 

 

- são impenhoráveis todos os bens públicos, pois é impossível a execução forçada 

contra a Administração; 

 

- a Administração pode opor prescrição quadrienal às dívidas relativas a seu domínio 

privado e, inversamente, pode utilizar-se de procedimentos de direito público para cobrar seus 

créditos; 

 

                                                 
77 GODFRIN, Philippe. Droit administratif des biens. Domaine, travaux, expropriation. 6. ed. Paris: Armand 
Colin, 2001, p. 213. 
Assinala ainda o autor alguns textos normativos que atribuem competência ao juiz administrativo em relação a 
vendas imobiliárias do Estado, recursos minerais e domínio privado do porto autônomo de Strasburgo (p. 214). 
78 GODFRIN, Philippe. Droit administratif des biens. Domaine, travaux, expropriation. 6. ed.  Paris: 
Armand Colin,  2001, p. 214. 
79 GODFRIN, Philippe. Droit administratif des biens. Domaine, travaux, expropriation. 6. ed. Paris: Armand 
Colin,  2001, p. 216. 
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- a Administração exerce seu poder regulamentar sobre o domínio privado da mesma 

forma que sobre o domínio público;  

 

- a Administração pode recorrer à desapropriação para adquirir bens que pertencerão 

a seu domínio privado, desde que o interesse público o exija. 

 

De outra parte, os bens do domínio privado são alienáveis e prescritíveis.80  É 

vedada, contudo, alienação a título gratuito ou a um preço inferior ao valor do bem. Ressalta 

GODFRIN81: "le principe d'égalité entre les citoyens s'oppose à ce que l'administration 

consente des liberalités grâce aux fonds publics." Lembra o autor, contudo, que, para o 

Conselho de Estado, o princípio da igualdade e a jurisprudência do Conselho Constitucional 

não são violados se a cessão de um bem ocorre a preço inferior a seu valor de mercado, ou 

mesmo a preço simbólico, desde que justificada por motivos de interesse geral e que comporte 

contrapartidas suficientes; ou seja, esses casos traduzem-se em auxílios indiretos, e o 

compromisso de criar, em determinado espaço de tempo, certo número de empregos, pode 

justificá-los.82 

 

Dessa síntese da teoria do domínio do Estado, no direito francês, chega-se à 

conclusão que, no direito pátrio, anda bem o legislador quando submete os bens públicos a 

regime jurídico de direito público, extravagante do direito comum. 

 

É o interesse público, sempre, que deve nortear a gestão do patrimônio imobiliário do 

Estado. A aplicação de institutos de direito privado à gestão desses bens tem de prever, 

invariavelmente, cláusulas exorbitantes que assegurem a primazia do Estado. 

 

Entende-se, assim, que a gestão dos bens públicos no sistema jurídico brasileiro, 

assim, deve dar-se mediante as modalidades de uso previstas no direito administrativo. 

Institutos como o comodato e a locação devem ser evitados ou preteridos. As formas de 

                                                 
80 GODFRIN, Philippe. Droit administratif des biens. Domaine, travaux, expropriation. 6. ed. Paris: 
Armand Colin,  2001, p. 222. 
81 GODFRIN, Philippe. Droit administratif des biens. Domaine, travaux, expropriation. 6. ed. Paris: Armand 
Colin,  2001, p. 224. 
82 GODFRIN, Philippe. Droit administratif des biens. Domaine, travaux, expropriation. 6. ed. Paris: Armand 
Colin, 2001, p. 224. 
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alienação utilizadas pela Administração, também, devem ser cuidadosamente eleitas, caso a 

caso, privilegiando-se sempre o princípio da igualdade, o princípio administrativo da licitação 

e o interesse público. 

 
Na mesma sintonia coloca-se Américo Luís Martins da SILVA: 

 
Assim, o domínio patrimonial do Estado  sobre os bens é direito de propriedade, 
mas direito de propriedade pública, sujeito a um regime administrativo especial A 
esse regime se subordinam todos os bens das pessoas administrativas, assim 
considerados bens públicos. 
Já o domínio eminente é o poder político pelo qual o Estado submete à sua vontade 
todas as coisas de seu território. É uma das manifestações da soberania interna; não é 
direito de propriedade. Como expressão da soberania nacional não encontra limites 
senão no ordenamento jurídico-constitucional estabelecido pelo próprio Estado. Esse 
domínio alcança não só os bens pertencentes às entidades públicas, como a 
propriedade privada e as coisas inapropriáveis, de interesse público.83 

 

Os bens do Distrito Federal são aqueles elencados no artigo 46, incisos I a III da Lei 

Orgânica do Distrito Federal, sendo que só podem ser utilizados por terceiros mediante 

concessão administrativa de uso, permissão ou autorização, conforme o caso e o interesse 

público, na forma da lei (artigo 48). 

 

A desafetação dos bens públicos do Distrito Federal, para posterior outorga de uso, 

realizar-se-á por meio de lei específica, exigindo-se comprovado interesse público e ampla 

audiência da população interessada (artigo 51, § 2º da LODF). 

 

 

 

 

2.2. PRECEITOS DA GESTÃO DOS BENS PÚBLICOS 

 

A gestão dos bens públicos é norteada pelos seguintes preceitos: inalienabilidade, 

imprescritibilidade, impenhorabilidade, impossibilidade de oneração e imunidade de 

imposto.84  

 

                                                 
83  A Ordem Constitucional Econômica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996, p. 167. 
84 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 6. ed. rev. e atual.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002, p. 298 a 301. 
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Embora sejam os bens públicos inalienáveis, ou indisponíveis (artigo 67 do Código 

Civil), é permitida sua alienação nos casos e na forma que a lei prescrever. No caso de terras 

públicas, só podem ser alienadas desde que observados os preceitos da Lei 8.666/93 e das leis 

que regulam a matéria no âmbito dos entes públicos a que pertencem, sempre cumprindo o 

procedimento licitatório e desde que haja, quando for o caso, autorização legislativa 

específica, bem como interesse público justificado e avaliação prévia. 

 

São imprescritíveis  os bens públicos em decorrência de sua inalienabilidade. A 

Constituição de 1988 estabelece ser vedado usucapião de bens públicos imóveis em zona 

urbana (artigo 183, § 3º) e em zona rural (artigo 91, parágrafo único). 

 

Também em conseqüência de sua inalienabilidade são impenhoráveis os bens 

públicos (v. artigo 649, inciso I do Código de Processo Civil). Do mesmo modo, não são esses 

bens passíveis de oneração. 

 

Por fim, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir 

impostos sobre o patrimônio uns dos outros, inclusive sobre o patrimônio das autarquias e 

fundações instituídas e mantidas pelo poder público (artigo 150, VI, a e § 2º da CF). 

 
 

 

 

2.3. AFETAÇÃO E DESAFETAÇÃO 

 

A afetação de um bem público decorre do regime jurídico de direito público a que 

está sujeito. 

 

Destinam-se os bens públicos a uma finalidade pública. Sendo assim, via de regra 

devem ter destinação que colime em atendimento ao interesse público. É a afetação que fixa 

essa destinação. 

 

Lembra Odete MEDAUAR sobre a afetação:  
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...pode ocorrer de modo explícito ou implícito. Entre os meios de afetação explícita 
estão a lei, o ato administrativo e o registro do projeto de loteamento. Implicitamente 
a afetação se dá quando o poder público passa a utilizar um bem para certa 
finalidade sem manifestação formal, pois é uma conduta que mostra o uso do bem; 
exemplo: uma casa doada onde foi instalada uma biblioteca infantil.85 

 

Desafetação é a mudança da destinação do bem e ocorre, no mais das vezes, para o 

fim de incluir o bem dentre bens dominiais com o escopo de oferecê-lo a particular ou a 

particulares, por meio de venda, doação, concessão de direito real de uso, permissão de uso, 

enfim, por todos os meios de alienação a particulares ou de uso por particulares. Pode dar-se 

explicitamente, por autorização legislativa, ou implicitamente, decorrente de "conduta da 

Administração, como na hipótese de operação urbanística que torna inviável o uso de uma rua 

próxima como via de circulação."86 

 
A Lei Orgânica do Distrito Federal registra que os bens públicos distritais tornar-se-

ão indisponíveis ou disponíveis por meio da afetação ou desafetação, respectivamente, nos 

termos da lei, sendo que a desafetação, por lei específica, só será admitida em caso de 

comprovado interesse público, após ampla audiência à população interessada (artigo 51, §§ 1º 

e 2º).87 

CAPÍTULO 3. A FEDERAÇÃO E O REGIME DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS 
O Brasil é governado por quatro poderes: executivo, legislativo, judiciário e aquisitivo. 

Eugênio Mohallem. 
 

 

3.1. Repartição de competências. 3.2. A autonomia do ente 
federado e seu poder de auto-organização. 3.2.1. A teoria de 
Kelsen sobre a superposição de ordens jurídicas em um mesmo 
território. 3.2.2. A teoria de Kelsen sobre a superposição de 
ordens jurídicas e a hierarquia da ordem jurídica total sobre a 
ordem jurídica local. 3.3. Federação e o poder  constituinte 
decorrente dos Estados - membros nas Constituições brasileiras 
pretéritas. 3.4. O poder constituinte decorrente dos Estados e do 
Distrito Federal na Constituição Federal vigente. 3.4.1. Auto-
organização e normatização própria. 3.4.2. Auto-organização e a 
supremacia da Constituição Estadual perante as leis estaduais e 

                                                 
85 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais,  

2002, p. 297. 
86 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais,  

2002, p. 298. 
87 DISTRITO FEDERAL. Lei Orgânica do Distrito Federal. 2ª ed. atual.  Brasília: Câmara Legislativa do Distrito 

Federal, 2000. 
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municipais. 3.4.3. Limites da Constituição Estadual perante os 
princípios da Constituição Federal. 3.5. A federação e o 
procedimento licitatório aplicado ao regime de bens imóveis 
públicos. 

 

 

3.1. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

Antes de tratar de alienação e de uso de terras públicas, é necessário enfoque sobre a 

posição do Distrito Federal na Federação, especialmente diante do texto da Constituição de 

1988. 

 

José Afonso da SILVA,88 assim define o Estado Federal:  
 

...uma forma de Estado (...) caracterizada pela união de coletividades públicas 
dotadas de autonomia político-constitucional,  autonomia federativa. (...) Mas o 
Estado Federal é considerado uma unidade nas relações internacionais. Apresenta-
se, pois, como um Estado que, embora aparecendo único nas relações internacionais,  
é constituído por Estados-membros dotados de autonomia,  notadamente quanto ao 
exercício de capacidade normativa sobre matérias reservadas à sua competência. 

 

 

Para Rosah RUSSOMANO:  

 
É uma organização que se reveste de personalidade própria,  no plano internacional,  
onde recebe do Direito das Gentes a competência originariamente distribuída. 
Alicerçada numa Constituição escrita e rígida- na qual se cristaliza a repartição de 
competências - estrutura-se, em regra,  mediante seus elementos substanciais,  União 
e Estados-membros,  que devem coexistir sem atritos,  muito embora aquela assuma 
papel mais relevante,  de acordo com a feição do moderno federalismo.  As 
entidades menores,  não obstante, para que se consagre a autenticidade desta forma 
estatal,  devem participar,  com intensidade maior ou menor,  na formação da 
vontade federal,  usufruindo,  correlatamente,  de autonomia administrativa e 
constitucional.89 

 

Assim, a autonomia do Estado-membro, palavra chave no conceito de federação, 

pressupõe repartição constitucional de competências estabelecidas pelo Poder Constituinte 

                                                 
88 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 
103 a 105. 
89 RUSSOMANO, Rosah. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Freitas Bastos,  1997,  p. 93. 
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originário para o exercício e o desenvolvimento de sua atividade normativa. O Estado Federal 

não autoriza que se desvinculem estes dois aspectos fundamentais de sua fisionomia. 

 

A técnica da repartição é elemento específico e essencial ao sistema federal. E, sob o 

ângulo da autonomia, a distribuição constitucional de competências entre o governo central e 

os governos estaduais irá conduzir ao conteúdo da atividade autonômica. 

 

 A repartição de competências, teoricamente possível dentro de soluções plurais, não 

escapou, durante largo período de experimentação constitucional, à influência poderosa do 

modelo norte-americano. Para os intérpretes iniciais da Constituição norte-americana, a 

fórmula deveria favorecer os poderes estaduais ou reservados, fundados em cláusula 

expansiva, enquanto os poderes federais seriam limitados pelo volume definido dos poderes 

enumerados. É certo que, no caso típico do Canadá, a repartição se libertou do modelo 

ortodoxo, para preferir outra forma de atribuição dos poderes reservados. A repercussão 

prática desse novo modelo de repartição de competência foi restrita; deve-se, também, 

ponderar que a discriminação extravagante proveio do ordenamento britânico, pouco 

afeiçoado às exigências do federalismo constitucional. 

 

O esquema da repartição horizontal de competências, no sistema federal, admite três 

soluções diferentes:90 

 

a) repartição exaustiva da competência de cada ordenamento, enumerando detalhada 
e mais completamente possível todas as matérias sobre as quais têm competência o 
governo central e os governos locais (tal solução encontra obstáculos na 
impossibilidade de previsão plena de todas as matérias cabíveis ao Governo central e 
local); 

b) enumeração da competência da União e atribuição, aos Estados, dos poderes 
remanescentes ou não-enumerados” (tal perspectiva robustece a autonomia dos 
Estados-membros e constitui uma solução, pelo menos teórica, contra a 
centralização); e 

c) enumeração da competência dos Estados-membros e atribuição à União dos 
poderes remanescentes (este sistema fortifica o poder central). 

 

                                                 
90 O esquema da repartição horizontal de competências, característica do federalismo dualista, se contrapõe à 
repartição vertical (também chamada “condomínio legislativo”), no sistema federal, e admite três soluções 
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O esquema constitucional efetivo consagrou a técnica dos poderes enumerados da 

União e dos poderes reservados dos Estados-membros, criação do constituinte da Filadélfia  

que exerceu relevante influência na organização do Estado Federal. 

Assim, a análise do conceito clássico em que se baseou o sistema americano, 

consoante o qual o exercício dos poderes federais não deve invadir a área dos poderes 

reservados, mostra-se fundamental para a compreensão do modelo denominado federalismo 

dual.91 

 

 

3.2. A AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO E SEU PODER DE AUTO-ORGANIZAÇÃO 

 

A autonomia das entidades federativas, característica fundamental de um Estado 

Federado, pressupõe a repartição de competências para o exercício e desenvolvimento de 

atividade normativa. Esta distribuição constitucional de poderes, originariamente estabelecida 

pelo Poder Constituinte incondicionado, ilimitado e originário, constitui o ponto nuclear da 

noção de Estado Federal, delimitando o poder constituinte dos estados-membros. 

 

A autonomia dos Estados-membros caracteriza-se pela denominada tríplice 

capacidade de autogoverno, auto-administração e auto-organização. 

 

Autogoverno existe a partir do momento em que o próprio povo do Estado escolhe 

diretamente seus representantes dos Poderes Legislativo e Executivo locais, sem que haja 

qualquer vínculo de subordinação ou tutela por parte da União. 

 

Nesse aspecto, deve-se verificar que a Constituição Federal de 1988 prevê 

expressamente a existência dos Poderes Legislativo (CF, art. 27), Executivo (CF, art. 28) e 

Judiciário (CF, art. 125) estaduais.  

                                                                                                                                                         
diferentes, como explica Raul Machado HORTA na obra Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1994, p. 364.  
91 "A divisão de poder entre Washington e os governos estaduais prevista na Constituição foi durante muito 
tempo dominada por esta doutrina do federalismo dual. A doutrina baseou-se na noção de dois campos de poder 
mutuamente exclusivos, reciprocamente limitadores, cujos ocupantes governamentais se defrontavam como 
iguais absolutos”. (SCHWARTZ, Bernard. O Federalismo norte-americano atual,  trad. Élcio Cerqueira. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 1984, p. 26). 
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Em outro aspecto, a auto-administração permite o pleno exercício  pelo Estado-

membro de suas competências administrativas, legislativas e tributárias definidas 

constitucionalmente. 

 

Por fim, a auto-organização expressa o exercício do poder constituinte derivado do 

Estado-membro (ordem jurídica parcial) dentro dos parâmetros permitidos pela Constituição 

total, nos termos da visão de  KELSEN sobre as diferentes ordens jurídicas existentes em 

uma Federação. 

 

3.2.1 A Teoria de Kelsen sobre a Superposição de Ordens Jurídicas em um mesmo 

  Território 

 

A autonomia das entidades federativas, em especial do Estado-membro, 

característica fundamental de um Estado Federado, pressupõe a repartição de 

competências para o exercício e desenvolvimento de sua atividade normativa. Essa 

distribuição constitucional de poderes é o ponto nuclear da noção de Estado federal.  

 

Nesse sentido, muitas vezes, a federação é definida utilizando-se do conceito de 

repartição de competências. A forma de Estado caracterizada pela partilha constitucional 

de competências, conjugada pela participação das ordens locais na ordem jurídica 

nacional, opõe-se ao Estado unitário, porquanto este hospeda um único centro de poderes 

legiferantes, ainda que realize uma descentralização meramente administrativa. 

 

A forma de Estado Federativo, como já vimos, pressupõe a existência de  mais de 

uma ordem jurídica em um mesmo território. 

 

Em decorrência, no território da  Federação Brasileira, por exemplo, convivem 

quatro ordem jurídicas: a ordem total, representada pelas leis de caráter nacional, a 

ordem geral, representada pelas leis federais e as ordens parciais, que se  referem às leis 

estaduais e municipais. 
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Em primeiro lugar, cumpre analisar a diferença entre leis nacionais e leis federais, 

nos termos do ensinamento do mestre de Viena. 

 

KELSEN, ao estudar as formas de organização do Estado,  as diferencia em 

centralizada ou descentralizada, consoante haja ou não  diferença das esferas de validade 

das normas jurídicas.92 

 

Com relação, justamente, às esferas de validade das normas jurídicas, surgem as 

leis classificadas como nacionais,  aquelas que não se circunscrevem ao âmbito de 

quaisquer das pessoas políticas. Elas transcendem às três esferas federativas brasileiras. 

Não se confundem com lei federal, estadual ou municipal. Têm um campo próprio de 

atuação que é excludente das demais pessoas políticas. Seu campo de incidência é 

privativo, porém a legislação nacional não pode estender sua validade aos objetos próprios 

de legislação federal, estadual ou municipal. 

 
As confusões, no âmbito de nacional, nessa temática, surgem em razão de reunir 

o Congresso Nacional a dupla qualidade de Legislativo Federal e Legislativo Nacional. 

 

Assim, a questão coloca-se em saber quando o Congresso edita uma lei enquanto 

órgão do Estado Federal e quando age na esfera da União, sob a perspectiva do direito 

interno desse Estado Federal.  

 

KELSEN93 adverte que: 

 
A ordem jurídica central que constitui a comunidade jurídica central forma, 
juntamente com as ordens jurídicas locais que constituem as comunidades 
jurídicas locais, a ordem jurídica total ou nacional que constitui a comunidade 

                                                 
92 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado, trad. Luís Carlos Borges. 2. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1995,  p. 297, verbis: "A diferença entre um Estado centralizado e um descentralizado deve ser uma 
diferença nas suas ordens jurídicas. Na verdade, todos os problemas de centralização e descentralização, como 
veremos, são problemas referentes às esferas de validade das normas jurídicas e dos órgãos que as criam e 
aplicam. Apenas uma teoria pode fornecer a resposta para a questão da natureza da centralização e da 
descentralização." 
93 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado, trad. Luís Carlos Borges. 2. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1995, p. 298. 
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jurídica total, o Estado. Tanto a comunidade central quanto as comunidades 
locais são membros da comunidade total. (grifo nosso).  

 

3.2.2. A Teoria de Kelsen sobre a Superposição de Ordens Jurídicas e a Hierarquia da Ordem 

Jurídica Total sobre a Ordem Jurídica Local 

 

Assim, os vivos pendores lógicos de KELSEN levaram-no a imaginar, dentro do 

Estado federal, pelo menos três ordens jurídicas diferentes, a saber: a da Constituição total 

(Gesammtverfassung) , a da União (Bund) e a dos Estados-membros (Laender). A ordem 

jurídica da "Constituição total" é a mais vasta, estando nela formulados os princípios gerais de 

organização e ordenamento da União e dos Estados-membros. Já as duas ordens jurídicas da 

União e do Estado-membro são juridicamente iguais, porque se acham subordinadas por igual 

à ordem jurídica superior da Constituição total. 

 

 

 

As duas ordens jurídicas do Bund e das coletividades-membros são ordens parciais. 

A do Bund o é porque sua competência não se estende senão a determinadas matérias, que lhe 

são delegadas pela comunidade jurídica total. A dos Estados-membros (Laender) também é 

parcial, pelo fato de ter uma competência delegada, e, também , pelo alcance restrito da 

validade territorial de suas normas. Como conseqüência  do fato de que a ordem do Bund , ou 

seja, do poder central, e as ordens jurídicas dos Estados-membros são ordens parciais, 

subordinadas em igual medida à ordem jurídica da comunidade total 

(Gesammtgemeinschaft) , daí resulta logicamente que não pode existir entre elas relações de 

dependência ou de subordinação, mas de coordenação. Compreende-se , com meridiana 

clareza, que tanto uma como a outra se acham submetidas à ordem da Constituição Federal , 

que é a ordem suprema, e lhes delega as respectivas competências.  

 

Assim, a auto-organização dos Estados-membros por um lado é garantida pela ordem 

jurídica da comunidade total e, por outro, a ela se subordina. Portanto, a auto-organização dos 

Estados-membros expressa no poder de criar sua Constituição Estadual é limitada e 

decorrente dos preceitos oriundos da ordem jurídica da comunidade total, consoante a teoria 

das três entidades estatais de KELSEN.   
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3.3. FEDERAÇÃO E O PODER CONSTITUINTE DECORRENTE DOS ESTADOS - 

MEMBROS NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS PRETÉRITAS 

 

 Ensina BARACHO :  
 

No exame do Estado federal, tem grande importância a vontade constituinte dos 
Estados-membros e sua participação no ato constituinte definitivo que elabora a 
Constituição e fixa critérios para a constituição do Estado membro. Dentro do 
mecanismo federalista, o poder constituinte nacional pertence ao povo da União e 
aos Estados particulares, que ambos exercem concorrentemente; eles exercem o 
poder constituinte nacional e o poder constituinte local.94 

 

O pacto federal, dentro do processo democrático, tem implicações que não podem 

desprezar o poder constituinte. Qualquer das formas que assume esse poder constituinte, seja 

ao reformar a Constituição Federal (poder constituinte nacional), seja ao estabelecer as regras 

de organização estadual ou local (poder constituinte estadual), deve ser analisada levando em 

consideração as peculiaridades da forma de Estado federal. 

 

O exercício do poder constituinte em qualquer Estado federal tem, portanto, reflexos 

particulares que decorrem da própria forma do Estado.  

 

Nesse sentido, Anna Cândida da Cunha FERRAZ ensina que todos os membros do 

Estado federal cooperam indiretamente na formação da vontade dos Estados, daí porque 

grande parte das revisões da Constituição federal traz conseqüências que podem acarretar o 

aumento ou a diminuição da competência dos Estados membros, verbis:  
 

Observe-se que isto não significa dizer que uma Constituição Estadual não pode ser 

totalmente reformada pelo Poder Constituinte de Revisão Estadual. Tal poderá 

ocorrer desde que: a) não haja proibição em contrário na própria Constituição ou na 

Constituição Federal; b) a reforma se processe nos moldes, formas e meios previstos 

na Constituição a ser reformada,  respeitados os limites fixados pelo Constituinte 

Originário; e c) o fundamento de validade da Constituição Estadual repouse na 

mesma Constituição Federal.95 

 

                                                 
94 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral do Federalismo. Belo Horizonte: FUMARC/UCMG, 
1982,  p.59. 
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Esclarecendo de forma mais direta a natureza derivada, subordinada  e condicionada 

do poder constituinte dos Estados-membros, Anna Cândida da Cunha FERRAZ assinala: "no 

Estado Federal, a supremacia do Constituinte Originário e, conseqüentemente, da 

Constituição Federal, subordina os poderes instituídos, inclusive o Poder Constituinte dos 

Estados, quer o instituído ou inicial, quer o de revisão constitucional."96 

 

Para melhor mensurar a correlação entre o poder constituinte originário e o 

decorrente dos Estados-membros,  faz-se necessária sucinta análise do Estado Federal 

Brasileiro e da sua evolução, sob o prisma da evolução da repartição de competências e da 

conseqüente diminuição ou aumento da autonomia (do poder constituinte derivado) dos 

Estados-membros. 

 

O primeiro ponto que se pode apresentar a respeito da formação do Estado Federal 

Brasileiro é que o Brasil não tem acentuadas tradições federativas, a contrário do que se 

vislumbra nos Estados Unidos da América. Aqui, houve  período monárquico, em que 

vigorava o Estado Unitário, e, após a independência, o grau de autonomia dos Estados-

membros nunca assumiu proporções equiparáveis às existentes nos Estados de federalismo 

mais desenvolvido. 

 

Alguns doutrinadores sustentam que a autonomia dos Estados na Federação, no 

Brasil, constitui fato histórico. Alegam que é nas capitanias e províncias subordinadas a 

um poder maior que surge o espírito federativo brasileiro, sendo que as condições 

geográficas do País, bem como os problemas econômicos, exigiam solução contrária à 

centralização.97 

 

                                                                                                                                                         
95 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Poder Constituinte do Estado membro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1979, p. 221. 
96 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Poder Constituinte do Estado membro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1979, p. 223. 
97 Há autores, portanto, que defendem ponto de vista de que o Brasil foi um país que sempre se caracterizou por 
nítida descentralização política: “A nossa evolução tem-se processado, sem descontinuidade, em função dessa 
dualidade de ordens jurídicas: a do centro do poder soberano e a das entidades menores, coincidentes com as 
áreas seccionais de governo, estabelecidas desde 1532. Essa descentralização decorreu, naturalmente, de fatores 
geográficos e históricos, a começar pela amplitude do território e pela primitiva dispersão dos núcleos de 
formação social” (TRIGUEIRO, Oswaldo. Direito Constitucional Estadual. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 
1). 
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De outro modo, pode-se afirmar que também é possível atingir a Federação a 

partir da desagregação de um Estado unitário. É o que ocorre quando, do Estado unitário 

inicial (constituído de províncias), dá-se autonomia às diversas unidades que passarão a 

constituir seus Estados-membros. 

 

Nesse contexto, a análise histórica do surgimento do Estado federal brasileiro 

comprova que este formou-se por meio de simples ato legislativo que transformou 

províncias imperiais (Estado Unitário) em Estados-membros (Estado Federal). 

 

O manifesto republicano de 1870 é traço marcante do pensamento pré-

republicano, a favor do princípio federativo: 

 
No Brasil, antes ainda da idéia democrática, encarregou-se a natureza de 
estabelecer o princípio federativo. A topografia do nosso território, as zonas 
diversas em que ele se divide, os climas vários e as produções diferentes, as 
cordilheiras e as águas estavam indicando a necessidade de modelar a 
Administração e o governo local, acompanhando e respeitando as próprias 
divisões criadas pela natureza física e impostas pela imensa superfície do nosso 
território (...).98 
 

Provisoriamente, a Federação surgiu no Brasil mediante disposições do Decreto 

nº 1, de 15 de novembro de 1889, concomitantemente com a Proclamação da República.99 

                                                 
98 MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. 2. ed. São Paulo: Max Limonad,  vol. I, 1953,  
p. 295. 
99 Celso BASTOS, na obra, A federação no Brasil. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo, 1985, p. 
20 e 21, ensina, fazendo uma breve e esclarecedora síntese da evolução federativa brasileira, verbis: "O Brasil 
adotou o federalismo em 15 de novembro de 1889, por força da implantação da república e pela opção que neste 
momento se fez pela forma federativa de Estado. Tal decisão só foi implementada com a superveniência da 
Constituição de 1891. Inicia-se, então, um período em que os estados recém-criados gozaram de grande 
autonomia e nem sempre dela fizeram bom uso. Na maior parte dos casos, caíram eles sob o governo das 
oligarquias locais, que se valeram principalmente da margem de poder conquistado para o exercício de uma 
maior dominação dos seus interesses grupais e de classe. Em 1930, em conseqüência do movimento 
revolucionário, nomeiam-se interventores para os estados, o que, evidentemente, os priva de uma efetiva 
autonomia. A Constituição de 1934 confirma o caráter federativo do Estado brasileiro. Mas é logo revogada por 
nova Constituição que vem no bojo do golpe de Estado de 1937 e volta o Brasil à forma unitária de Estado. A 
Federação só ressurge com a Constituição de 1946. A partir de 1964, o movimento armado, que então se 
deflagrou, dando lugar a um regime despótico e autoritário, trouxe, a todo instante, violentos abalos e produziu 
um enorme enfraquecimento do princípio federativo. De resto, o próprio avanço do Estado técnico-burocrático, 
assumindo funções cada vez mais amplas no campo econômico, tem feito com que muitos autores duvidem do 
caráter federativo do Estado brasileiro. O primeiro ponto que se pode ter por certo é que o Brasil não tem 
acentuadas tradições federativas, como seria o caso por exemplo dos EUA. Tivemos um período monárquico, em 
que vigoravam o Estado Unitário, e após a independência o grau de autonomia dos Estados-Membros nunca 
assumiu proporções equiparáveis às existentes nos estados de federalismo mais desenvolvido. Contudo, é 
forçoso reconhecer que, nada obstante o inegável fortalecimento do poder central em detrimento das autonomias 
locais, o modelo jurídico vigente no Brasil ainda é o de um Estado Federal. Tudo se passa, aqui, como num 
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Esse diploma legal instituía a forma de governo republicana em um Estado federal. Assim, 

as antigas províncias do regime imperial foram declaradas estados, nos seguintes termos: 

"As províncias do Brasil, reunidas pelo laço da Federação, ficam constituindo os Estados 

Unidos do Brasil." 

 

Na Constituição de 24 de fevereiro de 1891, consolida-se a criação de 

Estados-membros, já no artigo 1º, verbis: "A Nação Brasileira adota como forma de governo, 

sob regime representativo, a República Federativa proclamada a 15 de novembro de 1889, e 

constitui-se por união perpétua e indissolúvel de suas antigas províncias, em Estados Unidos 

do Brasil." 

 

Josaphat MARINHO,100 discutindo a evolução da repartição de competências no 

Brasil e diferenciando a origem federativa brasileira da americana, discerniu, na permanência 

reverencial da técnica dos poderes reservados, manifestação do espírito conservador do 

constituinte brasileiro, que não se desprendeu do eficaz instrumento de defesa e de proteção 

da economia liberal. Daí a censura que dirigiu ao texto da Constituição Federal de 1946 e a 

conseqüente proposta de revisão do problema, para que se promovesse o reajustamento do 

texto constitucional às exigências da realidade.  

 
Verifica-se, então, que a Constituição efetiva descentralização política muito mais 

intensa do que a existente no regime imperial – tal fato constitui nítida distinção entre a 

formação da Federação norte-americana e a da Federação brasileira. 

 
Desde a Constituicão de 1891, que instituiu o federalismo no ordenamento 

constitucional, diferentes modelos de federalismos centrípetos e centrífugos foram adotados, 

sendo que o efetivo equilíbrio entre as partes federativas, muitas vezes, mostrou-se precário: 

 
No Brasil é manifesto o declínio da ordem federativa, consideravelmente 
precipitado, do ponto de vista jurídico e formal, pelos constituintes que, em 46, 

                                                                                                                                                         
modelo federativo autêntico, na medida em que há mecanismos de repartição de competências, e respeito às 
autonomias locais, ainda que muitas vezes esvaziadas, mas de qualquer forma existentes nos campos restritos da 
sua atuação. Enseja declaração de nulidade a lei que não respeitar estas autonomias locais. Tudo isso faz com 
que, ainda hoje, para que se entenda o funcionamento do Estado brasileiro, há que necessariamente, 
compreender-se os mecanismos de funcionamento de uma Federação." 
100 MARINHO, Josaphat. Poderes remanescentes na federação brasileira. Bahia: Artes Gráficas, 1964, p. 11 a 
13. 
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67 e 69, amesquinharam grandemente o espaço autônomo reservado à 
competência das unidades participantes, ao mesmo passo que agigantavam a 
União e a autoridade constitucional do Presidente da República.101 

 

A Constituição de 1891, na qual foi concedida larga autonomia aos Estados-

membros, seguiu o modelo federal adotado pelos Estados Unidos, Suíça, Argentina e México, 

sendo tal filosofia modificada já com a reforma de 1926, que amplia os casos de intervenção 

da União nos negócios dos Estados-membros:  
 

Dessa maneira, a reforma de 1926 restringiu a autonomia dos Estados-membros, 

que passavam a sofrer rigoroso controle político e mesmo administrativo, por 

parte da União. O Brasil era então, talvez mais do que hoje, uma Federação 

governada pelos grandes Estados-membros, que submetiam os pequenos a uma 

espécie de imperialismo fraterno."102  

 

Assim, a partir de 1926, reconhece-se que o Estado Federal brasileiro não vence a 

vocação centralista do poder político; exemplificando, observa-se que, na Constituição de 

1934, alarga-se a competência privativa da União, deslocando-se, por exemplo, a 

competência de legislar sobre direito processual dos Estados-membros para a União. 

 

Orlando BITAR103 refere-se a duas fases do federalismo brasileiro: a primeira de 

1889 até 1934 (Federalismo Segregacionista – ênfase na autonomia local – primeira 

república) e a segunda, deste último ano até a Constituição de 1967 (Federalismo 

Orgânico ou Federalismo de Cooperação – ênfase na cooperação, ajuda financeira da 

União para os Estados-membros). 

 

No Federalismo segregacionista, característico das Constituições de 1889 e 1934, 

ressalta-se a dualidade soberana do Estado Federal. Nessa espécie de federalismo, só se 

admite ação federal nos Estados-membros para prestação de socorros. Conforme ressalta 

José Alfredo de Oliveira BARACHO,104 o federalismo dualista, ao contrário do 

                                                 
101 RUSSOMANO,  Rosah. Curso de Direito Constitucional. 5. ed.  São Paulo: Freitas Bastos, 1997, p. 128. 
102 TRIGUEIRO, Oswaldo. Direito Constitucional Estadual. Rio de Janeiro: Forense, 1980,  p. 32. 
103 BITAR, Orlando. Federalismo solidário e desenvolvimento. In: Revista de Informação Legislativa. Brasília: 
Senado Federal, n. 42, abr./jun., 1974, p. 45 a 47.  
104BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral do Federalismo. Belo Horizonte: FUMARC/UCMG, 
1982,  p. 192. 
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federalismo cooperativo, é segregador e centrífugo, não apresentando contatos e relações 

freqüentes com o Governo Federal. 

 

A Carta de 1937 afirmava ser o Brasil um Estado Federal. Segundo Raul 

Machado HORTA,105 entretanto, tratava-se de disposição nominal, que não impediu, mas, 

antes, favoreceu a substituição da estrutura federal anterior pela de um Estado unitário 

descentralizado. Os Estados-membros passaram à condição de meros departamentos, sob a 

Administração do governo central. 

 

A autonomia estadual foi acentuada pelo regime eleitoral de 1946, com o voto 

secreto e a representação proporcional. Isto assegurou maior garantia política aos 

governadores eleitos, vez que os Presidentes já não mais tinham o apoio incondicional do 

Congresso para a intervenção no Estado-membro, sendo que, no período de 1946 a 1964, 

não houve governador afastado do cargo por meio de intervenção federal. 

 

A penúria financeira do Estado-membro fez deslocar, para o Governo Federal, as 

reivindicações municipais sobre serviços e obras de nítido interesse local. 

 

A centralização do poder econômico pela União, com resultados que levam ao 

enfraquecimento dos Estados-membros e dos Municípios, é uma constante nos diversos 

modelos de federalismo adotados nas constituições brasileiras subseqüentes. 

 

Na Constituição de 1967, bem como na Emenda de 1969, a preocupação central 

passa a ser com o desenvolvimento econômico-social e a segurança nacional, esta já com 

conceito abrangente. Acentuava, pois, o texto constitucional o fortalecimento e a 

centralização do poder da União, reduzindo muito a autonomia dos Estados-membros. 

 

 Essa constante centralização do Estado brasileiro leva a indagar se o Brasil era, 

ainda, verdadeiramente um Estado Federal, em razão da hegemonia do ente União sobre 

os demais. 

                                                 
105 HORTA, Raul Machado. Problemas do federalismo brasileiro. In: Digesto Econômico. São Paulo: 
Associação Comercial de São Paulo,  n. 140,  mar./abr., 1958,  p. 90 a 101.  
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Contudo, com a Constituição de 1988, as esperanças ressurgem. No direito 

brasileiro, deve-se observar o Município antes e depois de 1988, ou seja, houve verdadeira 

metamorfose dessa pessoa jurídica de direito público, pois a Carta Magna de 1988 veio 

realmente consagrar um momento histórico do País, quando ficou assegurada a autonomia 

municipal e a integração do Município à Federação. 

 

No magistério de Paulo BONAVIDES,106 fica claro o avanço do texto 

constitucional no campo da autonomia municipal, verbis:  

 
As prescrições do novo estatuto fundamental de 1988 a respeito da autonomia 
municipal configuram indubitavelmente o mais considerável avanço de proteção e 
abrangência já recebido por esse instituto em todas as épocas constitucionais de 
nossa história. 

 

O constituinte  teve o desejo de estabelecer nova ordem federal a partir do 

advento da Constituição de 1988. Segundo Raul Machado HORTA,107 há a reconstrução 

do federalismo com o lançamento das bases de um federalismo de equilíbrio, com a 

modernização da repartição das competências dos entes federados, bem como com a 

melhor repartição das rendas tributárias, a diminuição das hipóteses de intervenção 

federal, o alargamento da autonomia normativa dos Estados-membros, com seu ingresso 

na legislação concorrente, que abrange volume razoável de matéria legislativa. 

 

Inobstante, apesar de ter representado, historicamente, um movimento contrário à 

enorme concentração de poderes da União, a Carta de 1988 não conseguiu equacionar o 

problema. Em termos reais, afirma  Manoel Gonçalves Ferreira FILHO que a competência 

estadual é, em face da competência da União, como fazem fé os artigos 21 e 22 da 

Constituição, das mais reduzidas, seja em extensão, seja em importância, concluindo: 

"Aparece nisso um sinal seguro e insofismável da centralização de que sofre o federalismo 

brasileiro."108 

                                                 
106 BONAVIDES, Paulo.  Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1996,  p. 311. 
107 HORTA, Raul Machado. Problemas do federalismo brasileiro. In: Digesto Econômico. São Paulo: 
Associação Comercial de São Paulo,  n. 140, mar./abr., 1958,  p.  90 a 101. 
108 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves.  Comentários  à Constituição brasileira de 1988.  São Paulo: 
Saraiva, 1992,  p. 404;  ver, também, TRIGUEIRO, Oswaldo. Direito constitucional estadual. Rio de Janeiro: 
Forense, 1980,   p. 79. 
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3.4. O PODER CONSTITUINTE DECORRENTE DOS ESTADOS E DO DISTRITO 

FEDERAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL VIGENTE 

 

A atual Constituição brasileira, abraçando o federalismo,  determina a existência 

de várias ordens na composição de nossa Federação: a União - a ordem total - os Estados - 

ordens regionais - e os Municípios - ordens locais. Desse modo, o Estado Federal 

brasileiro, peculiarmente, possui três níveis federativos, destoando do modelo clássico 

americano , o qual , até hoje , limita-se a duas ordens: os estados-membros e o governo 

central. 

 

A Constituição brasileira de 1988, no Título “Da Organização do Estado” 

(Capítulo II do Título III), introduziu, em favor dos Estados-Membros e do Distrito 

Federal,  competência concorrente com a União (art. 24)  para legislarem sobre diversas 

matérias enumeradas, bem como  competência comum para outras matérias legislativas 

(art. 23). Tal dispositivo constitui inovação ao modelo americano federativo, até então 

padrão básico adotado pelo nosso país desde a primeira Constituição da República  de 

1891. 

   

Nas matérias de competência legislativa concorrente, incluem-se relevantes 

tópicos, como a competência para legislar sobre direito financeiro, tributário, econômico, 

urbanístico, penitenciário e direitos ou interesses coletivos como saúde, educação, meio 

ambiente, consumidores, menores, patrimônio histórico e cultural, razão pela qual o 

estudo dessa peculiar  repartição de competências mostra-se  fundamental à identificação 

da legislação aplicável a esses ramos da ciência jurídica.  

  

                                                                                                                                                         
 



 LXIV

A distribuição das competências é problema nuclear do federalismo, sinalizando a 

opção constituinte por mais ou menos centralização política, por mais ou menos aderência 

aos modelos e princípios assentes de Estado Federal.109 

 

Além das inovações na repartição de competências já referidas, a Constituição de 

1988 assegura  autonomia aos Estados-membros por meio : 

 

- da auto-organização (art. 25 – permite a existência de Constituições Estaduais) - 

poder constituinte decorrente; 

 

- do autogoverno  ( arts. 27 e 28 – eleição dos deputados estaduais e do Governador) 

– poder de escolha dos seus administradores e legisladores na  própria região; 

 
- da auto-administração (art. 25, §2º– são reservadas aos Estados as competências 

que não lhes sejam vedadas por esta constituição) – poder de gerir per si a administração do 

bem coletivo estadual. 

 

Em seguida, trataremos especificamente da auto-organização que se relaciona 

com o poder constituinte estadual de criar Constituições Estaduais. 

 
 
3.4.1. Auto-organização e Normatização Própria 
 
 

Soberana é a União. O Estado-membro é autônomo, sendo esta autonomia, por sinal, 

o aspecto mais importante e a principal característica dos Estados federados. 

 

A autonomia se manifesta, sobretudo, pelo poder de auto-organização, ou seja, na 

possibilidade de o ente federativo editar sua Constituição e suas leis; ter, enfim, a sua própria 

ordem jurídica. 

 

                                                 
109 LOEWENSTEIN, Karl, em sua obra Teoria de la Constitución. Barcelona: Ariel, 1970, p. 356, assinala que 
a distribuição de competências “é a chave da estrutura do poder federal”. 
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O Poder Constituinte atribuído aos Estados-membros é decorrente, sucessivo, 

portanto, subordinado ao Poder Constituinte originário, e os limites de seu exercício constam, 

expressa ou implicitamente, na Constituição Federal. 

 

Ao elaborar e reformar sua Constituição, ao editar suas leis, o Estado-membro deve 

observar os princípios estabelecidos na Carta Magna, até por ser esta a lei maior, a lei 

suprema de toda a ordem jurídica, e na qual todo o direito positivo estatal vai buscar seu 

fundamento de validade. 

 

Reza a Constituição Federal, no seu artigo 18, verbis: "A organização político-

administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição." 

 

A Constituição institucionaliza o poder, promovendo a repartição de competências e 

a descentralização política, indicativo maior do Estado Federal. 

 

Os entes que integram a República são reciprocamente independentes, não havendo 

subordinação político-administrativa entre eles. Não estão submetidos a uma sujeição 

hierárquica. O princípio da igualdade também se aplica a essas coletividades estatais, 

conforme bem destacado na doutrina de Kelsen dos diferentes ordenamentos jurídicos 

existentes em um mesmo território. 

 

Nossa Carta Magna estabeleceu três esferas de competência para essas quatro 

entidades estatais (o Distrito Federal, ente federativo sui generis, está equiparado aos Estados-

membros, embora, por sua peculiaridade, possa exercer as competências legislativas 

reservadas aos Estados e Municípios, como diz o art. 32, § 1.°, da Carta Magna). No espaço 

de sua competência, dentro dos limites da repartição de atribuições feita pela Constituição 

Federal, cada ente federativo goza de ampla autodeterminação. 

 

A sobreposição de três ordens jurídicas diferentes, de quatro governos distintos - da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios -, não gera problemas, contradições e 

conflitos, se houver respeito de cada uma dessas entidades ao respectivo círculo passível de 
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atuação, decorrente da faixa de competência específica que foi estabelecida no Texto 

Fundamental. 

 

No Brasil, a União detém os poderes que a Constituição Federal lhe conferiu, 

expressa ou implicitamente (CF, arts. 21 e 22). Os demais poderes, chamados remanescentes, 

reservados ou residuais, pertencem aos Estados-membros (CF, art. 25, § 1.°), exceto aqueles 

que, explícita ou implicitamente, forem outorgados aos Municípios (CF, art. 30). 

 

Seguindo o modelo norte-americano, enumerando os poderes da União e reservando 

os poderes remanescentes aos Estados-membros, nossa Constituição, atendendo à feição 

tridimensional do federalismo brasileiro, inova,  indicando, ainda, os poderes dos Municípios. 

 

Numa federação, com vistas à descentralização, o aspecto capital da Constituição é a 

distribuição de poderes entre as coletividades integrantes, especialmente a divisão de 

competências entre a União e os Estados-membros. 

 

O que se tem verificado, na prática, tanto no Brasil como em outras federações, é 

uma excessiva expansão das prerrogativas, das funções, das competências, enfim, dos poderes 

da União, em detrimento das outras unidades federadas. 

 

Isso é  preocupante, porque a centralização exacerbada fere o equilíbrio que deve 

existir entre os entes federativos, podendo também ensejar o surgimento de governos 

autoritários pela concentração excessiva de poderes no poder central. 

 

A principal conseqüência da autonomia, como já afirmado, é poder o Estado-membro 

criar as suas próprias normas jurídicas, editar a sua Constituição, bem como revisá-la, 

modificá-la, adaptá-la às novas exigências sociais, políticas, econômicas. 

 

Observa-se que a Constituição Federal garante a autonomia dos Estados-membros, 

afirmando no art. 25 que: "Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição."  Em decorrência desse preceito 

constitucional pétreo, o art. 11, caput, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, 

com eficácia já esgotada, previa: "Cada Assembléia Legislativa, com poderes constituintes, 
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elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da 

Constituição Federal, obedecidos os princípios desta." 

 

O Poder Constituinte dos Estados é, portanto,  decorrente da Constituição Federal e 

em relação a ela é derivado, podendo, entretanto, ser originário e derivado, sob o ponto de 

vista da criação e da modificação da Constituição Estadual. Porém, em qualquer caso, é um 

Poder Constituinte subordinado e limitado, como acima mencionado. 

 

Assim, havendo na Constituição do Estado-membro dispositivo que colida com os 

princípios da Constituição Federal, o preceito é inconstitucional. Do mesmo modo, serão 

inconstitucionais leis e atos normativos estaduais incompatíveis com dispositivos da Carta 

Magna. O controle de constitucionalidade, nesses casos, pode ser exercido incidentalmente ou 

por meio de ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal (CF, 

art. 102, I, a).  

 

Em conclusão, os Estados-membros se auto-organizam por meio do exercício de 

seu poder constituinte derivado-decorrente, consubstanciando-se na edição das respectivas 

Constituições Estaduais e, posteriormente, por meio de sua própria legislação (CF, art. 25, 

caput),110 sempre, porém, respeitados os princípios constitucionais sensíveis, princípios 

federais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos.111 

 

Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

 
Se é certo que a nova Carta Política contempla um elenco menos abrangente de 
princípios constitucionais sensíveis, a denotar, com isso, a expansão de poderes 
jurídicos na esfera das coletividades autônomas locais, o mesmo não se pode 
afirmar quanto aos princípios federais extensíveis e aos princípios 
constitucionais estabelecidos, os quais, embora disseminados pelo texto 
constitucional, posto que não é tópica a sua localização, configuram acervo 
expressivo de limitações dessa autonomia local, cuja identificação - até mesmo 
pelos efeitos restritivos que deles decorrem - impõe-se realizar.112 

 

                                                 
110 "Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta 
constituição" (CF, art. 25, caput). 
111 A) SILVA. José Afonso da.  O Estado-membro na constituição federal. In: Revista de Direito Público. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 16, 1971, p. 15.   
B) No item 3.3.3 definimos esses princípios constitucionais.  
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3.4.2. Auto-organização e a Supremacia da Constituição Estadual perante as Leis Estaduais e 

Municipais 

 

Considerando o direito local, isto é, no plano interno da entidade federativa,  a  

Constituição  Estadual  é  suprema.  Na  lição de Anna  Cândida  da Cunha FERRAZ, a nota 

jurídica essencial da Constituição Estadual está na superioridade de sua força, como Lei 

Maior, do ponto de vista formal, derivando da eficácia da Constituição a sua supremacia em 

relação às demais normas jurídicas internas, sendo a preeminência da Constituição essencial 

para manter maior estabilidade e certeza na vida do Estado-membro.113 Toda a legislação 

estadual deve harmonizar-se com a Carta Maior do Estado-membro.  

 

A legislação municipal, por sua vez, deve atender aos princípios estabelecidos não só 

na Constituição Federal, como aos previstos na Constituição Estadual, conforme o disposto no 

art. 29, caput, da Carta Magna. 

 

Para melhor garantir a supremacia da Carta Estadual sobre as leis locais, a 

Constituição Federal de 1988, inovando com relação às Cartas anteriores, edita, no art. 125, § 

2.°, que "Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou 

atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a 

atribuição da legitimação para agir a um único órgão." 

 

Foi instituído, assim,  para melhor garantir a supremacia da Carta Estadual,  o 

controle jurisdicional concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de lei 

ou ato normativo estadual e municipal, analisado sob o prisma de respeito aos preceitos da 

Constituição Estadual. 

 

 Observa Michel TEMER, ressaltando a autonomia dos Estados-membros,  que, 

evidentemente, não pode o Supremo Tribunal Federal controlar a constitucionalidade de ato 

                                                                                                                                                         
112 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Pleno - Adin n° 216/PB - Rel. Min. Celso de Mello. Revista do 
Tribunal de Justiça.  n. 146,  p. 388. 
113 FERRAZ , Anna Cândida da Cunha. Poder constituinte do Estado-membro.  São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1979,  p. 110. 
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normativo estadual em face da Constituição do Estado: "Trata-se de matéria local que, em 

razão do pacto federal, será decidida pelos órgãos de Poder do Estado."114 

 

Antes da edição da Carta de 1988, algumas Constituições Estaduais instituíram 

mecanismos de fiscalização da constitucionalidade, em tese, de leis ou atos normativos 

estaduais e municipais em face das ditas Constituições. O Supremo Tribunal, entretanto, 

declarou a inconstitucionalidade dos preceitos constitucionais estaduais que estabeleceram 

esse controle jurisdicional de constitucionalidade, em abstrato, em nível dos Estados-

membros, dada à falta de permissão expressa, para tal competência, no texto da Constituição 

Federal, então vigente.115  

 

No sistema anterior, portanto, o controle da constitucionalidade de normas estaduais 

em confronto com a Carta estadual só era  possível por meio do controle incidental ou difuso. 

 

Assim, o art. 125, § 2.°, da Constituição Federal introduz um importante avanço em 

nosso regime na defesa do poder constituinte estadual.  

 

Comentando o art. 125, § 2.°, da Constituição Federal, Celso Ribeiro BASTOS 

afirma que o constituinte, ao dispor sobre os Tribunais dos Estados, foi bastante feliz, 

conferindo a esses órgãos a competência para verificação de inconstitucionalidade das leis e 

atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, expondo que, 

dessa forma:  
 
...temos um sistema maior onde o Supremo Tribunal Federal cuida do controle da 
constitucionalidade das normas e atos federais e estaduais em face da Constituição 
Federal. E, na alçada estadual, um outro sistema concentrado que controla a 
constitucionalidade das normas e atos municipais e estaduais perante a Constituição 
dos Estados, portanto, um microssistema de controle da constitucionalidade.116  

 

Neste aspecto, nosso sistema assemelha-se ao alemão e ao americano, 

pois, nesses países, coexistem, também, as jurisdições constitucionais estaduais e as federais. 

A jurisdição constitucional federal é exercida pelo Bundesverfassungsgericht e pela Supreme 

                                                 
114 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 46.  
115 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 109.098. Revista de Direito Administrativo, São Paulo,  n. 172, 
1988,  p. 67. 
116 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Instituto dos Advogados de São 
Paulo, 1985,  p. 411. 
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Court; já  a jurisdição constitucional estadual é da competência do Tribunal Constitucional 

Estadual tedesco e americano.117 

 

3.4.3. Limites da Constituição Estadual perante os Princípios da Constituição Federal 

 

Os princípios constitucionais sensíveis118 são assim denominados, pois a sua 

inobservância pelos Estados-membros no exercício de suas competências legislativas, 

administrativas ou tributárias pode acarretar a sanção politicamente mais grave existente 

em um Estado Federal: a intervenção na autonomia política. Estão previstos no art. 34, 

VII, da Constituição Federal: 

 

- forma republicana, sistema representativo e regime democrático;  

- direitos da pessoa humana; 

- autonomia municipal; 

- prestação de contas da Administração pública, direta e indireta; 

- aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, com-

preendida a proveniente de receitas de transferência, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino. 

 

Na lição de Orlando BITTAR, tais princípios são cardeais,  medulares, axiais, 

representando o mínimo federativo. Os Estados que constituem a União  mantêm-se unidos, e 

sua Federação - seu pacto, seu  foedus - repousa sobre a aceitação solene e consentida 

daquelas bases uniformes, as quais denominava "O Eixo da Federação".119 

 

Se o Estado-membro não respeitar quaisquer desses princípios constitucionais poderá 

sofrer intervenção da União (CF, art. 34, VII), que dependerá de provimento, pelo Supremo 

Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República (art. 36, III). Mas a 

                                                 
117 No caso de lei ou ato normativo municipal contrapor-se, simultaneamente, à Constituição Federal e texto 
expresso da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, ainda que de repetição obrigatória e 
redação idêntica, a competência para julgamento da constitucionalidade do dispositivo local é do Tribunal de 
Justiça. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1.341-6-SP. Relator: Ministro Francisco Rezek. Diário da 
Justiça da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, p. 30541, 22 set. 1995. 
118 A terminologia é de Pontes de Miranda: Comentários à Constituição de 1946. 2. ed. São Paulo: Max 
Limonad, vol. I, 1953; também utilizada por José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo. 
18. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 596. 
119 BITAR, Orlando. Obras completas de Orlando Bittar.  Rio de Janeiro: Renovar,  vol. II,  1996,  p.188. 
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medida excepcional e extrema da intervenção não será tomada, caso o Presidente da 

República expeça decreto que se limite a suspender a execução do ato impugnado, se essa 

medida bastar ao restabelecimento da normalidade, dispensada a apreciação deste ato 

presidencial pelo Congresso Nacional (art. 36, § 3.°). Porém, se este decreto que suspende a 

execução do ato impugnado não surtir efeito, não for suficiente, bastante, para o 

restabelecimento da normalidade, o Presidente da República, em novo ato, decretará a 

intervenção, submetendo-a, agora sim, à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 24 

horas (art. 36, § 1). 

 

Na representação interventiva - processo predominantemente político - objetiva-se 

verificar se determinado ato estatal insultou algum daqueles preceitos fundamentais, algum 

daqueles princípios constitucionais sensíveis, essenciais para a estabilidade, segurança, 

permanência e garantia da Federação, mencionados no art. 36, VII, da Carta Magna. A 

declaração de inconstitucionalidade, pronunciada pelo STF, funciona como antecedente 

necessário, autêntica conditio juris para que se deflagrem as medidas interventivas da União 

no Estado-membro ou no Distrito Federal (CF, art. 36, III, e § 3.°). 

 

Os princípios constitucionais estabelecidos consistem em determinadas normas 

que se encontram espalhadas pelo texto da constituição, e, além de organizarem a própria 

federação, estabelecem preceitos centrais de observância obrigatória aos Estados-

membros em sua auto-organização. Subdividem-se em normas de competência120 e normas 

de preordenação.121 

 

Comentando os princípios constitucionais extensíveis, afirma José Afonso da 

SILVA: 

 
A Constituição vigente, retomando critérios da Constituição de 1946, em 
prestígio do federalismo, praticamente eliminou os princípios extensíveis, 
aqueles que consubstanciavam regras de organização da União, cuja aplicação, 
nos termos da Constituição revogada, se estendia aos Estados. Restou apenas a 
regra segundo a qual os vencimentos dos magistrados (Desembargadores) não 

                                                 
120 Por exemplo: artigos 23; 24; 25, 27, § 3°; 75; 96, I, a-f; 96, II, a-d, III; 98, I e II; 125, § 4º; 144, § 4º, 5º e 6º; 
145, I, II e III; 155, I, a, b, c, II, cf. HORTA, Raul Machado. Estudos de Direito Constitucional. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1994,  p. 392-393.  
121 Por exemplo: artigos 27; 28;  37,  I a XXI, §§ 1° a 6°; 39 a 41; 42, §§ 13 a 11; 75; 95, I, II e II; 95, parágrafo; 
235, I a XI, também cf., HORTA,  Raul Machado. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del 
Rey, 1994, p. 393. 
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podem exceder aos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 93, V), que 
tem mais a ver com o exercício dos Poderes constituídos do que com limites do 
Poder Constituinte Decorrente. Vincula especialmente a capacidade de 
autolegislação, antes que a de auto-organização.122 

 

Adiante,  ao tratar do controle de atos e contratos de alienação e de uso de bens 

imóveis públicos, discorrer-se-á, especificamente, sobre o controle realizado pelo Tribunal de 

Contas do Distrito Federal, aí incluído o controle de constitucionalidade por ele exercido.  

 
3.5. A FEDERAÇÃO E O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  

 
Dispõe a Constituição de 1988 (artigo 37, inciso XXI) que, ressalvados os casos 

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 
É competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitação e 

contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 

fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecendo o disposto no 

artigo XXI, acima mencionado, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, 

nos termos do artigo 173, § 1º, III.123 

 

Muito se debateu a respeito da inconstitucionalidade da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, 

editada em obediência a essa regulamentação prevista na Constituição Federal, pois que a 

norma, de fato, estabelece normas gerais que descem a minúcias, afastando a possibilidade de 

legislação complementar por parte dos Estados e Municípios.124 

                                                 
122 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18. ed.  São Paulo: Malheiros, 2000, p. 
595 e 596. 
123  "Art. 173 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). Ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos 
imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 1º  A lei 
estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que 
explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo 
sobre: I - (...); II - (...); III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os 
princípios da administração pública; (...)" 
124 Afirma Maria Sylvia Zanella DI PIETRO: "A inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 8.666/93 é 
manifesta, porque nada deixa para que Estados e Municípios legislem em matéria de licitação e contrato 
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A despeito das muitas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ajuizadas no Supremo 

Tribunal Federal impugnando preceitos da Lei de Licitações, como é conhecida a Lei nº 

8.666/93,125 das quais resultaram algumas modificações pontuais, com ou sem redução de 

texto, a norma vem sendo aplicada nos últimos nove anos e deverá ser substituída por outra.126 

 

O novo anteprojeto de Lei Geral de Contratações da Administração Pública obriga a 

Administração direta e autárquica; as fundações criadas ou mantidas com recursos estatais, 

com personalidade de direito público ou privado; e as empresas públicas e as sociedades de 

economia mista, inclusive suas subsidiárias, prestadoras de serviços públicos (artigo 1º). 

 

Adota-se, para a outorga de direito de uso ou de exploração de bens públicos, nos 

termos do anteprojeto, o procedimento da Convocação Geral, no qual faz-se necessária 

aferição mais detida da qualificação dos interessados ou do atendimento das especificações do 

objeto (artigo 10, caput e inciso III).   

 

CAPÍTULO 4.  ALIENAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS 
Generosity is not a virtue when dealing with the property of others. 

Robert M. Douglas. 
 

 
4.1. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a alienação de 
terras públicas; 4.1.1. A exigência e a inexigibilidade da 
licitação; 4.1.2. O interesse público; 4.2. Formas de alienação de 
bens públicos; 4.2.1. Venda; 4.2.2. Doação; 4.2.3. Dação em 

                                                                                                                                                         
administrativo. Apenas o artigo 115 concede aos 'orgãos da Administração' (não aos legislativos estaduais e 
municipais) competência para expedirem normas relativas aos procedimentos operacionais a serem observados 
na execução das licitações, no âmbito de sua competência; essas normas, após aprovação da autoridade 
competente, deverão ser publicadas na imprensa oficial (parágrafo único). Ambas as determinações são inúteis; a 
primeira, porque a lei está conferindo a órgãos administrativos uma competência que eles já detêm, qual seja, a 
de editar atos normativos (regulamentos, resoluções, portarias) que permitam facilitar ou aperfeiçoar o 
cumprimento da lei; a segunda, porque a publicidade é princípio que decorre do artigo 37 da Constituição e 
constitui condição para que os atos administrativos produzam efeitos externos". Direito Administrativo. 14. ed. 
São Paulo: Atlas, 2002, p. 301.  
125 Cf., a título de exemplo, ADI 927-3, impetrada pelo Governador do Rio Grande do Sul; ADI 933-8, 
impetrada pelo Governador do Estado de Goiás; ADI 934-6, ajuizada pela Mesa da Assembléia Legislativa do 
Estado do Paraná.  
126 BRASIL. Anteprojeto de Lei Geral de Contratações da Administração Pública. Regulamenta o art. 37, XXI da 
Constituição Federal, institui normas gerais sobre licitações e procedimentos de contratação para a 
Administração Pública, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, n. 52, Seção I, 18 mar. 
2002. 
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pagamento; 4.2.4. Permuta; 4.2.5. Investidura; 4.2.6. 
Legitimação de posse.  

 

 

4.1.  A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993127, E A ALIENAÇÃO DE TERRAS 

PÚBLICAS 

 

As alienações de bens imóveis da Administração devem obedecer, primeiramente, às 

normas dispostas na Lei nº 8.666/93. Antes, contudo, é preciso que o bem, se necessário, seja 

desafetado. Em regra, os bens públicos são inalienáveis (artigo 67 do Código Civil),128 

enquanto destinados ao uso comum do povo ou a fins administrativos especiais. São os bens 

de destinação pública específica ou que têm afetação pública. A desafetação da destinação 

originária, sempre por meio de lei, passa o imóvel público à categoria de bem dominial, do 

patrimônio disponível da Administração. 

 

                                                 
127 A presente dissertação reporta, no item 8.1, à interpretação principiológica do controle dos atos e contratos de 
alienação e uso de bens imóveis públicos. Também o procedimento licitatório deve ser realizado sob a regência 
de princípios constitucionais administrativos (cf., a respeito, o artigo 3º da Lei nº 8.666/93). Remete Juarez 
FREITAS ao conceito de subsistema: "Para estimular a meditação sobre as licitações como um subsistema 
hierarquizado de princípios, normas e valores, poder-se-ia aduzir, neste momento, um breve catálogo como 
simples amostra de um projeto possível de captação científica dos comandos mais altos e constitutivos do Direito 
Administrativo, também aqui atuantes, em tais termos: princípio da universalização das máximas de conduta, ou 
do interesse público (racional decorrência dos princípios fundamentais da Constituição Federal), que veda as 
condutas antinômicas com o Estado Democrático de Direito; princípio da legalidade e seu consectário direito 
subjetivo público ao devido procedimento; princípio da impessoalidade, que proíbe qualquer discriminação 
injusta, como sucederia, 'v.'  'g.' , se a Administração contratasse preterindo o proponente vencedor ou com 
estranhos ao procedimento licitatório; princípio da moralidade e seu subprincípio da vedação de improbidade 
administrativa; princípio da jurisdição única e do amplo controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, 
no escopo de impedir os desvios de finalidade pública, assim como de garantir a efetividade dos demais 
princípios; princípio da economicidade ou otimização operacional; princípio da legitimidade; princípio da 
proporcionalidade (dimanante dos princípios fundamentais da Lei Maior); princípio da segurança das relações 
jurídicas e da estável confiança do administrado de boa-fé (implícito e derivado dos princípios fundamentais, 
inclusive do próprio princípio da universalização ou interesse público); princípio da motivação, que exige a 
justificada e plausível fundamentação dos atos administrativos, especialmente os discricionários; princípio da 
publicidade ou da transparência, consoante o qual o sigilo, tirantes hipóteses legais expressas, conspira contra o 
interesse em ver os atos controlados do mais abrangente modo; princípio da participação da sociedade na 
fiscalização dos certames e, ainda, o princípio da menor restrição possível, uma derivação lógica da exigência de 
isonomia. Com efeito, o sistema jurídico-licitatório haverá de ser o resultado direto da interpretação tecida a 
partir de um catálogo, expresso ou tácito, de tais princípios devidamente concretizados no plano normativo. 
Assinale-se, a calhar, que os princípios, sobre serem os reguladores da licitação, uma vez que constituem os 
núcleos mesmos do Direito Administrativo em geral, devem ser respeitados, no cabível, ainda quando efetuadas 
adjudicações diretas, nas situações de dispensa ou inexigibilidade." (Do Procedimento Licitatório: Conceito, 
Princípios e Elementos Nucleares. In: Estudos de Direito Administrativo. 2. ed.  rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 1997,  p. 154 e 155). 
128 Dispõe o novo Código Civil - Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Art. 100.  Os bens públicos de uso 
comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a 
lei determinar." 
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Alienação é toda transferência de propriedade, remunerada ou gratuita, sob a forma 

de venda, permuta, doação, dação em pagamento, investidura.129 

 

A alienação de bens da Administração Pública está subordinada à existência de 

interesse público devidamente justificado e deverá ser precedida de autorização legislativa e 

de avaliação, além de licitação, na modalidade de concorrência.130 

 

A concorrência é dispensada nas hipóteses de dação em pagamento; doação 

(permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de 

qualquer esfera de governo);131 permuta por outro imóvel; investidura; venda a outro órgão ou 

entidade da Administração pública, de qualquer esfera de governo; e alienação de bens 

imóveis construídos e destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas 

habitacionais de interesse social, por órgão ou entidades da Administração Pública 

especificamente criados para esse fim.132 

 

A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, 

obrigatoriamente, os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena 

de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente 

justificado (artigo 17, § 4º da Lei nº 8.666/93).133 

                                                 
129 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed.  São Paulo: Malheiros, 2001, p. 493. 
130 BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília,  DF, 22 jun. 1993, Seção I, artigo 17, caput. 
131 O Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar nos seguintes termos: "para suspender até a decisão 
final da ação, quanto aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a eficácia da expressão ‘permitida 
exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública’, contida na letra ‘b’ do inciso I do artigo 
17, da Lei Federal nº 8.666, de 21.6.1993, vencido o Ministro Paulo Brossard, que a indeferiu; para suspender os 
efeitos da letra ‘c’ do mesmo inciso, até a decisão final da ação, o Tribunal, por maioria de votos, deferiu a 
medida cautelar, vencidos os Ministros Relator, Ilmar Galvão, Sepúlveda Pertence e Neri da Silveira, que a 
indeferiam; no tocante à letra ‘a’ do inciso II do mesmo artigo, o Tribunal, por maioria de votos, indeferiu a 
medida cautelar, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Celso de Mello, Sydney Sanches e Moreira Alves, que a 
deferiram; com relação a letra ‘b’ do mesmo inciso, o Tribunal, por unanimidade, deferiu a medida cautelar, para 
suspender, até a decisão final da ação, a eficácia da expressão ‘permitida exclusivamente entre órgãos ou 
entidade da Administração Pública’, quanto aos Estados, o distrito Federal e os Municípios; e, finalmente, o 
Tribunal, por maioria de votos, deferiu a medida cautelar, para suspender, até a decisão final da ação, a eficácia 
de todo o § 1º do artigo 17, vencido o Ministro Relator, que a indeferiu. Votou o Presidente." (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 927-3-DF, proposta pelo Governador do Rio Grande do Sul). 
132 Artigo 17 da Lei 8.666/93. 
133 A respeito do conceito de interesse público, cf. interessante dissertação de Mestrado de FLÁVIO TRINDADE 
JERÔNIMO, Interesse Público: reflexões e reflexos jurídicos, apresentada na Faculdade de Direito do Recife 
– Universidade Federal de Pernambuco. 
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O artigo 19 da Lei de licitações estabelece que os bens imóveis da Administração 

Pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento 

poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras: 

 

- avaliação dos bens alienáveis; 

- comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; 

- adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou leilão. 

 

No que tange aos imóveis da União, aplica-se, ainda, a Lei nº 9.636, de 15 de maio 

de 1998.134 

 

4.2.  O INTERESSE PÚBLICO 

 

De plano, é de mencionar a dificuldade doutrinária em conceituar o interesse público, 

ou o interesse geral, expressão do direito administrativo francês.135 

 

Historia Odete MEDAUAR a concepção da expressão: 

 
A noção de interesse público começou a ser utilizada após a Resolução francesa; 
acreditando no poder da razão, os revolucionários tentavam explicar, de modo 
racional, a finalidade de sua ação; o interesse público era argumento suscetível de 
propiciar a adesão de todos e, por isso mesmo, de fundamentar o poder do Estado.* 
Liga-se à separação entre esfera pública e privada, típica do século XIX: ao poder 
público cabia o zelo pelo interesse público; ao particular, o âmbito privado, e, pois, o 
que se referia ao interesse privado. Na concepção clássica da lei como expressão da 
vontade geral, a Administração figura como executora da vontade geral e intérprete 
do interesse público. Detém, assim, seu monopólio, ao identificá-lo, ao torná-lo 
objetivo de sua função e ao concretizá-lo em atos e medidas. Toda a máquina 
administrativa atua para atender o interesse público, que na concepção do século 
XIX apresenta-se limitado, como já se expôs; por isso, os atos e medidas se 
justificam, mesmo que restrinjam atividades ou direitos de particulares (como na 

                                                                                                                                                         
Define o autor o conceito de interesse público, primeiramente, por exclusão (p. 38): "Da convergência das idéias 
morais de Kant e sociológicas de Durkheim, pode-se ao menos afirmar o que não é interesse público moral, na 
sociedade:  O interesse particular - interesse voltado para o indivíduo e não para a coletividade;  o interesse que 
usa o ser humano apenas como meio para atingir um fim, qualquer que seja ele;  o interesse que não seja fruto da 
realidade social;   o interesse que não leve à cooperação entre os indivíduos." 
134 BRASIL. Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998. Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e                       
alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis nºs 9.760, de 5 de             
setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 2º do art. 49 do Ato das Disposições                       
Constitucionais Transitórias, e dá outras providências. Diário Oficial da União 18 maio 1998 p. 000002.  
135 Cf., COHEN - TANUEI, Laurent. Le droit sans l'État. 3. ed. Paris: PUF, 1987, p. 110. 
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desapropriação e medidas decorrentes do poder de polícia). A Administração realiza, 
assim, uma espécie de homogenização dos interesses, o que pressupõe uma 
concepção de sociedade homogênea, com redução de todos os interesses a um 
denominador comum. Raciocina-se, desse modo, em torno de interesse público e 
interesse individual, de regra em contraposição, para afirmar-se, na atividade 
administrativa, a primazia do primeiro em relação ao segundo.136 

 

Interesse público, hoje, é multifacetado, tem natureza plúrima . Sendo, contudo, de 

difícil definição e individualização, o conceito tem sua objetividade abalada. Por isso deve a 

Administração valer-se da ponderação dos interesses conflitantes.137 

 

É de remarcar, ainda, que os contratos com a Administração Pública, ao passo em 

que devem pautar-se e motivar-se pelo interesse público, não podem menosprezar os direitos 

do particular contratado, pena de fulminarem-se os princípios constitucionais - 

administrativos da legalidade, moralidade eficiência, impessoalidade e isonomia.138 

 

Em outro giro, a propriedade e a posse envolvem uma compatibilização de interesse 

individual com interesse metaindividual. O direito de propriedade é limitado pelo atendimento 

à função social, para que sejam usufruídas por muitos as chamadas funções urbanas 

elementares, "tal como fixadas na 'Casa de Atenas': habitar, trabalhar, recrear-se e circular."139 

 

4.3. FORMAS DE ALIENAÇÃO DE BENS PÚBLICOS 

 

4.3.1. Venda 

 

A compra e venda é contrato de direito civil ou comercial (Código Civil, artigo 1.122 

e Código Comercial, artigo 191) mediante o qual o vendedor transfere a propriedade do bem 

ao comprador, por preço certo em dinheiro. 

 

                                                 
136 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 
179 e 180. 
* Deswarte, op. Cit., p. 1.291. 
137 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 
183. 
138 SZKLAROWSKY, Leon Frejda. Interpretação dos contratos administrativos. In: Revista de Informação 
Legislativa. Brasília: Senado Federal, a. 36, n. 144, out./dez. 1999, p. 215. 
139 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito Urbanístico e limitações administrativas urbanísticas. 
Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, a. 27, n. 107, jul./set. 1990, p. 102. 
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A venda de bem imóvel público faz-se mediante autorização legislativa, avaliação 

prévia e licitação, na modalidade de concorrência.140 A alienação de bem imóvel público 

pressupõe, ainda, esteja ele desafetado, ou seja, que pertença à categoria de bens dominiais, 

despido de sua destinação pública. 

 

Maria Sylvia Zanella DI PIETRO bem lembra que os bens de uso comum e de uso 

especial,  afetados a uma destinação pública, encontram-se fora do comércio jurídico de 

direito privado, mas não do comércio jurídico de direito público, "caso contrário ficaria a 

Administração impedida de extrair dos bens do domínio público toda a sua potencialidade de 

utilização, em consonância com a função social que é inerente à própria natureza da 

propriedade pública."141 É que os bens de uso comum e de uso especial, enquanto afetados a 

uma destinação pública, podem ser objeto de alienação de uma entidade pública para outra, 

obedecendo-se a normas de direito público, sendo que a transferência, normalmente, dá-se por 

lei. 

 

 

 
4.3.2. Doação 

    

A doação, assim, como a venda, é contrato de direito civil, não de direito 

administrativo. Dá-se quando há a transferência de bem do patrimônio de uma pessoa para o 

de outra, e só se aperfeiçoa com a aceitação do donatário. 

 

A doação pode ser pura ou com encargo e depende de autorização legislativa e 

avaliação prévia. Como já visto acima, dispensa-se a licitação para a doação pura; a doação, 

entretanto, só se faz para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer 

esfera de governo.142 A doação, ainda, é permitida exclusivamente para fins e uso de interesse 

social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à 

escolha de outra forma de alienação (artigo 17, inciso II, alínea “a” da Lei de Licitações). 

                                                 
140 Nos termos do artigo 24 da Lei nº 9.636, de 15.05.1998, a venda de bens imóveis da União será feita 
mediante concorrência ou leilão público. Assim também dispõe o artigo 19 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993. 
141  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 1990, p. 379. 
142  Ver ADI nº  927-3-DF, mencionada na nota nº 131.  
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A doação com encargo é, obrigatoriamente, licitada (artigo 17, § 4º da Lei de 

Licitações) e de seu instrumento deverão constar os encargos, o prazo de seu cumprimento e a 

cláusula de reversão. Excepcionalmente, no caso de interesse público devidamente justificado, 

dispensa-se a licitação. 

 

A Administração, preferentemente à venda e à doação, utiliza-se da concessão de 

direito real de uso, com vantagens, pois esta não transfere a propriedade. 

 

Cumpre aqui analisar as doações que vêm sendo procedidas no Distrito Federal a 

instituições religiosas, para regularização de terrenos já ocupados ou para novas edificações. 

 

A Administração, no intuito de regularizar imóveis já ocupados por congregações 

religiosas diversas e, principalmente, de distribuir imóveis públicos para edificação por parte 

dessas entidades, de início concedeu dezenas deles como direito real de uso. 

 

O Distrito Federal, contudo, abandonou essa prática, principalmente depois de 

ajuizada Ação de Improbidade, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.143 

 

No momento, doam-se os bens públicos a entidades religiosas, com fulcro no artigo 

19, inciso I da Constituição Federal, ou seja, essas doações são consideradas, pelo Distrito 

Federal, como colaboração de interesse público com os cultos religiosos e igrejas.144 

 

Em face dos princípios constitucionais e administrativos, é possível, perante o 

sistema jurídico brasileiro, a doação de bens imóveis públicos a particulares, escolhidos 

aleatoriamente pelo agente público? Lembramos, na introdução deste estudo, que a doação, 

ainda que com encargo de prestação de serviços limitados, vem sendo, neste último ano, 

largamente utilizada para alienação de bens públicos imóveis pertencentes ao Distrito Federal, 

                                                 
143 Ação de Improbidade nº 34671/97. 
144 A respeito da questão, editou o Distrito Federal a Lei nº 2.688, de 12.02.2001, alterada pela Lei nº 2.888, de 
10.01.2002. 
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após prévia desafetação. As leis que possibilitam essas alienações prevêem audiência pública, 

que não é realizada.145 

 

É de concluir que o princípio constitucional da igualdade, do qual decorre o princípio 

administrativo da licitação, é malferido por essas alienações. O controle dos atos que a elas 

conduzem e que as realizam será exposto no Capítulo 7. 

 

No Tribunal de Contas do Distrito Federal, a alienação de imóveis públicos a 

entidades religiosas vem sendo examinada nos processos nºs 2919/98, 2743/98, 3125/98, 

4505/98 e 949/02, originários de representações do Ministério Público por 

inconstitucionalidade de várias Leis Complementares do Distrito Federal.146 

 

Em sede judicial, a Lei distrital nº 2.688, de 12.02.2001,147 foi contestada pelo 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, mediante Ação Direta de 

Inconstitucionalidade,148 com pedido de concessão de medida liminar. Aponta-se, na ação, a 

incompatibilidade vertical de todos os dispositivos da Lei com os artigos 16, caput e inciso II; 

18, caput e inciso I;  19, caput; 26; 47, caput e § 1º; 48; 49 e 359 da Lei Orgânica do Distrito 

Federal. A ação funda-se na proporcionalidade do encargo exigido com o valor do bem doado 

e tem seu mais forte argumento no artigo 359 da Lei Orgânica do Distrito Federal.149 

 

                                                 
145 O artigo 362 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que "serão obrigatoriamente apreciados em audiência 
pública: I - (...).; II - atos que envolvem modificação do patrimônio arquitetônico, histórico artístico, paisagístico 
o cultural do Distrito Federal; III - (...); § 1º - A audiência prevista neste artigo deverá ser divulgada em pelo 
menos dois órgãos de imprensa de circulação regional, com a antecedência mínima de trinta dias;  § 2º  O órgão 
concedente dará conhecimento das audiências públicas ao Ministério Público competente. 
A respeito da norma do § 2º desse artigo, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal 
publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal, de 24 de maio de 1994, p. 27, a Portaria nº 09/94. 
Não há notícia de que tenha sido cumprida, tampouco a divulgação a que alude o § 1º. 
146 Representações nºs 01/98 - Conjunta, 12/98 - Conjunta, 19/98-Conjunta, 37/98-Conjunta, 06/02-MF. 
147 DISTRITO FEDERAL. Lei nº 2.688, de 12 fevereiro de  2001. Dispõe sobre a colaboração de interesse 
público entre o Distrito Federal e as entidades que especifica mediante doação com encargo das áreas por ela 
ocupadas para atividades de ensino, assistência social e saúde. Diário Oficial do Distrito Federal. Brasília, DF,  
16 fev. 2001, p. 1.  
148 Processo nº 2002.00.2.003404-0. 
149 Artigo 359: "Às entidades filantrópicas e assistenciais sem fins lucrativos, consideradas de utilidade pública, 
poderá ser outorgada a concessão de direito real de uso sobre imóvel do Distrito Federal, mediante prévia 
autorização do Poder Legislativo." 
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A doação com encargo de bens imóveis públicos a entidades religiosas não 

configura, a princípio, subvenção. Como se pode ler do processo nº 3564/97, do TCDF,150 

subvenção é auxílio permanente, via de regra pecuniário, como, por exemplo, aquele 

concedido pela Administração pública a creches conveniadas com o Juizado de Menores e a 

Secretaria de Educação. 

 

De fato, a alienação, mediante licitação, poderia favorecer igrejas economicamente 

mais favorecidas, e, nessa área, não há, propriamente competição, pois não se submetem as 

igrejas, ou ao menos não deveriam submeter-se, a regime capitalista. 

 

É preciso verificar, contudo, se o encargo que se impõe à doação - e aqui defende-se 

que deve haver encargo, proporcional à necessidade da comunidade de atendimento por 

aquele templo -  é suficiente ao atendimento do interesse público que tornou a colaboração a 

que alude o inciso I do artigo 19 imperiosa. Se o encargo, por exemplo, é a prestação de 

serviços à comunidade, não se lhe pode fixar termo exíguo: se a prestação de serviços é 

realmente de interesse público, deve perdurar por muitos anos, até porque, como já 

ressaltamos, tais entidades não têm ou não devem ter fins lucrativos. Se de fato submetem-se 

a regime capitalista, estão aptas a concorrer livremente, sendo a livre concorrência 

pressuposto do princípio administrativo da licitação. 

 

                                                 
150 A propósito, consultar o voto do Relator, Conselheiro José Milton Ferreira, do qual transcreve-se o seguinte 
excerto: "Há quem entenda que o poder público não poderia doar ou ceder terrenos para a construção de templos, 
porquanto estaria desrespeitando a proibição constante do art. 19, I, da Constituição Federal. Não creio que a 
leitura seja correta. Na verdade, a Constituição Federal, já no art. 5º, VI, assegura a liberdade de consciência e de 
crença, bem como o livre exercício dos cultos religiosos, enquanto que, no art. 19, I, veda ao poder público 
'estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles 
ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de 
interesse público'. Vê-se que as disposições constitucionais a que me refiro se conjugam e devem ser entendidas 
como garantias do cidadão, que ao poder público se impõe observar. A licitação sistemática de terrenos para a 
implantação de templos poderia não permitir a realização daquelas garantias, poderia prejudicar, por exemplo, o 
livre exercício dos cultos religiosos, a partir do predomínio de alguns segmentos, em razão do poder econômico. 
De outra parte, ceder terrenos a entidades religiosas, segundo critérios previamente estabelecidos em lei, não 
necessariamente mediante remuneração, não me parece que configure violação da proibição a que se refere o art. 
19, I, da Constituição Federal, porque não caracterizaria estabelecimento de cultos religiosos ou igrejas nem ao 
menos significaria subvencioná-los. Subvencionar é estipendiar em caráter permanente, é conceder auxílio 
pecuniário, coisa diferente, portanto. Ademais, o próprio texto constitucional, ao estabelecer a vedação de que se 
cuida, ressalva a colaboração de interesse público, na forma da lei. Creio que, em atenção a essa ressalva, 
poderia o Distrito Federal legislar sobre a matéria, estabelecendo que as entidades contempladas ficariam sujeitas 
a oferecer alguma colaboração de interesse público, além da implantação do templo." 
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De toda sorte, precauções devem ser sempre tomadas em relação à matéria. A Lei nº 

3.061, de 22.08.2002, publicada no DODF de 30.08.2002, estendia as doações a todas as 

atividades voltadas a culto religioso e, ainda, ao ensino, à assistência social ou à saúde, desde 

que prestadas sem fins lucrativos e de forma indiscriminada à população. Esse dispositivo 

extensivo foi vetado e a norma foi republicada no DODF de 02.09.2002. 

 

No Distrito Federal, em face do artigo 359 da Lei Orgânica do Distrito Federal "às 

entidades filantrópicas e assistenciais sem fins lucrativos, consideradas de utilidade pública, 

poderá ser outorgada a concessão de direito real de uso sobre imóvel do Distrito Federal, 

mediante prévia autorização do Poder Legislativo. 

 

4.3.3. Dação em Pagamento 

 
Dação em pagamento é a entrega de um bem que não seja dinheiro para solver dívida 

anterior. A coisa dada em pagamento pode ser de qualquer espécie e natureza, bastando o 

assentimento do credor no recebimento em substituição à prestação que lhe era devida (artigo 

995 do Código Civil).151 

 

Também para a dação em pagamento exige a Lei de Licitações avaliação prévia e 

autorização legislativa. 

 

O poder público, entendemos, só pode quitar dívidas mediante dação de imóveis em 

pagamento se, comprovadamente, não lhe for possível alienar os bens a preço justo, ou seja, é 

preciso que fique afastada a possibilidade de obtenção do melhor preço, por meio do instituto 

da licitação. Assim também entende Marçal JUSTEN FILHO: 

 
Na dação em pagamento, a Administração se libera de uma dívida sem desembolsar 
dinheiro, através da transferência do domínio de um imóvel. Não se admite a dação 
em pagamento quando a Administração possa obter, através da venda, um resultado 
mais vantajoso. A hipótese da alínea 'a' pressupõe não apenas a facilidade de 
extinção da dívida, mas é indispensável que a liquidação do imóvel, por via de 

                                                 
151 A) MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 
496. 
 B) O novo Código Civil - Lei nº 10.406, de 10.01.2002, regulamenta o instituto em seus artigos 356 a 359. A 
redação pouco mudou em relação ao Código Civil de 1916, ainda em vigor. Ressaltaram-se, no novo Código, os 
direitos de terceiros, no caso de o credor ser evicto da coisa recebida em pagamento (artigo 359), e a redação do 
artigo 356 foi "modernizada", em relação à redação do artigo 996 do Código de 1916.  
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licitação, não possa produzir receitas maiores. A justificativa para dispensa de 
licitação reside na impossibilidade de selecionar proposta mais vantajosa para a 
Administração. Não haverá ofensa ao princípio da isonomia, se nenhum sujeito se 
encontrar em situação idêntica à do particular. Se credores diversos tiverem interesse 
de extinguir seus créditos mediante dação em pagamento, estarão presentes os 
pressupostos da licitação. A escolha de um dentre os credores para ser beneficiado 
pela dação em pagamento ofenderá a isonomia e pode representar operação que não 
seja mais vantajosa. Rigorosamente, a Administração terá o dever de promover 
licitação para selecionar, dentre seus credores, aquele que oferecer as melhores 
condições para a dação em pagamento.152 

    

4.3.4. Permuta 

 

À permuta aplicam-se as disposições do Código Civil (artigo 1.164) ou do Código 

Comercial (artigo 221). É contrato mediante o qual as partes transferem e recebem um bem, 

reciprocamente. 

 

Para a permuta exige a Lei nº 8.666 avaliação prévia dos bens a serem permutados e 

autorização legislativa. A própria definição do contrato afasta a possibilidade de licitação. 

 
4.3.5. Investidura 

 

A investidura é definida na Lei de Licitações, artigo 17, § 3º,  como a alienação aos 

proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área 

esta que se torna inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e 

desde que esse não ultrapasse a 50% do valor máximo previsto para compras e serviços por 

meio de licitação na modalidade de convite. 

 

Lembra Hely Lopes MEIRELLES153 que, da mesma forma que o proprietário 

lindeiro pode compelir o Poder Público a incorporar ao seu terreno, por investidura, a área 

pública inaproveitável isoladamente, pagando o justo valor, também pode a Administração 

desapropriar o imóvel confinante se o proprietário recusar-se a investir, possibilitando-se, 

assim, a venda de todo o imóvel a terceiro. 

 

                                                 
152 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 5. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1988, p. 155. 
153 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 498. 
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4.3.6. Legitimação de Posse  

 

A legitimação de posse é modo excepcional de transferência de domínio de terra 

devoluta, ou área pública sem utilização, ocupada por particular que nela se instala, 

cultivando-a ou levantando edificação para seu uso.154 

 

Não se confunde com a usucapião, vedada para aquisição de terras públicas (artigo 

183, § 3º, da CF) porque, na legitimação de posse, o Poder Público reconhece a conveniência 

de legitimar certas ocupações, buscando respeito à função social da propriedade. 

 

A legitimação de posse  foi prevista, de primeiro, na Lei de Terras (artigo 5º), como 

já acima se expôs. 

Em regra, a legitimação de posse é precedida de um processo de discriminação de 

terras devolutas, após o que os posseiros que não tenham título legítimo de domínio, mas que 

preencham os requisitos para a legitimação, recebem o título de domínio do poder público.155 

 

No Distrito Federal, a legitimação de ocupação foi regulada pela Lei nº 2.689, de 

19.02.2001, alterada pela de nº 2.722, de 08.06.2001.156  Objetiva a Lei regularizar ocupações 

de terras rurais com área de até cento e cinqüenta hectares,157 cujo ocupante as esteja tornando 

produtivas com seu trabalho e de sua família (artigo 11). O beneficiário da legitimação de 

terras públicas do Distrito Federal deverá exercer a agricultura, a pecuária, a agroindústria, o 

turismo rural e ecológico, ou o reflorestamento como atividade principal (artigo 11, § 5º). Não 

pode ser proprietário de imóvel rural e deve comprovar ocupação das terras e produção 

efetiva pelo prazo mínimo de cinco anos (incisos I e II do artigo 11). Observa-se que o 

posseiro pode ser proprietário de um ou vários imóveis urbanos.  

 

 

                                                 
154 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 500. 
155 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2002, p. 557. 
156 Contra a Lei nº 2.689/2001 foi proposta a ADI nº 1086-4 pelo Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios, julgada improcedente no mérito (DJU de 13.06.2001). 
157 A Lei federal nº 6.383, de 7.12.1976, estabelece, em seus artigos 29 a 31, as condições para a legitimação de 
posse e preferência para aquisição. O posseiro deve ocupar área pública com extensão máxima de 100 hectares e 
ter nela morada permanente, cultura efetiva e exploração direta. Não pode ser proprietário rural. A outorga é 
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CAPÍTULO 5.  USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS POR PARTICULARES 
 

Leis são como salsichas. É melhor não ver como são feitas. 
Otto von Bismarck. 

 
 
5.1. Utilização de bens de uso comum; 5.2. Uso privativo de 
bens públicos; 5.2.1. Locação e arrendamento; 5.2.2. 
Aforamento; 5.2.3. Cessão; 5.2.4. Autorização e permissão de 
uso; 5.2.5. Concessão de domínio; 5.2.6. Concessão de uso; 
5.2.7. Concessão de direito real de uso e direito de superfície. 

 
 
 
 

5.1. UTILIZAÇÃO DE BENS DE USO COMUM 
 

A utilização por todos, ou seja, indistintamente, de bens de uso comum da 

Administração dispensa qualquer outorga administrativa. Faz-se necessário, contudo, que o 

bem seja utilizado pelo particular de acordo com sua destinação principal ou secundária e em 

condições que não lhe desgastem a natureza de maneira exagerada. 

 

                                                                                                                                                         
feita por prazo máximo de quatro anos, findo o qual terá o posseiro preferência na aquisição, desde que 
comprove sua capacidade de desenvolver a área.  
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O uso comum do bem pode ser gratuito ou remunerado. Importa que seja comum, ou 

seja, acessível a todos de forma igualitária. Exemplifica Celso Antonio Bandeira de 

MELLO:158 

 
(...) Assim, a circulação de veículos nas estradas é livre, mas seus condutores, para 
fazê-lo, terão que pagar o ‘pedágio’ acaso estabelecido. 
Ao dizer-se que o uso é livre, está-se caracterizando que ele independe de algum ato 
administrativo reportado a alguma individualização especificadora de tal ou qual 
utente. Assim, verbi gratia, o pagamento de pedágio, a que se vem aludir, é 
condição geral imponível a quaisquer condutores de veículos – e não decisão 
individualmente tomada à vista deste ou daquele usuário. 

  
Maria Sylvia Zanella DI PIETRO destaca as características básicas de uso comum:159 

 
a) é aberto a todos ou a uma coletividade de pessoas, para ser exercido 
anonimamente, em igualdade de condições, sem necessidade de consentimento 
expresso e individualizado por parte da Administração; 
b) é, em geral, gratuito, mas pode, excepcionalmente, ser remunerado, sem que isto 
desnature o uso comum; este não perde, pelo fato da retribuição, a característica de 
utilização anônima, utiuniversi, igual para todos e independente de consentimento da 
Administração. Embora não seja pacífico, esse entendimento parece incontestável no 
direito positivo brasileiro, diante do art. 68 do Código Civil, que expressamente 
permite que o uso comum de bens públicos seja gratuito ou remunerado, conforme 
as leis da União, dos Estados, dos Municípios, a cuja Administração pertencerem; 
c) está sujeito ao poder de polícia do Estado, que compreende a regulamentação do 
uso, a fiscalização e a aplicação de medidas coercitivas, tudo com o duplo objetivo 
de conservação da coisa pública (coibindo e punindo qualquer espécie de ação 
danosa por parte dos administrados) e de proteção do usuário (garantindo-lhe a 
fruição do bem público de acordo com a sua destinação); no exercício desse 
encargo, que constitui verdadeiro poder-dever do Estado, a Administração não 
precisa necessariamente recorrer ao Poder Judiciário, pois dispõe de meios próprios 
de defesa do domínio público, que lhe permitem atuar diretamente; é o privilégio da 
Administração que se denomina de auto tutela administrativa; 
d) o uso comum não tem, em regra, natureza de direito subjetivo; constitui 'o 
exercício natural de uma faculdade que faz parte integrante da esfera de liberdade 
humana, que o homem tem como homem, não apenas como habitante de um 
determinado lugar'; podem exercê-lo todas as pessoas, nacionais e estrangeiras, sem 
distinção. 

  

Ressalta, ainda, que o administrador, frente ao bem afetado ao uso comum do povo, 

pode estar em duas posições:160  
   

                                                 
158 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1995, 
p 470. 
159 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Uso Privativo de Bem Público por Particular. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, p. 10 e 11. 
160 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Uso Privativo de Bem Público por Particular. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, p. 11 e 12. 
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- como membro da coletividade, participa do interesse coletivo na preservação 

do uso comum; 

 

- individualmente considerado, como usuário em concreto do bem de uso comum, ele 

pode ser titular de direito subjetivo público, defensável nas vias administrativas e judicial, 

quando sofrer cerceamento no livre exercício do uso comum, em decorrência de ato de 

terceiro ou da própria Administração. 

 
O uso comum pode ser ordinário e extraordinário.161   O uso comum extraordinário 

depende de título jurídico ou é remunerado. O uso comum ordinário é gratuito e não depende 

de nenhuma outorga. 

 

É extraordinário, por exemplo, o uso comum de bem público para realização de 

comícios, passeatas ou festividades em área pública. Não se trata de utilização com caráter de 

exclusividade, mas exige-se consentimento da Administração. 

    

No Distrito Federal, por exemplo, manifestações diante do Palácio de Governo, o 

Palácio do Buriti, hão de ter consentimento prévio da Administração, evitando-se, assim, 

tumulto e inconveniências.162 O uso de espaço, contudo, é comum a todos, não exclusivo. 

Nessa categoria insere-se, também, o exemplo do pedágio, supramencionado. 

 
5.2.  USO PRIVATIVO DE BENS PÚBLICOS 

 
O uso privativo de bens públicos é feito em caráter de exclusividade e requer título 

jurídico individual. Pode ser outorgado a pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 

mediante remuneração ou não.163 

 

                                                 
161 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Uso Privativo de Bem Público por Particular. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983,  p. 12 e 13. 
162 DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 20.010, de 20 de janeiro de 1999. Disciplina as manifestações públicas em 
locais que menciona. Diário Oficial do Distrito Federal. Brasília, DF, 21 jan. 1999, p. 1. 
163 A remuneração pelo uso de bens imóveis públicos é de natureza patrimonial, não tributária. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, inclui essa receita nas receitas 
correntes líquidas (artigo 2º, inciso IV). 
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Os títulos jurídicos mediante os quais os particulares podem usar o bem, em caráter 

de exclusividade, podem ser públicos ou privados. Inserem-se na primeira categoria a 

autorização, a permissão,  a concessão de uso, a concessão especial de uso, a concessão de 

direito real de uso; na segunda, estão a locação, o arrendamento, o comodato,  e a enfiteuse. 

Maria Sylvia Zanella DI PIETRO inclui também a concessão de direito real de uso nessa 

segunda categoria,164 classificação que justifica ao ter em mente que essa modalidade de uso 

faz-se em relação aos bens dominiais, ou seja, desafetados de sua função pública. Conceitua a 

conceituada administrativista o uso privativo como aquele que "a Administração Pública 

confere, mediante título jurídico individual, a pessoa ou grupo de pessoas determinadas, para 

que o exerçam, com exclusividade, sobre parcela de bem público."165 

 

Na verdade, a utilização por um particular em detrimento de outros, por si, não 

pressupõe a desafetação. Por outro lado, como o direito administrativo brasileiro não 

distingue, de forma clara, entre bens de domínio público e bens do domínio privado da 

Administração, como o faz o direito francês, não há que falar em emprego de institutos do 

direito privado para uso de bens públicos imóveis por particulares. Não há Justiça 

Administrativa em nosso País. 

 

Assim, entendemos que a locação, o arrendamento e o comodato devem ser 

preteridos por institutos de direito administrativo. A enfiteuse perdura porque traz vantagens 

financeiras ao Estado, mas é excepcionalíssima. 

 

A locação, pode, sim, ser utilizada para o uso de bens privados pela Administração: o 

inverso deve ser inadmitido, preferindo-se o emprego de institutos de direito administrativo. 

Dentre esses, incluem-se a autorização de uso; a permissão de uso, em suas duas modalidades; 

a concessão administrativa de uso e a concessão de direito real de uso. 

 

No Distrito Federal vem-se utilizando também o convênio, ao invés de contratos 

administrativos, como forma de uso de bens públicos imóveis, em contrapartida a uma 

prestação de serviço de interesse público, como, por exemplo, a instalação de uma Associação 

                                                 
164 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 1990, p. 386. 
165 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Uso Privativo de Bem Público por Particular. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, p. 19. 
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de Diabéticos. Entendemos ser incorreta a aplicação desse instituto, que serve de escusa para 

inaplicabilidade do princípio licitatório. 

 

Interessante notar que a Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 12.12.1996166, prevê 

transferência de propriedade, apenas condicionada a termo a permissionários e 

concessionários que tiverem posse de imóveis urbanos inseridos em programas habitacionais. 

A norma é, a toda prova, inconstitucional, pois se referidos contratos submetem-se ao 

procedimento licitatório, e este foi realizado para permissão ou concessão de uso, não é 

possível que seu objeto seja alterado para alienação do bem. Observe-se que o artigo 329, 

inciso III da LODF - alterado pela Emenda já referida - reporta-se a programas habitacionais e 

a imóveis urbanos. A Lei nº 8.666/93 excepciona da obrigatoriedade de licitação apenas 

programas habitacionais de interesse social - para população de baixa renda - criados por 

órgãos ou entidades da Administração Pública especificamente criados para esse fim (artigo 

17, inciso I, alínea "f").167 

 

5.2.1. Locação e Arrendamento 

 
A locação é contrato de direito privado previsto no artigo 1.188 do Código Civil.168 

 

O Decreto-lei nº 9.760, de 05.09.1946, regulamenta a locação de bens imóveis da 

União, estabelecendo o arrendamento como modalidade de locação, quando objetiva-se a 

exploração de frutos  ou prestação de serviços (artigo 64, § 1º). Na locação e no arrendamento 

há finalidade particular, nisso residindo a principal diferença entre estes e a concessão. 

Demais disso, como a concessão tem finalidade pública e exige, com freqüência, 

investimentos, seu prazo costuma ser mais dilatado; a locação, por atender a finalidades 

particulares, deve ter prazo mais exíguo (dez anos, de acordo com o artigo 96, parágrafo único 

do Decreto-lei nº 9.760). 

                                                 
166 DISTRITO FEDERAL. Diário Oficial do Distrito Federal. Brasília, DF, 19 dez. 1996, p. 1. 
167 Verbera Cláudia Fernanda de O. PEREIRA: "A hipótese é tão grave que a Emenda não fala sequer em opção 
de compra ou preferência em licitação. A rigor, qualquer concessionário ou permisionário, após pouco mais de 
dois anos, poderá ser investido na propriedade de terra pública, isso tudo sem desafetação por lei específica, em 
ofensa à LODF." (Processo nº 3564/97, Parecer nº 997/2002, fl. 468). 
168 No novo Código civil, Lei nº 10.406, de 10.01.2002, a locação regula-se nos artigos 565 a 578, ressalvada a 
locação de prédio urbano, que esteja sujeita a lei especial (artigo 2036). 
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No Distrito Federal, assim como no âmbito federal, confundia-se locação e 

arrendamento, sobretudo este, com a concessão de uso e com a concessão de direito real de 

uso, conferindo-se aos primeiros, prazos de trinta anos, renováveis por igual período. Hoje, 

esses institutos já não são mais empregados no Distrito Federal, até porque a Lei de Licitações 

e as leis locais não o prevêem. Importa ressaltar, contudo, que os dispositivos supracitados do 

Decreto-lei nº 9.760 não foram revogados pela Lei nº 9.636, de 15.06.1998 (artigo 53). 

 

Comparando a locação com a concessão de uso, afirma Maria Sylvia Zanella DI 

PIETRO: 

 
Embora apresente pontos de contato com a concessão de uso, a locação dela se 
distingue pela finalidade. A concessão tem por objeto o uso privativo de bem 
público para fins de utilidade pública; por ela, o concessionário vai exercer, sobre o 
bem, algum tipo de atividade de interesse público. A locação tem por objeto também 
o uso de bem público, mas para proveito exclusivo do locatário, que dele se utilizará 
para fins residenciais. O interesse público, no caso, é apenas indireto, na medida em 
que explorando os bens de seu patrimônio privado, o poder público estará 
produzindo renda para os cofres públicos. 
Além disso, na locação, o poder público transfere apenas o uso e gozo da coisa, 
enquanto na concessão pode haver transferência de poderes públicos ao 
concessionário, em especial nos casos em que a concessão de uso se apresenta como 
instrumento acessório da concessão de serviço público. Finalmente, como o uso 
privativo, na concessão, tem finalidade predominantemente pública e exige, em 
muitos casos, despesas com instalações, a outorga admite prazos mais prolongados, 
como ocorre na concessão de uso de águas públicas para fins de abastecimento da 
população, que pode ser outorgada pelo prazo de 30 anos, conforme artigo 43, § 1º, 
do Código de Águas; ao contrário, na locação, destinada a fins residenciais e, 
portanto, de interesse privado do locatário, os prazos não devem ser prolongados.169 

 

Adverte Lucas Rocha FURTADO para o disposto no artigo 17, inciso I, alínea "f" da 

Lei nº 8.666/93: "as locações dos imóveis nele mencionados  submetem-se ao mesmo regime 

jurídico aplicável às alienações (prévia avaliação, autorização legislativa etc.)."170 

 
5.2.2. Aforamento 

 

                                                 
169 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Do Direito Privado na Administração Pública. São Paulo: Atlas, 1989, 
p. 160. 
170 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Licitações e Contratos Administrativos. Teoria, Prática e 
Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2001, p. 334. 
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Regula a enfiteuse o artigo 678 do Código Civil, mediante o qual dá-se a enfiteuse, 

aforamento ou aprazamento quando, por ato inter vivos ou de última vontade, o proprietário 

atribui a outrem o domínio útil do imóvel, pagando o enfiteuta ao senhorio direto um foro 

anual. 

 

Essas são as principais características da enfiteuse: 

 

- tem natureza de direito real, em que o titular (foreiro ou enfiteuta) recebe o domínio 

útil, com os poderes de usar, gozar e reivindicar a coisa, bem como alienar seus direitos a 

outrem, independentemente de anuência do proprietário; 

 

- o senhorio conserva o domínio direto com direito ao foro (contraprestação devida 

pelo enfiteuta), ao laudêmio (importância devida pelo foreiro em caso de transferência do 

domínio útil a terceiros e em caso de resgate) e à preferência no caso de alienação do domínio 

útil; 

 

-  extingue-se pela deteriorização do prédio aforado, pelo comisso (penalidade em 

caso de não pagamento do foro por três anos consecutivos) e pelo falecimento do enfiteuta, 

sem herdeiros; 

 

-  admite o resgate, ou seja, a prerrogativa concedida ao foreiro de adquirir, 

compulsoriamente, o domínio direto, depois de 10 anos de constituída a enfiteuse, mediante o 

pagamento de 10 pensões e um laudêmio (Lei 5.827, de 23.11.72); 

 

- é perpétua, sendo considerada como arrendamento se for estabelecida por prazo 

determinado; 

 

-  só pode ter por objeto terras não cultivadas ou terrenos que se destinem à 

edificação.171 

 

                                                 
171 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Uso Privativo de Bem Público por Particular. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983 p. 113. 
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O aforamento está previsto nos artigos 12 a 16 da Lei nº 9.636, de 15.05.1998. 

Exige-se licitação, nas modalidades de leilão ou concorrência pública, e poderão ser aforados 

os imóveis dominiais da União situados em zonas sujeitas ao regime enfitêutico (artigo 12). 

 

O enfiteuta dispõe dos mais amplos poderes sobre o bem: dele pode usar, gozar e 

dispor, desde que não lhe mude a substância ou o deteriore,172 e deve perpetuamente pagar a 

pensão anual, ou foro, ao senhorio direto. É o direito real de posse. 

 

O comisso é a pena legal prevista como forma de extinção do aforamento, devendo o 

senhorio direto reaver o domínio útil, indenizando ao enfiteuta as benfeitorias necessárias 

(Código Civil, artigo 692, inciso II). 

 

Duras críticas faz Hely Lopes MEIRELLES ao aforamento; o instituto, contudo, é 

mantido no direito positivo brasileiro,173 até porque a Constituição Federal, no Ato das 

Disposições Transitórias - artigo 49 -, estabeleceu que a lei disporá sobre o instituto da 

enfiteuse em imóveis urbanos. 

 
5.2.3. Cessão 

 

Instituto do direito público, a cessão foi instituída pelo artigo 64 do Decreto-lei nº 

9.760, de 1946, para o caso de interesse da Administração em oportunizar auxílio ou 

colaboração que entenda necessário prestar. 

                                                 
172 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1995, 
p. 475. 

173 "O aforamento é uma velharia que bem merecia desaparecer de nossa legislação, e, principalmente, 
da prática administrativa. Teve ele sua justificativa nos tempos coloniais, quando pelo Alvará de 5 de 
outubro de 1795, as municipalidades receberam terras com o fim precípuo de as administrar e cultivar 
por si ou por seus foreiros. Destas terras, parte das Câmaras e Conselhos da época aforaram, e parte 
atribuíram às Fábricas das Igrejas locais, ficando, em alguns casos, as municipalidades com o encargo 
do recebimento do foro para entregar aos párocos. Com a reorganização municipal operada com o 
advento da República, e subseqüente fortalecimento das rendas locais, com a discriminação atual, 
nenhum interesse subsiste para os Municípios de hoje em auferir quantias irrisórias de seus terrenos 
foreiros. Por outro lado, a separação entre a Igreja e o Estado cortou as relações administrativas entre o 
Município e a Paróquia, ficando cada  qual com os seus bens próprios, sem qualquer interesse das 
municipalidades na arrecadação de foros para a Igreja. Inexistem, assim, as primitivas razões que 
justificaram os infindáveis aforamentos que até hoje emperram a administração local com obsoletas 



 XCIII

 

Dispõe a Lei  nº 9.636 de 1988: 

 
Art 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos, gratuitamente ou em 
condições especiais, sob qualquer dos regimes previstos no Decreto-Lei nº 9.760, de 
1946, imóveis da União a:   
I - Estados, Municípios e entidades, sem fins lucrativos, de caráter educacional, 
cultural ou de assistência social;  
II - pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse público ou social ou de 
aproveitamento econômico de interesse nacional, que mereça tal favor.  
§ 1º A cessão de que trata este artigo poderá ser realizada, ainda, sob o regime de 
concessão de direito real de uso resolúvel, previsto no art. 7º do Decreto-Lei nº 271, 
de 28 de fevereiro de 1967.  
§ 2º O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço físico em águas públicas, as áreas 
de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes d’água, de vazantes, da plataforma 
continental e de outros bens de domínio da União, insusceptíveis de transferência de 
direitos reais a terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos termos deste 
artigo, observadas as prescrições legais vigentes.  
§ 3º A cessão será autorizada em ato do Presidente da República e se formalizará 
mediante termo ou contrato, do qual constarão expressamente as condições 
estabelecidas, entre as quais a finalidade da sua realização e o prazo para seu 
cumprimento, e tomar-se-á nula, independentemente de ato especial, se ao imóvel, 
no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo 
e conseqüente termo ou contrato.  
§ 4º A competência para autorizar a cessão de que trata este artigo poderá ser 
delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, permitida a subdelegação.  
§ 5º A cessão, quando destinada à execução de empreendimento de fim lucrativo, 
será onerosa e, sempre que houver condições de competitividade, deverão ser 
observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.  
Art 19. O ato autorizativo da cessão de que trata o artigo anterior poderá:  
I - permitir a alienação do domínio útil ou de direitos reais de uso de frações do 
terreno cedido mediante regime competente, com a finalidade de obter recursos para 
execução dos objetivos da cessão, inclusive para construção de edificações que 
pertencerão, no todo ou em parte, ao cessionário;  
II - permitir a hipoteca do domínio útil ou de direitos reais de uso de frações do 
terreno cedido, mediante regime competente, e de benfeitorias eventualmente 
aderidas, com as finalidades referidas no inciso anterior;  
III - permitir a locação ou o arrendamento de partes do imóvel cedido e benfeitorias 
eventualmente aderidas, desnecessárias ao uso imediato do cessionário;  
IV - isentar o cessionário do pagamento de foro, enquanto o domínio útil do terreno 
fizer parte do seu patrimônio, e de laudêmios, nas transferências de domínio útil de 
que trata este artigo;  
V - conceder prazo de carência para início de pagamento das retribuições devidas, 
quando:  
a) for necessária a viabilização econômico-financeira do empreendimento;  
b) houver interesse em incentivar atividade pouco ou ainda não desenvolvida no País 
ou em alguma de suas regiões; ou  
c) for necessário ao desenvolvimento de microempresas, cooperativas e associações 
de pequenos produtores e de outros segmentos da economia brasileira que precisem 
ser incrementados.  
Art 20. Não será considerada utilização em fim diferente do previsto no termo de 
entrega, a que se refere o § 2º do art. 79 do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, a cessão 
de uso a terceiros, a título gratuito ou oneroso, de áreas para exercício de atividade 

                                                                                                                                                         
limitações ao domínio pleno dos bens municipais." (Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2001, p. 493). 
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de apoio, definidas em regulamento, necessárias ao desempenho da atividade do 
órgão a que o imóvel foi entregue.  
Parágrafo único. A cessão de que trata este artigo será formalizada pelo chefe da 
repartição, estabelecimento ou serviço público federal a que tenha sido entregue o 
imóvel, desde que aprovada sua realização pelo Secretário-Geral da Presidência da 
República, respectivos Ministros de Estado ou autoridades com competência 
equivalente nos Poderes Legislativo ou Judiciário, conforme for o caso, e tenham 
sido observadas as condições previstas no regulamento e os procedimentos 
licitatórios previstos em lei.  
Art 21. Quando o projeto envolver investimentos cujo retorno, justificadamente, não 
possa ocorrer dentro do prazo máximo de dez anos, estabelecido no parágrafo único 
do art. 96 do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, a cessão sob o regime de arrendamento 
poderá ser realizada por prazo superior, observando-se, neste caso, como prazo de 
vigência, o tempo seguramente necessário à viabilização econômico-financeira do 
empreendimento. 

 

A doutrina não é uníssona em reconhecer possa ser a cessão feita a particulares. Hely 

Lopes MEIRELLES define-a: 

 
A cessão de uso é a transferência gratuita da posse de um bem público de uma 
entidade ou órgão para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas condições 
estabelecidas no respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado. É ato de 
colaboração entre repartições públicas, em que aquela que tem bens 
desnecessários aos seus serviços cede o uso a outra que deles está precisando. (grifo 
nosso).174 

 
Daniele RUSSO discorda: 

 
O usual, na Administração, é que a cessão de uso se dê entre órgãos da mesma 
pessoa jurídica, entretanto, é possível que se dê entre pessoas jurídicas diversas. 
Alguns autores limitam a cessão de uso às entidades públicas, outros admitem-na 
também no âmbito das pessoas jurídicas de direito privado, integrantes ou não da 
Administração Indireta. 
Vinculamo-nos à segunda corrente, certos de que se o particular visar o benefício, 
geral ou parcial da coletividade e desempenhar atividades não lucrativa, legitimada 
estará a cessão do uso do bem público para esse fim.175 

 
A respeito de ser a cessão de uso ato ou contrato administrativo, defende Daniele 

RUSSO: 

  
Para nós, estamos diante de ato administrativo, que entendemos por complexo 
quando a cessão se der entre pessoas jurídicas diversas, já que teríamos duas 
entidades concorrendo para a prática de um mesmo ato. 
Considerando a cessão de uso um ato administrativo, não entendemos cabível a 
licitação, já que o procedimento licitatório é antecessor obrigatório dos contratos 

                                                 
174 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros,  2001, p. 487. 
175 RUSSO, Daniele. Cessão de Uso de Bens. L&C Revista de Direito e Administração Pública, v. 5 n. 48, 
jun. 2002, p. 7. 
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administrativos, estando o instituto ora em comento situado dentro do poder de 
gestão administrativa conferida legitimamente, por lei, aos administradores 
públicos.176 
 

A despeito do texto da Lei nº 9636, de 1988, a cessão de uso deve ser vista como ato 

a ser realizado, sempre, entre pessoas jurídicas de direito público, ou órgãos da mesma pessoa 

jurídica de direito público. 

Se a cessão de uso deve ser considerada ato precário, é, na essência permissão de 

uso. Se considerada contrato, é concessão administrativa de uso. Almeja o particular o 

benefício geral ou parcial da coletividade é argumento por demais fluido: por um lado, toda 

outorga tem de pressupor o interesse público; por outro, a Lei de Licitações excepciona  a 

exigência do certame em situações especiais, como construção de habitações para a população 

de baixa renda. 
 

5.2.4. Autorização e Permissão de Uso 

 

A autorização de uso é ato unilateral,  discricionário e precário, por meio do qual a 

Administração autoriza o uso de bem imóvel público a título precário. O particular não 

adquire direito sobre o bem. Dispensa-se, no caso, a licitação, não sendo necessária, ainda, lei 

autorizativa. 

 

A permissão de uso é, igualmente, ato unilateral, precário e discricionário. Em regra, 

a revogação faz-se sem indenização, salvo se em contrário se dispuser. Exige-se, para a 

permissão de uso, licitação (artigo 2º da Lei nº 8.666/93), salvo no caso de bens imóveis 

construídos e destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais de 

interesse social, por órgãos ou entidades da Administração Pública especificamente criados 

com esse objetivo (artigo 17, inciso I, alínea “f” da Lei de Licitações). A permissão de uso, 

contudo, comumente não é utilizada para esses fins, devido a seu caráter precário, preferindo 

a Administração, nessas hipóteses, valer-se da concessão de direito real de uso, da doação e 

da legitimação de posse.  

 

                                                 
176 RUSSO, Daniele. Cessão de Uso de Bens. L&C Revista de Direito e Administração Pública, v. 5 n. 48, 
jun. 2002, p. 7. 
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A Lei de Licitações exige para a permissão de uso de bens imóveis da Administração 

lei autorizativa e avaliação prévia (inciso I do artigo 17). Comenta Maria Sylvia Zanella DI 

PIETRO, contudo, que: 

 
 A permissão de uso, quando dada precariamente (como é de sua natureza), ou seja, 
sem prazo estabelecido, não cria obrigações para a Administração Pública, que 
concede a permissão e a retira discricionariamente, independentemente do 
consentimento do permissionário, segundo razões exclusivamente de interesse 
público. Nesses casos, a permissão não tem natureza contratual e, portanto, não está 
sujeita a licitação (a não ser em hipóteses em que outras leis específicas a exijam 
expressamente). 
No entanto, existem verdadeiras concessões de uso que são disfarçadas sob a 
denominação de permissão de uso, tendo a natureza contratual; isto ocorre 
especialmente quando ela é concedida com prazo estabelecido, gerando para o 
particular direito a indenização em caso de revogação da permissão antes do prazo 
estabelecido. Neste caso, a permissão de uso está sujeita a licitação. Note-se que o 
legislador , na parte final do parágrafo único, com a expressão 'seja qual for a 
denominação utilizada', alcançou os atos bilaterais celebrados com denominação 
própria de atos unilaterais, como ocorre, às vezes, com a permissão de uso.177 

 

A hipótese de dispensa de licitação acima comentada, portanto, aquela prevista no 

artigo 17, inciso I, alínea “f” da Lei nº 8.666 não seria a única. É de ver, caso a caso, se a 

permissão de uso é concedida realmente a título precário, mediante ato unilateral, ou se 

constitui verdadeiro contrato. Essa situação manifesta-se, sobretudo, quando é previsto prazo 

determinado, hipótese em que a permissão gera para o particular direito à indenização em 

caso de revogação da permissão antes do advento do prazo, descaracterizando-se, portanto, 

sua precariedade. 

 

Distingue-se a permissão de uso em simples e qualificada, sendo esta também 

chamada de condicionada, por prazo certo, e aquela, por prazo indeterminado.178 A 

permissão de uso qualificada exige licitação prévia. 

 

A determinação do prazo pressupõe investimentos, que serão realizados e dos quais o 

particular espera retorno, dentro do termo avençado. Assim, o desfazimento do contrato 

pressupõe indenização pelas benfeitorias realizadas. 

                                                 
177 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (coord.) Permissão de serviço público e permissão de uso. Quando cabe a 
Licitação. In: Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2000, 
p. 47. 
178 Cf., a respeito, GASPARINI, Diógenes. Permissão de uso de bem público. In: Revista Trimestral de Direito 
Público. São Paulo, n. 11, 1995, p. 95: "A esse regime de prazo se subsume a permissão em que o 
permissionário é autorizado expressamente a promover construções no objeto da outorga, ainda que não se tenha 
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A permissão de uso é muito empregada para ocupação de boxes em feiras, instalação 

de bancas de revistas, quiosques e outros serviços que possam interessar à coletividade mas 

que não requeiram grande investimento em relação às benfeitorias por parte do 

permissionário. 

 

Questão intrigante foi abordada por Floriano Azevedo MARQUES NETO, em 

consulta a ele formulada.179 

 

Pode o poder público pagar dívida contratual mediante outorga de permissão de uso 

de bem público ao contratante? 

 

Tratava-se da construção de uma rodovia que, parcialmente construída, ainda não 

havia sido paga pelo Poder Público à construtora. Esta sugeriu fosse o pagamento feito 

mediante permissão de uso do bem público objeto das melhorias contratadas. 

 

MARQUES NETO, asseverando tratar-se de permissão de uso de bem público, e não 

de permissão de serviço público, afirma a desnecessidade do procedimento licitatório, 

particularizando: 

 
De mais a mais, no caso concreto, a situação fática coloca a consulente em situação 
única diante dos outros eventuais interessados, uma vez que somente ela está 
contratada para executar a obra em tela. Avizinha-se a situação albergada no caput 
do art. 25 da Lei nº 8.666/93, afastadora do dever de licitar. 
 

 

A situação deriva de qualquer raciocínio lógico-jurídico. Se a permissão de uso é ato 

precário, como justifica-se que possa dar quitação plena de uma dívida? Por outro lado, se é 

contrato de feições permanentes, como evitar-se a licitação, pelo simples fato de que a obra 

foi ou está sendo realizada pelo interessado na permissão? Não se trata, aqui, de concessão 

                                                                                                                                                         
explicitado um prazo. No caso, não se tem uma permissão simples, como aos menos avisados poderia parecer, 
mas qualificada." 
179 MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Possibilidade de Permissão de uso de bem público para pagamento de 
contrato de execução de obra pública. In: Boletim de Licitações e Contratos. São Paulo, v. 12, n. 9, set. 1999, 
p. 434 a 439. 
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para realização de obra pública, a qual, já no projeto básico e no edital de licitação, prevêem a 

ocupação da área para a realização da obra. 

 

Obrigando à licitação, quando se trata de permissão de uso qualificada, têm-se 

decisões de vários Tribunais de Contas do Brasil. A título exemplificativo, cita-se o Processo 

nº 210.455-2/00, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em que o Conselheiro 

Relator, José Maurício de Lima Velasco, em voto de 27.03.2001, pontifica: 

 
Entendo que a utilização do instituto no caso em tela não poderia ser diferente. Se de 
um lado há desejo do particular em utilizar o bem público com fim à exploração de 
atividade econômica, de outro, pretende a Administração disponibilizar ao público 
tal prestação. Todavia, não pode o administrador público dispor de critérios próprios 
para decidir a quem deva ser concedido tal benefício, pois assim fugiria aos 
princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e da impessoalidade.180 

 

Sobre  burla ao procedimento licitatório ocorrida no município do Rio de Janeiro - e 

repetida no Distrito Federal e em todos os pontos do território nacional - expõe, com 

franqueza Vera Helena Caldas FRANCISCO: 

 
Na verdade, o que, hoje, se verifica é que o particular procura a Administração para 
a utilização do bem, faz sua proposta e obtém a permissão, sem que seja discutida e 
aberta a competição, sendo certo que, na maioria das vezes, o instituto é distorcido, 
com vistas a evitar, exatamente, a obrigatoriedade legal da licitação. 
Ademais, não se pode olvidar que, além desta distorção, a permissão de uso de bem 
público vem sendo concedida no interesse predominante do particular, o que 
contraria a legislação municipal, que, como já salientado, a limita às hipóteses de 
exploração de serviço de utilidade pública, não obstante a presença do interesse 
privado.181 

 

A licitação, concluir-se, é imprescindível no caso da permissão de uso qualificada. 

 

Assim defende Jessé Torres PEREIRA JÚNIOR: 

 
Embora ato e não constrato, a permissão de serviços públicos submete-se à licitação 
por força do disposto no art. 175 da Constituição Federal. Reforça o argumento o 
fato de que, como se verá adiante, o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.666/93 
estende sua incidência a 'todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a 
formação de vínculo e estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 

                                                 
180 Boletim de Licitações e Contratos. São Paulo,  v. 15, n. 6, p. 389, jun. 2002. 
181 Utilização de Bem Público por Particular. Permissão de Uso. Adequação e Exigência do Processo Licitatório. 
In: Revista de Direito da Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, 
2001, p. 189. 
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denominação utilizada'; por conseguinte, as permissões de serviços públicos, como 
ato administrativo negocial que são, seguirão as normas gerais da lei federal no que 
respeita à licitação para escolha da permissionária. Este segundo argumento alcança 
as permissões  de uso de bem público, que passam a sujeitar-se à licitação desde que 
onerosas para a Administração.182 

 

Carmem Lúcia MACEDO, Procuradora do Município do Rio de Janeiro, em parecer 

a respeito da necessidade de licitação prévia para  veiculação de publicidade, aprovado pelo 

Procurador-Geral do Município em 26.01.1999, assim conclui: 

 
As permissões de uso de bem público ficam submetidas à adoção de procedimento 
licitatório ou de processo seletivo que escolha a proposta mais vantajosa para a 
Administração; 
Caso o procedimento licitatório ou o processo seletivo não sejam realizados, a 
permissão de uso de bem público será considerada nula de pleno direito, por deixar 
de observar dispositivo legal; 
Submetem-se ao regime jurídico de prévia licitação ou submissão a processo 
seletivo as permissões de uso de bem público para veiculação de publicidade, como 
espécie do gênero permissão de uso de bem público municipal; 
A Lei nº 1.921/92 cuidou de revogar , em alguns capítulos, a redação dada pela Lei 
nº 758/85, gerando a falta de embasamento legal para alguns atos praticados em 
consonância com legislação revogada; 
Os atos praticados com base em legislação que veio a ser revogada devem ser 
extintos por superveniência de lei de ordem pública nova, sem, contudo, serem 
capazes de gerar indenização ao permissionário. A extinção gera o simples término 
nas permissões ajustadas em remuneração mensal, podendo caber devolução de 
valores apenas nos casos em que tiver havido pagamento antecipado em favor da 
Administração, seja pela implementação de obras de urbanização, seja por qualquer 
outra espécie; 
As permissões de uso de bem público que se destinarem à veiculação de publicidade 
e ferirem vedação expressa do art. 23 e que tiverem sido assinadas após a edição da 
Lei nº 1.921/92 são nulas de pleno direito e não geram possibilidade de indenização 
em favor dos permissionários.183 

 

Sérgio de Andrea FERREIRA explica que a bilateralidade e a onerosidade que 

caracterizam a permissão de uso qualificada implicam ser ela contrato, havendo o 

permissionário de cumprir a destinação de exercer a atividade, tal como na permissão de 

serviço público (art. 175, parágrafo único da Constituição Federal; artigo 40 da Lei nº 8.987, 

de 13.02.95).184 

 

                                                 
182 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei de Licitações e Contratações da Administração 
Pública. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 23. 
183 MACEDO, Carmem Lúcia. Permissão de uso de Bem Público com a Finalidade de Veiculação de 
Publicidade. In: Revista de Direito da Procuradoria Geral do Ministério Público. Rio de Janeiro, a. 2, n. 2, 
2001, p. 221 e 222. 
184 FERREIRA, Sérgio de Andrea. Alguns Aspectos da Permissão de Uso de Bem Público. In: Revista de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, v. 216, abr./jun. 1999, p. 25. 
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No Distrito Federal, as permissões de uso são inscritas em arquivo próprio da 

Procuradoria Geral do Distrito Federal. 

 

Por fim, cumpre mencionar, a respeito do correto emprego dos institutos de outorga 

de uso de bens imóveis públicos a particulares, as Representações oferecidas pelo Ministério 

Público ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, nas quais pede o Parquet dê a Corte de 

Contas tratamento uniforme à apreciação dos atos e contratos submetidos a seu crivo.185 

 

5.2.5. Concessão de Domínio 

 
É prevista a concessão de domínio no artigo 188, § 1º da Constituição Federal e 

pertine apenas a terras públicas e devolutas, cuja destinação deverá ser compatibilizada com a 

política agrícola aplicada e com o plano nacional de reforma agrária. 

 

Exige-se, para tanto, avaliação, lei autorizadora, e aprovação prévia do Congresso 

Nacional, no caso de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares. 

  

A concessão de domínio, a despeito do vocábulo empregado, não  transfere 

domínio. 

 

Esclarece Maria Sylvia Zanella DI PIETRO:186 

 

                                                 
185 Cf., a respeito, a Representação nº 008/97-CF, que formou o Processo TCDF nº 3564/97. Da decisão do 
Plenário, de nº 8126, publicada no DODF de 11.12.2001, interpôs o Ministério Público recurso, uma vez que o 
Tribunal de Contas houvera decidido deixar a cargo do Poder Legislativo regulamentar a questão. O recurso do 
Ministério Público, após lembrar que "a ausência do termo 'uso de bens públicos' nas disposições do inciso XXI 
do art. 37 da CF não permite que se conclua no sentido da insubordinação do instituto aos contratos regidos pela 
Lei n.º 8.666/93. Ao contrário, reza o § 1º do art. 54 do referido diploma legal que os contratos administrativos 
devem guardar 'conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam', finda por exortar o 
Tribunal de Contas a exercer suas competências de controle: "Naturalmente, espera-se que o E. Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, como órgão julgador de contas, sob pena de abdicar de sua competência 
constitucional e legal (artigos 70 e seguintes da CF; 77 e seguintes da LODF; Lei Complementar n.º 1/94; e 
Regimento Interno do TCDF, aprovado pela Resolução n.º 38/90), interprete e aplique a legislação concernente à 
matéria em debate, para fins de uniformização e fixação de seu entendimento: os mecanismos jurídicos 
integrativos postos à disposição do magistrado de contas não permitem a ausência de resposta ao problema ora 
colocado, sob o argumento de omissão ou lacuna legal." Cf., ainda, a Representação nº 10/2002-CF, oferecida ao 
Plenário do Tribunal de Contas em 14 de outubro de 2002. 
186  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 557. 
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Quanto à concessão, que alguns autores incluem entre as formas de alienação de 
bens públicos, enquadra-se melhor entre as modalidades de utilização do domínio 
público pelo particular, uma vez que não confere título de propriedade. Assemelha-
se, em determinadas hipóteses, ao instituto do aforamento ou enfiteuse e, nesse 
sentido, prende-se às origens do regime de terras no Brasil. Com efeito, após o 
descobrimento do Brasil, sendo este colônia de Portugal, todas as terras eram 
públicas e a sua transferência aos particulares se dava pelo sistema de concessão de 
cartas de sesmaria, sob um regime semelhante à enfiteuse, ou por meio de doação. 
Sesmaria era uma área desmembrada do domínio público e concedida ao particular, 
para que este fizesse a sua utilização econômica, conservando, no entanto, o 
monarca, a titularidade sobre o bem; o sesmeiro pagava ao rei determinados 
privilégios e, não cumprindo a sua obrigação, ocorria o comisso, perdendo o direito 
sobre a sesmaria. 
Ainda hoje algumas leis e a própria Constituição fazem referência à concessão, mas 
como transferência de posse e não do domínio. 

 

Igor TENÓRIO sustenta, também, que, quando se trata de concessão, o Poder 

Público "não aliena a coisa, isto é, não se despe do domínio da terra; cede-a apenas para um 

determinado fim e, cumprida a finalidade para a qual fora feita a concessão, a terra volta a 

integrar o patrimônio do Estado."187  

 

Hely Lopes MEIRELLES ensina que:  

 
...concessão de domínio é a forma de alienação de terras públicas que teve sua 
origem nas concessões de sesmaria da Coroa e foi largamente usada nas concessões 
de datas das Municipalidades da Colônia e do Império. Atualmente, só é utilizada 
nas concessões de terras devolutas da União, dos Estados e dos Municípios, 
consoante prevê a Constituição da República (art. 188, § 1º). Tais concessões não 
passam de vendas ou doações dessas terras públicas, sempre precedidas de lei 
autorizadora e avaliação das glebas a serem concedidas a título oneroso ou gratuito, 
além da aprovação do Congresso Nacional quando excedentes de dois mil e 
quinhentos hectares. Quando feita por uma entidade estatal a outra, a concessão de 
domínio formaliza-se por lei e independe de registro; quando feita a particulares 
exige termo administrativo ou escritura pública e o título deve ser transcrito no 
registro imobiliário competente, para a transferência do domínio. 
A concessão de domínio de terras públicas não deve ser confundida com a concessão 
administrativa de uso de bem público, nem com a concessão de direito real de uso de 
terrenos públicos, que já estudamos precedentemente, porque importa alienação do 
imóvel, enquanto estas - concessões de uso como direito pessoal ou real - 
possibilitam apenas a utilização do bem concedido, sem a transferência de sua 
propriedade. 188 

 

A despeito do histórico da concessão, que tinha por intuito a povoação e a 

colonização do Brasil, interpretação que a conduza a, efetivamente, transferir domínio, não 

pode perdurar. 

                                                 
187 TENÓRIO, Igor. Curso de Direito Agrário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 36. 
188 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 499. 
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Não se trata, aqui, de contrato de concessão administrativa de uso, ou de concessão 

de direito real de uso, mas de concessão de uso que só se aplica a terras públicas e 

devolutas, para realização da política agrícola e de reforma agrária. 

 

Não haveria sentido que o constituinte distinguisse a alienação da concessão se essa 

fosse  modalidade daquela e também transferisse domínio. A par de alienar terras devolutas, o 

Poder Público pode também concedê-las, com a finalidade de promover a política agrícola. 

 

A questão mostra-se bem resolvida se analisada mediante a ótica do artigo 189 da 

Constituição Federal: 

 
Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária 
receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de 
dez anos. 
Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao 
homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos 
e condições previstos em lei.(grifamos) 

 

5.2.6. Concessão de Uso 

 

A concessão de uso é contrato administrativo pelo qual a Administração outorga a 

terceiro o uso privativo de bem de seu domínio, para que o explore segundo os termos e 

condições estabelecidos. É pessoal, realizada intuitu personae e pode ser gratuita ou onerosa, 

por prazo certo ou indeterminado.189 A concessão de uso exige autorização legislativa, 

avaliação prévia e licitação, dispensada esta nas mesmas situações aplicáveis à permissão de 

uso (Lei de Licitações). 

 

Ressalta Hely Lopes MEIRELLES, ao comentar o Decreto-lei nº 9.760, de 

05.09.1946, que os bens públicos não deveriam ser alugados nos moldes do direito privado. 

Na verdade: 
O que a lei federal denominou impropriamente de ‘locação’ nada mais é que 
concessão remunerada de uso dos bens do domínio público patrimonial, instituto 
esse perfeitamente conhecido e praticado pela Administração Pública dos povos 
cultos, e regido por normas próprias do Direito Administrativo. 

                                                 
189 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 369. 
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Concessão de uso, onerosa ou gratuita, será sempre um contrato administrativo, que 
traz em si mesmo a possibilidade ínsita de a Administração desfazê-lo a qualquer 
tempo, desde que ocorram motivos de interesse público. Sustentar-se que o Poder 
Público realiza locação de seus bens aos particulares seria tão aberrante dos 
modernos princípios do Direito Administrativo como afirmar-se que o funcionário 
público faz com a Administração um contrato de locação de serviços, quando hoje 
ninguém desconhece a natureza estatutária das relações que se estabelecem entre as 
entidades estatais e seus servidores.190 

 

No caso de imóveis rurais, a concessão de uso dar-se-á nos termos do artigo 189 da 

Constituição Federal. 

 

Cumpre distinguir a concessão de uso da concessão de direito real de uso. Esta evoca 

direito real; aquela, direito obrigacional. Daí porque a concessão de direito real de uso confere 

maior estabilidade ao particular, devendo ser preferida quando a perenidade da relação for 

almejada, como é o caso de outorga para fins de moradia, ou quando o investimento que se 

pretende no imóvel for vultoso. Distinguem-se, ainda, os dois institutos relativamente à 

transmissibilidade do direito,  que é característica, apenas, da concessão de direito real de uso. 

 

5.2.7. Concessão de Direito Real de Uso e Direito de Superfície 

 

A concessão de direito real de uso é contrato bilateral, pelo qual a Administração 

outorga a particular o uso remunerado ou gratuito de terreno público, como direito real 

resolúvel, para que dele se utilize em fins específicos de urbanização, edificação, cultivo ou 

qualquer outra exploração de interesse social. 

 

No Direito positivo pátrio, a concessão de direito real de uso foi introduzida pelo 

Decreto-lei nº 271, de 28.02.1967.191  

 

Por ser direito real, a concessão de uso é transferível inter vivos ou causa mortis  e, 

descumpridos os termos contratuais ou ao término de seu prazo, faz reverter o bem ao uso da 

Administração. 

 

                                                 
190 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 489. 
191  Cf. nota nº 4. 
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A concessão de direito real de uso pode ser outorgada por meio de escritura pública 

ou de termo administrativo, mas será sempre inscrita no registro imobiliário competente192 

(artigo 7º, § 1º do Decreto-lei nº 271/67).193 Ressalta que a concessão de direito real de uso, 

tal como prevista no Decreto-lei nº 271,  não se aplicava a imóveis construídos. Mudou-se a 

feição do instituto, porém, com a redação do artigo 17, inciso I, alínea "f" da Lei nº 8.666/93, 

que alude a bens imóveis construídos? Esmiuça a questão Vera WEIGAND:194 

 
Face à redação do art. 17, da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela lei nº 
8.883/94, alguns intérpretes chegaram a afirmar que a concessão de direito real de 
uso somente poderia ser outorgada se houvesse construção habitacional no imóvel, o 
que corresponderia à afirmação de que a concessão de direito real de uso foi 
modificada para incidir sobre terrenos e respectivas construções. 
f) alienação, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens 
imóveis construídos e destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas 
habitacionais de interesse social, por órgãos ou entidades da Administração pública 
especialmente criados para este fim. 
Analisando o dispositivo, observamos que os casos previstos, em relação à 
disponibilidade de bens públicos, são alienação, concessão de direito real de uso, 
locação e permissão de uso (sic), 'por órgãos ou entidades da Administração 
especialmente criados para este fim'. 
Estes bens, no 'âmbito de programas habitacionais de interesse social', segundo 
entendemos, são assim discriminados: 
a) bens construídos e destinados, 'por órgãos ou entidades da Administração 
especialmente criados para este fim', à moradia ? ou seriam bens construídos e 
destinados à moradia pelos concessionários? 
Se mantemos o entendimento de que a concessão de direito real de uso incide sobre 
terrenos, ex-vi do Decreto-lei nº 271/67, esses bens têm sua construção, no âmbito 
do programa habitacional de interesse social, realizada pelos beneficiários e, não, 
pela Administração Pública. 
b) bens efetivamente utilizados 'por órgãos ou entidades da Administração 
especialmente criados para este fim', no âmbito de programas habitacionais ou bens 
efetivamente utilizados pelos concessionários - pessoas físicas ou jurídicas ? 
Esses bens 'efetivamente utilizados em programas habitacionais', segundo pensamos, 
não são as moradias propriamente ditas, mas construções destinadas à infra-
estrutura, escolas, lazer, geração de emprego e renda e outras: a lei não restringe, 
como poderia fazê-lo, a finalidade ou destinação dos imóveis exclusivamente à 
habitação. 
Concluindo, se admitirmos à vigência integral do art. 7º do Decreto-lei nº 271/67, 
fica evidente que é o concessionário que dá destinação habitacional ao imóvel, após 
a assinatura do contrato, passando a construir sobre o terreno concedido. Tanto é 

                                                 
192 "A concessão de direito real de uso pode ser outorgada por escritura pública ou termo administrativo, cujo 
instrumento ficará sujeito à inscrição no livro próprio do registro imobiliário competente. Desde a inscrição, o 
concessionário fruirá plenamente o terreno para os fins estabelecidos no contrato e responderá por todos os 
encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas" (MEIRELLES, 
Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 490). 
193 BRASIL. Decreto-lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre loteamento urbano, responsabilidade 
do loteador concessão de uso e espaço aéreo e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF,  28 
fev. 1967, Seção I, p. 002460. 
194 WEIGAND, Vera Maria. Aspectos Práticos da Concessão de Direito Real de Uso. In: Jurídica 
Administração Municipal, Salvador: Jam - Jurídica Ed. e Eventos, a. 1, n. 7, julho/1996, p. 46 e 47. 
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assim que a lei prevê a rescisão da concessão de direito real de uso em caso de 
desvio de finalidade. A interpretação em contrário implicaria na modificação 
essencial no conteúdo do instituto, que passaria a incidir sobre qualquer imóvel, com 
ou sem edificação. 

 

Exige-se, para a concessão de direito real de uso, autorização legislativa, avaliação 

prévia e licitação, dispensada esta nas hipóteses do artigo 17, inciso I, alínea “f” e § 2º da Lei 

de Licitações. 

 

Lembra Maria Sylvia Zanella DI PIETRO que: 

 
a concessão de direito real de uso não é específica do direito público, podendo ser 
utilizada também por particulares, como está expresso nos artigos 7º e 8º do decreto-
lei. Além disso, não abrange apenas o uso da terra, podendo ter por objeto o uso de 
espaço aéreo sobre a superfície de terrenos públicos ou particulares, nos mesmos 
termos e para os mesmos fins impostos para a concessão de uso de terras. 195 

 

A Lei nº 10.257, de 10.07.2001, Estatuto da Cidade, estabelece a concessão de 

direito real de uso como instituto jurídico utilizado como instrumento da política urbana 

(artigo 4º, inciso V, alínea “g”) e prevê a contratação coletiva da concessão de direito real de 

uso de imóveis públicos para os casos de programas e projetos habitacionais de interesse 

social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação 

específica nessa área (§ 1º do artigo 4º). 

 

Os contratos de concessão de direito real de uso de imóveis públicos realizados pelos 

órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação específica na área de programas e 

projetos habitacionais de interesse social terão caráter de escritura pública, não se aplicando, à 

hipótese, o disposto no inciso II do artigo 134 do Código Civil, e constituirão título de 

aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamentos habitacionais (artigo 48 do 

Estatuto da Cidade). 

    

Na Lei prevê-se, também, o direito de superfície, que é aquele mediante o qual o 

proprietário urbano concede a outrem o direito de uso do solo, subsolo, ou espaço aéreo 

relativo a seu terreno. O direito de superfície pode ser concedido por tempo determinado ou 

indeterminado, mediante escritura pública inscrita no registro imobiliário, e é transferível 

                                                 
195 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Uso de Bem Privativo por Particular. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1983, p. 122. 
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inter vivos ou causa mortis, assim como a concessão de direito real de uso. O direito de 

superfície extingue-se da mesma forma pela qual se encerra o contrato de concessão de direito 

real de uso: pelo advento do termo; pelo descumprimento das obrigações contratuais 

assumidas pelo superficiário; e, antes do termo final do contrato, no caso de o superficiário 

dar ao terreno destinação diversa daquela para a qual for concedida (artigos 21 e 24 da 

Estatuto da Cidade). 

 

José Onório de AZEVEDO JÚNIOR faz comparação entre  a concessão de direito 

real de uso e o antigo direito de superfície, afirmando que: 

 
na realidade se trata do próprio direito de superfície apenas modernizado, apesar de 
que a concessão de uso é, por sua própria natureza, resolúvel, enquanto o direito de 
superfície é, em geral, perpétuo ou, pelo menos, de prazo longo e não se extingue 
pelo não uso – a finalidade social está presente em toda a caracterização da 
concessão de uso enquanto no direito de superfície predomina a defesa do interesse 
particular.196 

 

Em relação aos direitos do concessionário, deve-se transcrever a lição de Ricardo 

Pereira LIRA, por seu didatismo: 

 
a) o concessionário é titular de um direito real sobre a  coisa alheia, limitante do 
domínio do proprietário do terreno; 
b) tem ele direito à posse, uso, administração e fruição do terreno, durante o prazo 
da concessão, para os fins constantes do título, um daqueles fins específicos 
configuradores da fruição social de que trata a lei. 
Importa considerar que, mesmo entre particulares, pervaga o instituto da concessão a 
carga dominante do interesse social. A atribuição do direito real ao concessionário se 
faz sempre em nome desse interesse, ainda quando a concessão tenha por objeto 
terreno particular; 
c) salvo direito adquirido de outrem, o concessionário faz seus os frutos naturais 
pendentes ao começar a concessão, sem encargo de pagar as despesas de produção, 
sendo certo que aqueles pendentes ao tempo em que finda a concessão cabem ao 
dono do terreno, igualmente sem ressarcimento das despesas de custeio; 
d) os frutos civis, vencidos ao início da concessão, são do dono do terreno, 
pertencendo ao concessionário os vencidos na data em que cessa a concessão; 
e) o concessionário pode fruir pessoalmente ou mediante arrendamento, sempre 
observada a finalidade específica da concessão e as disposições do título; 
f) o concessionário não tem direito à parte do tesouro achado por outrem, nem ao 
peço pago pelo vizinho, para obter meação em parede, cerca, muro, vala ou valado; 
g) salvo disposição contratual em contrário, o concessionário pode transferir a 
concessão de uso por ato inter vivos ou causa mortis, e, quando assim não seja, 
suceder-lhe-ão os herdeiros legítimos; 

                                                 
196 AZEVEDO JÚNIOR. José Onório de. Considerações sobre a nova lei de loteamentos. In: Biblioteca dos 
Municípios, vol. I, p. 62. 
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h) salvo disposição contratual em contrário, finda a concessão por qualquer outra 
causa que não seja uma daquelas previstas no art. 7º, § 3º, do Decreto-lei nº 271/67, 
o concessionário tem o direito de ser indenizado pelas acessões e benfeitorias 
realizadas no imóvel concedido, para o recebimento da qual, conforme as regras 
reguladoras dos efeitos da posse, tem o direito de retenção; 
i) tem o direito de fazer com que o concedente receba o imóvel com a configuração 
com que se encontra finda a concessão, desde que resultante do exercício regular dos 
seus direitos.197 

 

Enumera o mesmo autor os direitos do concessionário.198 

 
a) pagamento da remuneração prevista, se a concessão não for gratuita, devendo 
presumir-se, na falta de disposição expressa, que a concessão seja dessa última 
espécie; 
b) incumbe-lhe responder por todos os encargos civis, administrativos e tributários 
que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas, cabendo-lhe, assim todas as 
reparações, ainda que extraordinárias, qualquer que seja o custo, que devam ser 
feitas no imóvel, contrariamente ao que acontece com o usufrutuário; 
c) restituir o imóvel ao concedente, finda a concessão, com as benfeitorias e 
acessões indenizáveis ou não, na dependência dos motivos da cessação da 
concessão, como visto antes. 

 

No Distrito Federal, a Lei Complementar nº 388, de 01.06.2001, define a concessão 

de direito real de uso e a concessão de uso de áreas públicas e é regulamentada pelo Decreto 

nº 22.243, de 05.07.2001 (ver Apêndice).  

 

Em relação especificamente às terras públicas rurais, aplica-se a Lei distrital nº 

2.689, de 19.02.2001 (alterada pela de nº 2.722, de 08.06.2001) que autoriza o Distrito 

Federal e a Companhia Imobiliária de Brasília –TERRACAP, a alienaram, legitimarem a 

ocupação e concederem o direito real de uso das terras rurais de que são proprietários. A 

destinação de terras públicas rurais do Distrito Federal, quando se tratar de interesse social 

para assentamentos agrários de trabalhadores rurais, previstos em lei, é vedada às seguintes 

pessoas: 

 
I - a membros e servidores dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, 
incluídos os Tribunais de Contas, bem como a dirigentes de órgãos e entidades da 
Administração direta e indireta; 
II - a cônjuge ou companheiro, parente consangüíneo ascendente ou descendente até 
primeiro grau, ou afim das autoridades indicadas no inciso I; 
III - a um mesmo beneficiário mais de uma parcela ou lote rural; 

                                                 
197 LIRA, Ricardo Pereira. Elementos de Direito Urbanístico. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 243 e 244. 
198 LIRA, Ricardo Pereira. Elementos de Direito Urbanístico. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 244. 
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IV - a proprietário de imóvel rural e a beneficiário de concessão de uso ou 
arrendamento, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, ainda que por cônjuge, 
companheiro ou preposto.199 

 

No que diz respeito à concessão de direito real de uso, é interessante notar que o 

Distrito Federal já foi autorizado, mediante lei, a desapropriar tais direitos. Embora 

juridicamente a desapropriação de direitos possa ser feita, pode ser mais vantajoso à 

Administração apenas reaver a área concedida mediante encerramento do contrato, 

precocemente, com a devida indenização.200 

 

 

 

 

Algumas questões práticas merecem ser inseridas neste ponto. 

 

                                                 
199 Emenda à Lei Orgânica nº 17, de 30.05.1997, que deu nova redação ao artigo 347. 
200 Celso Antonio Bandeira de MELLO adota posicionamento semelhante ao afirmar a impossibilidade de 
desapropriação em concessões de serviço público: "Não se desapropriam pessoas, mas apenas bens. Logo, não é 
possível desapropriar uma concessionária que é um ‘sujeito de direitos’. É certo que os bens de uma 
concessionária, contudo, podem ser objeto de desapropriação. Se isto ocorrer, a pessoa concessionária não 
desaparece; apenas há mudança do titular dos bens da empresa, que continua a existir mas sem qualidade de 
concessionária. Neste caso sim, a concessão se extingue. Por outro lado, a ‘própria concessão’ não pode ser 
expropriada. Com efeito, só se expropria algo do qual não se é titular. Logo, o próprio poder concedente não 
pode expropriar um serviço que já é seu; sobre o qual tem ampla disponibilidade, pois que lhe pertence. Surgiria 
ainda o problema de expropriação feita por outra pessoa de direito público que não o próprio concedente. Seria o 
caso, por exemplo, de a União pretender expropriar a própria concessão estadual ou municipal (não os bens da 
concessionária), uma vez que as recíprocas, desde logo, seriam impossíveis, pois a legislação sobre 
desapropriação estabelece uma gradação entre as pessoas públicas quanto ao exercício do poder expropriatório 
de umas em relação às outras. Mas, também aqui, não caberia expropriação, uma vez que, se os serviços fossem 
da alçada do Estado ou do Município,  não caberia interferência de outra pessoa de direito público sob pena de 
violência ao princípio constitucional da discriminação de competências. Esta assegura a autonomia dos Estados e 
Municípios, a qual também se manifesta pela gestão dos respectivos serviços públicos. A desapropriacão de 
ações representativas do capital de uma empresa concessionária também não determina a extinção da concessão, 
mas, como a de quaisquer bens, a simples mudança dos acionistas, persistindo a pessoa jurídica. Além disto, a 
própria lei no.3.365, de l94l - que é o diploma básico sobre desapropriação - estabelece restrições ao exercício de 
tal faculdade, ao dispor no art. 2o, parágrafo 3o (acrescentado que foi pelo decreto-lei nº 856, de ll.9.l969) que: ‘É 
vedada a desapropriação, pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, de ações, cotas e direitos 
representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do Governo 
Federal e se subordine a sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização, por decreto do Presidente da 
República.’" (Prestação de Serviços Públicos e Administração Indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1987, p. 52 e 53). 
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Em um loteamento residencial, entrecortado por vias e praças públicas, pode a 

Administração desafetar esses meios de circulação e concedê-los à Associação de Moradores, 

sem realizar licitação prévia?  Toshio MUKAI responde afirmativamente.201 

 

A hipótese é singular. Sem incursão nos métodos hermenêuticos, cumpre realizar 

interpretação principiológica para concluir que, se as vias passam ao lado de propriedades 

particulares já edificadas, constituídas em condomínio, e se essas vias são utilizadas pelos 

próprios moradores desse condomínio, não haveria infringência aos princípios da 

Administração, sequer ao da licitação, pois que a Administração exigiu, em contrapartidas a 

prestação de serviços variados, como coleta de lixo, pavimentação e calçamento, controle do 

trânsito e tráfego internos, limpeza e conservação, construção de galerias de águas pluviais. 

Na hipótese, dificilmente obteria a Administração proposta mais vantajosa, já que terceiros 

não prestariam esse serviço com o mesmo zelo que os moradores, maiores interessados.202 

 

O mesmo fez-se no Plano Piloto, em Brasília. A Lei nº 1.713, de 03.09.1997, 

autorizou o fechamento das superquadras. Tamanha foi a reação contrária à proposta, tanto 

por meio da sociedade civilmente organizada, quanto pela mídia, que a norma, embora não 

tenha sido revogada, jamais foi cumprida. 

 

 

 

 

 

Outra questão que merece salientar é relativa à concessão de direito real de uso para 

trespasse de terrenos a servidores púbicos, a fim de nelas construírem suas moradias.203 

                                                 
201 MUKAI, Toshio. Constitucionalidade de lei municipal que concede o uso de bens públicos de uso comum do 
povo a associação de moradores. Jurídica Administração Municipal. Salvador: Jam - Jurídica Ed. e Eventos, 
Ano V, nº 5, p. 25 a 39. 
202 Cf., também SUNDFELD, Carlos Ari e CÂMARA, Jacintho de Arruda. Possibilidade de o Poder Público 
conferir a particular a gestão exclusiva de seus bens para fins de utilidade pública. Hipótese em que a outorga 
independeria de licitação, por ser esta inexigível. Boletim de Licitações  e Contratos. São Paulo, dez./1997, p. 
593 a 601. 
203 O Supremo Tribunal Federal decidiu pela obrigatoriedade de licitação nesses casos. Cf. a decisão de mérito 
na ADI 651-7/TO, que está assim ementada:  
"EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 147/90, DO ESTADO DO 
TOCANTINS. VENDA DE IMÓVEIS PÚBLICOS SEM A REALIZAÇÃO DA NECESSÁRIA LICITAÇÃO. 
CONTRARIEDADE AO INCISO XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O ato normativo 
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Embora a concessão de uso possa ser outorgada, sem realização de licitação, caso 

destinada à implantação de programas habitacionais de baixa renda (artigo 17, inciso I, alínea 

"f" da Lei nº 8.666/93),  a lista de interessados deve ser única, em respeito ao princípio da 

igualdade. Aliás, a bem da verdade, os servidores públicos, ainda que dentre a categoria 

contenham-se  "trabalhadores de baixa renda", têm remuneração fixa e certa, ao final de cada 

mês. Acolhendo Representação do Ministério Público, o Tribunal de Contas do Distrito 

Federal já determinou ao Poder Executivo que deixasse de cumprir leis distritais que 

distribuíam lotes a servidores.204 Assim também decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal, em sede de liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios.205 

 

No mesmo diapasão, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, em mais de uma 

ocasião, já decidiu que o uso de bens imóveis públicos não pode ser outorgado a Associações 

de Servidores sem a necessária licitação. É comum tal outorga para instalação de lanchonetes, 

restaurantes e clubes para servidores.206 Nesse ponto, a Lei distrital nº 1.951/98207 é 

inconstitucional, por ferir o princípio licitatório e vincular a escolha do permissionário à 

própria Administração - órgão ou entidade - interessada. Devido a essas decisões do Tribunal 

de Contas, o Distrito Federal optou por editar a Lei nº 3.027, de 18.07.2002, já citada, que 

advoga o instituto de comodato para a pretendida utilização dos bens públicos pelas 

associações de servidores. 

 

Situação distinta é a da previsão de Vila Militar para policiais militares, que estão, 

por definição do cargo, a serviço vinte e quatro horas por dia. Nessa configuração, buscou-se 

fundamento no princípio da razoabilidade, ou seja, referidos servidores, por combaterem o 

crime e estarem em diário contato com meliantes, careceriam de área segura e reservada para 

                                                                                                                                                         
impugnado, ao possibilitar a venda direta de lotes e moradias em áreas públicas no perímetro urbano de Palmas-
TO, viola a exigência de realização de prévia licitação para a alienação de bens públicos, na forma do 
mencionado dispositivo constitucional. Ação julgada procedente." 
204 Processo TCDF nº 444/02, Lei nº 2907/02, Representação nº 01/2002-MF;  Processo nº 923/98, Lei 
Complementar nº 46/97; Processo nº 5158/97, Lei nº 1707/97, Representação nº 12/97- CF.     
205 ADI 2000.00.2.001843-0 - DF.   
206 Processos TCDF nºs 2968/94 e 1696/00. 
207 DISTRITO FEDERAL. Lei nº 1.951, de 26 de maio de 1998. Dispõe sobre o funcionamento dos 
estabelecimentos que especifica nos prédios e instalações das escolas da rede pública de ensino do Distrito 
Federal. Diário Oficial do Distrito Federal. Brasília, DF, 23 jun. 1998, p. 1. 
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moradia de suas famílias.208  Aqui avulta importantíssima a escolha do instituto de uso ou de 

alienação do bem público. Se o Poder Público doa os lotes, em vez de concedê-los por meio 

de direito real de uso, não se obrigam os particulares a dar-lhes a destinação expressa na lei 

autorizativa; assim, em pouco tempo, iniciam-se as alienações e o que deveria ser uma Vila 

Militar, ato contínuo, descaracteriza-se. 

 

Outra questão intrigante é se o concessionário pode instituir hipoteca sobre o bem a 

ser edificado.209 Ricardo Pereira LIRA advoga que não há, a favor do concessionário, a 

hipotecabilidade das benfeitorias que fizer no terreno: 

 
O segundo ponto que merece ser considerado, quando se inicia a análise dos efeitos 
da concessão do direito real de uso, é o da hipotecabilidade do quid que o 
concessionário agrega ao terreno público ou privado. 
(...) 
Não se diga que seria hipotecável o direito real de uso do terreno. 
São suscetíveis de hipoteca os bens enumerados no art. 810, do Código Civil 
brasileiro, não havendo margem para dúvidas quanto ao fato de que quando esse 
artigo, no inciso I, alude a imóveis, está referindo 'imóveis materiais',5 não 
abrangendo genericamente todos os imóveis, como, por exemplo, os imóveis para os 
efeitos legais, entre eles, os direitos reais sobre imóveis (art. 44, II, do Código Civil 
brasileiro), e entre esses a concessão do direito real de uso de terrenos. 
Para que os créditos hipotecários e pignoratícios pudessem ser dados em caução foi 
preciso sobreviesse o Decreto nº 24.778, de 14 de julho de 1934 (baixado pelo 
governo provisório, com força de lei). 
Em suma, se no art. 7º, e §§, do Decreto-lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967, não 
se afastou o princípio da acessão (art. 547, do Código Civil brasileiro), tudo aquilo 
que o concessionário semeia, planta ou edifica, no terreno concedido, perde em 
proveito do concedente, não se criando uma propriedade distinta da do terreno, não 
sendo, por conseguinte, hipotecável, pelo concessionário, esse quid novum agregado 
ao terreno objeto da concessão. 

 

Vera Maria WEIGAND lança outras dúvidas, que resolve com maestria: 

 
Em segundo lugar, surgiram outras questões: 
a) a concessão de direito real de uso constituiria garantia real, tal como exigida pela 
legislação do FGTS, donde vêm os recursos para tais operações financeiras? 
b) a concessão de uso pode ser objeto de hipoteca? 
c) a hipoteca pode ser constituída sobre imóvel de propriedade de terceiros, ou seja, 
o Município? 
Quanto à primeira indagação, a concessão de direito real de uso foi gerada como 
direito real pelo Decreto-lei nº 271/67. É evidente que o art. 810 do Código Civil 
deve ser entendido em conjunto com o art. 756: só as coisas que podem ser alienadas 
podem ser dadas em penhor, anticrese ou hipoteca. A concessão de direito real de 
uso é direito real sobre terreno alheio, e pode ser alienada intervivos ou mortis 

                                                 
208 Processo TCDF nº 5158/97. 
209 Em relação ao contrato de concessão de direito real de uso a matéria encontra-se já pacificada, haja vista o 
disposto no artigo 48 do Estatuto da Cidade, já mencionado (p. 101). 
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causa. É o que dispõe o decreto-lei nº 271/67, embora se vejam, na lei municipal, 
algumas restrições a esta alienabilidade, que serão analisadas pela Administração 
Pública e que deverão ser modificadas para a constituição de hipoteca. 
Esta, porém, será constituída sobre a benfeitoria construída, de propriedade do 
concessionário, e não sobre o direito de uso do terreno. 
Com efeito, aprofundando a questão, vemos que o Código Civil, nos incisos V e VI 
do art. 810, não restringe o direito de hipoteca à propriedade dos imóveis. Ao 
contrário, declara suscetíveis de hipoteca, entre outros direitos, os imóveis, 
enumerando expressamente as estradas de ferro, cujos trilhos são assentes em 
terreno alheio, minas e pedreiras, independentemente do solo onde se encontrem. 
Entendemos que imóveis compreendem benfeitorias edificadas sobre solo alheio. 
Carvalho Santos, in Comentários sobre o Código Civil Brasileiro, descreve algumas 
hipóteses de imóveis dissociados do solo onde são edificados. Num edifício de 
apartamentos, por exemplo, um andar pode estar hipotecado sem que o restante do 
prédio o esteja. 'A hipoteca pode recair não somente sobre o conjunto formado pelo 
solo do edifício, mas também sobre o solo apenas, ou somente sobre os edifícios.' 
De fato, os edifícios, desde que aderem ao solo, visto a lei lhes dar o caráter de 
imóveis e equipará-los em categoria para todos os efeitos legais, também são 
suscetíveis de hipoteca. Mesmo que situados em terreno alheio. 'Se o dono do 
terreno consentiu ou autorizou a construção, comprometendo-se a respeitar a 
propriedade do construtor ou do dono do edifício, nada obsta que essa construção 
possa ser hipotecada'. 
Carvalho Santos vai mais longe e indaga, no caso de uma hipótese de hipoteca de 
estrada de ferro: se os trilhos estiverem assentados sobre terrenos de uso comum do 
povo, como as ruas, mesmo assim, poderia ser constituída hipoteca?  A resposta do 
autor é clara: 'enquanto a concessão é mantida, ou é tolerada a existência de obras ou 
construções, estas se revestem do caráter de propriedade privada comerciável, por 
isso que a concessão do Estado, ou da Municipalidade, ou a sua tolerância, confere 
ao concessionário o direito exclusivo de dispor e gozar da mesma no seu interesse 
privado'. 
Assim, parece-nos bastante claro que, se o Município, o Estado ou a União 
autorizam a construção em terreno de natureza dominial, nada obsta que a 
construção ou benfeitoria seja dada em hipoteca, beneficiando, portanto, os 
titulados. 
Por último, resta ainda lembrar, como o faz Carvalho Santos, que os bens a serem 
hipotecados também devem estar no comércio, pelo que seriam excluídos os imóveis 
não dominiais (arts. 65-67 CC), e ainda que, constituída hipoteca, deve esta ser 
registrada na matrícula do imóvel.210 

 
Passando-se por tantas peculiaridades de cada instituto de alienação e de uso de bens 

públicos por particulares, é de concluir que (i) a concessão de direito real de uso deva ser 

preferida à venda e à doação; (ii) os institutos de direito privado devem ser afastados, cabendo 

a outorga mediante institutos de direito público; e (iii) permissão de uso qualificada muito se 

aproxima da concessão de uso, perdendo, em grande parte, seu caráter de precariedade, que 

remanesce no caso da autorização de uso e da permissão de uso formalizada por meio de ato 

administrativo (permissão de uso simples). 

 

                                                 
210 WEIGAND, Vera Maria. Aspectos Práticos da Concessão de Direito Real de Uso. In: Jurídica 
Administração Municipal, Salvador: Jam - Jurídica Ed. e Eventos, a. 1, n. 7, julho/1996, p. 46 e 47. 
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CAPÍTULO 6.  FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 
Property and law are born and must die together. 

Jeremy Bentham. 
 

 
6.1. Núcleo essencial do direito de propriedade. A propriedade 
como garantia institucional; 6.2. Função social da propriedade 
como limitação do direito de propriedade; 6.3. Conceito e 
origem da expressão função social da propriedade; 6.4. Visão 
da função social da propriedade: uma ponderação da visão 
liberal e social coordenada pela visão Tomista; 6.5. Função 
social da propriedade nas Constituições brasileiras; 6.6. Função 
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social da propriedade e terras públicas; 6.6.1. O Estatuto da 
Terra; 6.6.2. O Estatuto da Cidade. 

 

 
6.1. NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO DE PROPRIEDADE. A PROPRIEDADE COMO 

GARANTIA INSTITUCIONAL  

 
BOBBIO, analisando a obra de LOCKE, ressalta que, para o filósofo inglês:  

 
 A propriedade é direito natural, no sentido específico de que ele nasce e se 
aperfeiçoa no estado da natureza, ou seja, antes que o Estado seja instituído e de 
forma independente. Aceito esse princípio, não nos espantaremos de ler a todo 
momento que um dos fins para os quais os homens se reúnem em uma organização 
política é a conservação da propriedade. 
(...) Não há dúvida de que o direito de propriedade, em um sentido estrito, não é o 
único direito natural. Não obstante, é surpreendente - e revelador - que Locke o 
eleve à posição de direito natural por excelência, a ponto de nele resumir todos os 
outros direitos e de selecioná-lo, entre todos, sempre que quiser citar algum.211 

 

De fato, LOCKE, ao concluir o conceito de poder político assim o define:  
 

(...) poder político é o direito de editar leis com pena de morte e, conseqüentemente, 
todas as penas menores, com vistas a regular e a preservar a propriedade, e de 
empregar a força do Estado na execução de tais leis e na defesa da sociedade política 
contra os danos externos, observando tão-somente o bem público.212 

    

O direito de propriedade, compreende-se hoje, não existe por si, mas por força do 

próprio ordenamento jurídico. É o direito positivo que, ao passo em que garante a 

propriedade, delineia seu conteúdo, ou seja, o instituto é criado e garantido pelo ordenamento 

jurídico. 

 

                                                 
211 BOBBIO, Norberto. Locke e o Direito Natural. 2. ed.  Brasília: Universidade de Brasília, 1998, p. 187 e 
189. 
212 A) LOCKE, John. Dois Tratados sobre o Governo. São Paulo: Martins Fortes, 1998, p. 381. 
B) Contextualiza Vladimir da Rocha FRANÇA: "Locke acreditava que, em face da abundância da natureza, 
sempre haveria sobra de propriedade para todos. Entretanto, a propriedade hoje se encontra escassa, não porque 
haja pouca quantidade, mais sim porque há poucos proprietários. A melhor forma de defender os benefícios da 
instituição da propriedade privada para a sociedade é democratizar o seu acesso, dificultando a posse antijurídica 
dos bens materiais, e, desse modo, assegurando a manutenção e a estabilidade do sistema capitalista. Ao se tentar 
isolar ou elevar a propriedade privada em relação à sua função social, está-se comprometendo sua própria 
existência." (Um estudo sobre a relação entre o Estado e a propriedade privada a partir de John Locke. In: 
Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, a. 37, n. 148, out./dez. 2000, p. 194). 
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Explica Gilmar MENDES:213 

 
(...) é a ordem jurídica que converte o simples ter em propriedade e institui o direito 
de herança. A proteção constitucional do direito de propriedade e do direito de 
sucessão não teria, assim, qualquer sentido sem as normas legais relativas ao direito 
de propriedade e ao direito de sucessão. 
Como essa categoria de direito fundamental, que se apresenta, a um só tempo, como 
garantia institucional* e como 'direito subjetivo', confia ao legislador, 
primordialmente, o mister de definir, em essência, o próprio conteúdo do 'direito 
regulado',  fala-se, nesses casos, de regulação ou de conformação (Regelung oder 
Ausgestaltung) em lugar de restrição (Beschränkung). 
É que as normas legais relativas a esses institutos não se destinam, precipuamente, a 
estabelecer restrições. Elas cumprem antes relevante e indispensável função como 
normas de concretização ou de conformação desses direitos. 
Por isso, assinala-se na doutrina a peculiar problemática que marca essas garantias 
institucionais: ao mesmo tempo que dependem de concretização e conformação por 
parte do legislador, elas devem vincular e obrigar o Estado. Em outros termos, o 
poder de conformação do legislador, na espécie, não significa que ele detenha 
absoluto poder de disposição sobre a matéria. 
 

Assim, embora possa o legislador delinear e concretizar o instituto da propriedade, 

não pode restringir sua funcionalidade a ponto de desfigurar o instituto, descaracterizando sua 

própria existência. Embora seja razoável que a propriedade possa ser pelo legislador 

redesenhada para garantir sua função social, sua utilidade na sociedade, não se pode olvidar 

que a propriedade é, também, direito subjetivo, que corresponde a uma liberdade 

individual.214 

 

Há um núcleo essencial no direito de propriedade que deve ser preservado, para que 

não desapareça ou se desfigure o direito subjetivo de propriedade:  
 
(...) o caráter institucional do direito de propriedade e, por conseguinte, o conteúdo 
normativo de seu âmbito de proteção permitem e legitimam a alteração do regime 
jurídico da propriedade, a despeito dos possíveis reflexos sobre as posições jurídicas 
individuais. Embora essas disposições de conteúdo conformativo-restritivo possam 
provocar uma diminuição ou redução no patrimônio do titular do direito, não há 

                                                 
213 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de 
Direito Constitucional. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Celso Bastos, 1999, p. 156 e 157. 
* Trata-se de denominação conferida por Carl Schmidt (institutionelle Garantie) a esses institutos que se prestam 
a assegurar direitos subjetivos. A sua disciplina constitucional evita que ela possa ser abolida segundo a discrição 
do legislador (PIEROTH, Bodo, e SCHLINK, Bernhard, Grundrechte (Staatsrecht II), Heidelberg, 1988, p. 24). 

 
214 Assim define propriedade Gustavo Ferreira SANTOS: é "o 'direito subjetivo que assegura ao indivíduo o 
monopólio da exploração de um bem e de fazer valer esta faculdade contra todos que eventualmente queiram a 
ela se opor', desde que submetido às limitações legais e atendida a função social constitucionalmente definida". 
(Direito de propriedade e direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado: colisão de direitos 
fundamentais?. In: Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, a. 37, n. 147, jul./set. 2000, p. 
22). 
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como deixar de reconhecer que tal redução ou diminuição resulta das próprias 
limitações impostas pela constituinte à garantia da propriedade.  
Portanto, o legislador não está impedido de redefinir o conteúdo do direito de 
propriedade, emprestando-lhe nova conformação. Esse poder de conformação é 
limitado pelo princípio da garantia do núcleo essencial do direito 
(Wesensgehaltsgarantie) e pela garantia institucional do direito de propriedade. A 
pretexto de dar nova conformação ao direito de propriedade, não pode o legislador 
suprimir a utilidade privada do bem para o seu titular (respeito ao núcleo essencial). 
Por outro lado, com o propósito de disciplinar a forma de existência ou exercício do 
direito de propriedade, não pode o legislador tornar impossível a aquisição ou o 
exercício desse direito.215  

 

Nesse sentido esclarece Vladimir da Rocha FRANÇA, amparado nos ensinamentos 

de Isabel Vaz: 

 
Há um núcleo mínimo de propriedade privada, essencial à preservação da dignidade 
humana e do acesso material aos bens da educação, cultura, segurança, moradia etc. 
(Vaz, 1993: 48). Nesse caso, configura-se um direito fundamental à propriedade, 
consagrado no art. 5º, caput, da nossa Constituição. A Constituição preserva, assim, 
o acesso do indivíduo à propriedade, como instrumento de manutenção de sua 
sobrevivência mínima. E, ao mesmo tempo, reconhece a garantia institucional da 
propriedade.216 

 

A afirmação supra, de que a propriedade é direito subjetivo, merece esclarecimento. 

A subjetividade do direito de propriedade está bem demonstrada em Vilson Rodrigues 

ALVES:217 

 
O direito de propriedade é direito, quanto à titularidade, sobre bem próprio; nisso, 
sua nota de tipicidade. *  
É subjetivo porque relevante, aí, é a subjetividade. 
Com essa tautologia quer-se mostrar que a visão do direito de propriedade é relativa 
(relação) e não absoluta (ser, direito). 
(...) 
Pode haver relação jurídica com direito, no pólo ativo, sem essa subjetividade 
relevante. 
Nesse caso, o direito não é próprio do sujeito ativo: é o que ocorre, e.g., com o 
direito que tem o público de visitar museus abertos a todos os habitantes e passantes. 
De regra, nas relações jurídicas há, no pólo ativo, direito, a que corresponde, no 
passivo, dever (e não 'obrigação', como asseverou Anacleto de Oliveira Faria a 
propósito do dever jurídico de abstenção). 
(...) 
Se o direito, que se vê no lado ativo da relação jurídica material, é próprio do 
sujeito, é subjetivo. 

                                                 
215 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de 
Direito Constitucional. 2. ed.  rev. e ampl. São Paulo: Celso Bastos, 1999, p. 167. 
216 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Perfil constitucional da função social da propriedade. In: Revista de 
Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, a. 36, n. 141, jan./mar. 1999, p. 13. 
217 ALVES, Vilson Rodrigues. Uso Nocivo da Propriedade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 55 a 57. 
* Afrânio de Carvalho, Instituições de Direito Privado, p. 84. 
   Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, XI/59-62. 
** Resumo das Lições de Legislação Comparada sobre o Direito Privado, 217. 
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O direito subjetivo de propriedade, porque se precisa, porquanto se localiza e se 
individualiza, é subjetivo: todos menos um (ou seja, o titular do direito) não são 
titulares do direito de propriedade sobre o bem. 
(...) 
A propriedade não é o direito de propriedade; nessa expressão, surge como o objeto 
do direito. Mostrou a distinção, posto que com falta de rigor terminológico, Clóvis 
Beviláqua. ** 
Por isso, o que se exerce não é a propriedade, mas sim, o direito sobre a propriedade.
  
 

A propriedade, portanto, enquanto direito subjetivo, tem por objeto os bens, os 

próprios. A esses deve ser conferida função social. 

 

Elucida Ballarín MARCIAL:  

 
A propriedade, pois, segundo eu penso, continua com um direito subjetivo e não 
uma função (...). Mas a propriedade, se bem que não seja uma função, tampouco é 
um direito absoluto. É um direito relativo. (...) É um direito, pois, a serviço de 
interesses harmonizados entre si, que transcende ao puramente individual.218 

 
6.2. A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE COMO LIMITAÇÃO DO DIREITO DE 

PROPRIEDADE 

 

A noção de que os direitos não são absolutos e apresentam limites não constitui 

novidade no mundo jurídico. 

 

Entre as limitações comissivas, avulta a função social da propriedade aqui entendida 

como todo e qualquer direito patrimonial. A palavra função tem uma conotação de finalidade, 

e é, pois, uma concepção finalística ou funcional dos direitos que permite ter a função social 

da propriedade como um conjunto de deveres impostos ao titular do direito subjetivo 

patrimonial. Difere, assim, da idéia de abuso de direito, pois este se manifesta no exercício do 

direito cujo conteúdo é determinado por sua função, por sua finalidade. Não se confundem, 

então, conteúdo e finalidade de um direito. O abuso de direito opõe-se ao exercício regular do 

direito na sua manifestação egoística e prejudicial a outrem, enquanto a função social da 

propriedade constitui um núcleo de deveres no âmago ontológico de cada direito patrimonial. 

 

                                                 
218 MARCIAL, A. Ballarín. Função social da terra: evolução do princípio jurídico de propriedade rural. In: 
Revista de Direito Agrário. Ano 10, n. 12, 2º semestre de 1994, p. 27. 
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A função é um poder que se exerce não por um interesse próprio, mas por um 

interesse alheio ou por um interesse objetivo, ou, nas eloqüentes palavras de Celso Antônio 

Bandeira de MELLO, "existe função, em Direito, quando alguém dispõe de um poder à conta 

de dever, para satisfazer o interesse de outrem, isto é, um interesse alheio."219 

 

Em sua forma mais pura e desenvolvida, o Direito requer o reconhecimento - pelo 

menos até certo grau - dos direitos individuais. Os direitos contratuais, de propriedade e de 

família são meios que permitem uma ampla distribuição de poder entre os cidadãos; são, por 

esta razão, instrumentos importantes do Direito.  

 

Inobstante, somente um reconhecimento limitado dos direitos contratuais e de 

propriedade constitui uma garantia do império do Direito. O Direito tem de pôr freio ao 

exercício arbitrário, sem escrúpulos e claramente anti-social desses direitos. Deve delimitar a 

esfera de expansão do poder individual, no interesse de uma vida social ordenada e pacífica.  

 

Nesse aspecto, surge o mais importante feito dentro da evolução do conceito de 

direito de propriedade – a noção da obediência à função social.220 

 

A idéia aparece no parágrafo 153 da Constituição de Weimar:  "A propriedade 

obriga. O seu uso deve estar  por sua vez ao serviço do bem comum." 221 

 

Não há definição mais exata e concisa do que a que se contém nas três palavras: "A 

propriedade obriga". Com ela indica-se que a propriedade é tida como um direito, mas que 

envolve ao mesmo tempo um dever para o proprietário. 

 

                                                 
219 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. São Paulo: Malheiros, 
1992, p. 53. 
220  Sobre considerar a propriedade como função, lembra Luiz Edson FACHIN: "Daí a considerar que a 
propriedade é uma função social toma-se um passo, ao que parece, insustentável. Publiatti coloca a questão nos 
seus exatos termos: 'A completare l'analisi de la definizone legale della proprietà é necessário examinare la più 
comune questione che oggi viene posta in relazione al concetto della proprietà: se essa, cioè, debba intendersi 
como funzione sociale, o se essa abbi uma funzione sociale'. A propriedade tem uma função social, princípio 
jurídico aplicado ao exercício das faculdades e poderes que lhe são inerentes. Aduz Pugliatti: 'Funzione e diritto 
soggettivo sono entità che divergono e non si possono conciliare'." (A Função Social da Posse e a Função Social 
da Propriedade, p. 19). 
221 apud MONREAL, Eduardo Novoa. El derecho de propriedad privada. Bogotá: Temis, 1979, p. 60. 
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Nesse sentido, Karl LARENZ afirma que a propriedade, ao teor do Código Civil, não 

é, certamente, um direito ilimitado. Não obstante, concede ao proprietário faculdades muito 

amplas. Os criadores do Código estavam ainda longe de pensar que o proprietário de terrenos 

devesse exercer o seu direito, não a seu alvedrio, mas só de modo compatível com as  

necessidades elementares da comunidade, tal como derivam da convivência num espaço 

limitado. Idéias como "planificação do espaço", "planificação municipal”, "planificação 

urbana", "proteção da natureza e da paisagem", "prevenção da contaminação ambiental” eram 

ainda desconhecidas naquele tempo. Os autores do Código Civil perceberam unicamente que 

o proprietário de um terreno tinha de aceitar certas reduções no seu uso baseadas na utilização 

dos terrenos vizinhos (art. 906). 222 

 

A Constituição de Weimar elevou a idéia de vinculação social da propriedade à 

categoria de princípio jurídico. Encontra-se aqui - nas palavras do Tribunal Constitucional 

Federal - "a negativa a um ordenamento da propriedade em que o interesse individual tenha 

preferência incondicionada sobre os interesses da comunidade." 223 

 

O Novo Código Civil brasileiro, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, traz em seu 

artigo 1.228 conceito amplo de função social da propriedade (parágrafos primeiro e segundo), 

enumerando, ainda, os modos pelos quais o proprietário pode ser privado do objeto de sua 

propriedade (parágrafos terceiro, quarto e quinto). 

 

6.3. CONCEITO E ORIGEM DA EXPRESSÃO “FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE” 

 

O princípio de proteção à propriedade encontra raízes na cultura nacional, como 

reflexo, afinal, de toda influência das nossas origens civilizatórias. Afirma-se, 

tradicionalmente, como o faz Carlos Alberto BITTAR, que a propriedade é elemento 

essencial ao desenvolvimento do ser e de sua família, meio de possibilitar o alcance das metas 

individuais, familiares e sociais.224 

 

                                                 
222 LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1978, p.78.  
223 LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Madrid:  Revista de Derecho Privado, 1978 p.79. 
224 BITTAR, Carlos Alberto. O direito civil na Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 153-
154. 
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Segundo estudos, nos primórdios da humanidade, a propriedade confundia-se com a 

esfera imediata do trabalho humano, mantendo assim relação direta com a menor ou maior 

capacidade de cada indivíduo na apreensão dos recursos naturais. No direito romano, a 

propriedade adquire pleno caráter absoluto e individualista.225 

 

Em sua longa trajetória evolutiva, o direito de propriedade teve, na doutrina liberal 

de LOCKE, sua inclusão como o mais sagrado e típico dos direitos naturais, que se não 

dissolvem no pacto social . Cabe lembrar que a organização política e jurídica da sociedade, 

sob orientação do liberalismo, tinha por fim a limitação do poder, visto como fantasma que 

atemorizava o indivíduo, segundo expressão de Paulo BONAVIDES, para garantia das 

liberdades inatas dos indivíduos. A correspondência no campo econômico, do Estado liberal, 

absenteísta, alheio a iniciativas sociais, servo de um indivíduo supostamente dotado de 

direitos inatos, é a propriedade como direito inviolável, absoluto, sagrado, do qual ninguém 

poderia ser privado, senão quando a necessidade pública o exigisse, mediante justa e anterior 

indenização; neste sentido, deve-se analisar o artigo XVII da Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789.226 

 

A passagem do Estado Liberal ao Estado Social, induzida por mudanças estruturais 

em uma realidade de crescentes exigências sociais que aquela ordem não visava a atender, 

conduziu à nova definição do direito de propriedade. A caracterização da propriedade como 

direito absoluto foi, portanto, ultrapassada, evoluindo para um sistema de limitações 

decorrentes de confrontações com interesses públicos. Chegou-se, assim, ao direcionamento 

da propriedade para cumprimento de uma função social.  

 

A propósito das transformações ocorridas na vida econômica, especialmente pelas 

mudanças nos modos de exercício da propriedade, com elevação do papel das empresas nesse 

cenário, bem como pela crescente intervenção e participação do Estado, ensinam Orlando 

GOMES e Antunes VARELA, em obra escrita ainda na vigência da Constituição Federal de 

1967, mas que mantém atualidade: 

 

                                                 
225 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e mudança social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 226. 
226 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado Social. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p. 163. 
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 Ora, quando houve essa modificação e começaram as suas conseqüências a se 
positivar no mundo moderno, um velho conceito que vinha do positivismo fora 
aproveitado por DUGUIT, nos primeiros anos do século corrente, para introduzir, na 
propriedade, a noção de função social. Naquela época todos se levantaram 
entendendo que era contraditória essa noção. Não se imaginava que, poucos anos 
depois, se chegaria à convicção, hoje generalizada, porque inclusive aceita em várias 
Constituições, de que a propriedade é uma função social, de que a utilização dos 
bens para o exercício de uma atividade produtiva não mais pode ser admitida como 
um direito natural, que se exerce em proveito próprio, para tirar vantagens, porque 
se assumem os riscos desse exercício. Hoje, a idéia de função social está 
substituindo a de propriedade como direito subjetivo, ilimitado.227 
 

 

 

A determinação da função social do Estado e a necessidade de harmonização dos 

conflitantes interesses dos titulares do status vivendi, como forma de assegurar a 

convivência e a cooperação entre os homens, são a chave imediata, na concepção de 

Herman HELLER228, para compreender os fenômenos estatais que mais problemas 

apresentam, tais como a soberania, a supremacia territorial, o monopólio coativo etc., 

problemas estes de alta indagação em um mundo que busca a uniformidade das diferenças 

mediante a política neoliberal capitalista denominada de “globalização”, com sérias 

repercussões no que se refere à proteção ambiental e ao desenvolvimento econômico.229 

 

                                                 
227  A) GOMES, Orlando; VARELA, Antunes. Direito Econômico. Saraiva: São Paulo, 1977, p. 169-170.     
      B) Sobre considerar a propriedade função e não direito, ver nota nº 217. 
228  HELLER, Hermann. Teoria do Estado, trad. de Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: Mestre Jou, , 1968,  
p. 245, afirma verbis: “A função do Estado consiste, pois, na organização e ativação autônomas da cooperação 
social-territorial, fundada na necessidade histórica de um status vivendi comum que harmonize todas as 
oposições de interesses dentro de uma zona geográfica, a qual, enquanto não exista um Estado mundial, aparece 
delimitada por outros grupos territoriais de dominação de natureza semelhante”. Assim, esse consagrado jurista e 
cientista político ressalta que a função do Estado deve ser centrada no ser humano (único com status vivendi 
pleno), buscando a harmonização dos interesses opostos existentes em determinado território (enquanto não 
exista um território mundial). 
229 Ressalta Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO que "A função social da propriedade urbana, considerada 
como fator econômico, é o fundamento de várias modalidades interventivas previstas no Título VII da 
Constituição. Assim, no Capítulo I, trata-se da intervenção sancionatória nos casos de abuso do poder econômico 
(art. 173, § 4º), da intervenção expropriatória sobre as jazidas e demais recursos minerais (art. 176) e da 
intervenção monopolista sobre jazidas de hidrocarbonetos e minerais nucleares (art. 177); Capítulo II, da 
intervenção ordinatória sobre a propriedade urbana (art. 182 - de que nos ocuparemos a seguir); no Capítulo III, 
da intervenção expropriatória e ordinatória sobre a propriedade rural (arts. 184 e 190), e, por fim, no Capítulo IV, 
da intervenção ordinatória sobre a propriedade de ativos financeiros (art. 192). Situa-se, portanto, no Capítulo II, 
do Título VII, da Constituição, o fundamento para a intervenção econômica, explícita e exclusiva do Município, 
sobre a propriedade urbana, para execução de suas respectivas políticas de desenvolvimento urbano. O 
Município é, portanto, a única entidade competente para orientar economicamente a destinação da propriedade 
urbana em sua circunscrição territorial. Esta é a coerente justificação porque a política urbana se deslocou do 
Capítulo relativo à Ordem Social para o que dispõe sobre a Ordem Econômica e Financeira: a enfatização de seu 
aspecto econômico, notadamente como orientador de sua função social específica." (Direito urbanístico e 
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Para José de Oliveira ASCENSÃO, intimamente relacionada com a problemática do 

fundamento do direito real está a da função social deste. Observe-se que também aqui se fala 

vulgarmente em função social da propriedade, dando ao termo propriedade o significado 

amplíssimo que já conhecemos, como todo o direito real até todo o direito patrimonial. 

Desvanecida a ilusão liberal da coincidência dos interesses individual e coletivo, coloca-se 

com premência a necessidade de assegurar que a propriedade não seja alheada do benefício 

social. A primeira tentativa nesse sentido foi expressa pela teoria do abuso do direito. Os 

direitos (e antes de mais nada a propriedade) não poderiam ser exercidos de forma abusiva.230 

 

Em um segundo momento, para o mesmo autor, procura-se a solução em elementos 

funcionais: os direitos seriam desde logo dominados por considerações finalistas. Surge a 

noção de direito subjetivo como um conceito funcional que busca a realização pessoal e a  

utilidade social.  Na função social do direito  de  propriedade  haveria  funções  limitadoras  

(lei  pretende  evitar  excessos  do proprietário) e impulsionadoras (lei age comissivamente na 

busca de uma melhor utilização da propriedade). Esta distinção é útil para a compreensão do 

material legislativo; enquanto, no século XIX, a lei quase se limitava a certo número de 

intervenções de caráter restritivo (direito de vizinhança), no século XX, multiplicaram-se as 

intervenções impulsionadoras da função social (desapropriação, entre outras). 231    

 

Assim, os elementos conceituais da função social compreendem a limitação da 

propriedade e a intervenção estatal comissiva para o bem comum.  

 

Vladimir da Rocha FRANÇA, ao estabelecer claramente que a função social da 

propriedade é um princípio constitucional232, dirime controvérsias: 

 
A propriedade privada e a função social da propriedade, quando encaradas como 
princípios, se postos no mesmo patamar hierárquico, produzem uma contradição 
sem solução. Um ou outro assume um caráter acessório, no nosso entender. Optamos 
por colocar a função social da propriedade como princípio superior ao da 

                                                                                                                                                         
limitações administrativas urbanísticas. In: Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal. a. 27. 
n. 107, jul./set. 1990. p. 105 e 106). 
230 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil. Coimbra: Coimbra, 1993, p. 190. 
231 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil. Coimbra: Coimbra, 1993, p. 192. 
232 O artigo 170 estabelece como princípios da Constituição Federal de 1988 a propriedade privada (inciso I) e a 
função social da propriedade (inciso III). Cf., a propósito o item 6.5, a seguir. 
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propriedade privada, já que é justamente aquela o núcleo de sustentação e 
estabilidade da instituição da propriedade nos dias atuais.233 

 

Eros Roberto GRAU bem adverte que:  

 
A consagração do princípio da função social da propriedade, em si, tomada 
isoladamente, pouco significa, a par de instrumentar a implementação de uma 
aspiração autenticamente capitalista: a de preservação da propriedade privada dos 
bens de produção - à função social está assujeitada porque é privada. Sua maior 
relevância se manifesta em sua concreção nas regras do § 2º, do art. 182 - política 
urbana - e do art. 184 - reforma agrária, esta, seguramente, tão indispensável à 
realização do fim da ordem econômica quanto à integração e modernização do 
capitalismo nacional. Não estou, é óbvio, a atribuir desimportância social ao 
princípio. Pelo contrário, a afetação da propriedade pela função social importa o 
repúdio da concepção da propriedade exclusivamente como fonte de poder pessoal - 
poder que não se exerce apenas sobre coisas, mas sobre as pessoas (vide item 9), 
razão de ser da liberdade visualizada como atributo exclusivo dos beati possidetis. 
Apenas enfatizo que ela, a função social da propriedade, não porta em si relevância 
mais pronunciada como cláusula transformadora constitucional.234 

 
6.4.  VISÃO DA FUNÇÃO SOCIAL  DA PROPRIEDADE: UMA PONDERAÇÃO DA 

VISÃO LIBERAL E SOCIAL COORDENADA PELA VISÃO TOMISTA 

 

Conclui-se que a função social é uma fórmula de harmonia que tenta conciliar os 

interesses do indivíduo com os da sociedade toda, impedindo que o exercício do proprietário 

possa menosprezar o bem comum.  

 

Nesse sentido, Catarina KRAUSE, Professora da Universidade de Essex, em 

interessante artigo que trata da propriedade como um direito fundamental, afirma que:  

 
The inherent conflict between the right to property and social rights can be avoided 
by giving more weight to the social function of property. This allows for various 
legislative and other measuers, instead of promoting a strong and absolute right to 
property.235 

 

Orlando GOMES, por outro lado, destaca o papel da Igreja Católica na visão da 

função social, que surge como meio-termo entre o ideal liberal e o ideal socialista. 236 

                                                 
233 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Perfil constitucional da função social da propriedade. In: Revista de 
Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, a. 36, n. 141, jan./mar. 1999, p. 13. 
234 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1990, p. 252. 
235 KRAUSE, Catarina. The right of property. In: Economic, social and cultural rights – a textbook. London: 
Martins Nijhoff, 1995, p. 156. 
236 GOMES, Orlando. Direitos reais. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 296. 
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Essa visão de ponderação foi bem expressa pelo Papa João Paulo II na Encíclica 

Laborem Exercens, com ênfase na questão laboral, verbis: 

 
O princípio a que se alude, conforme foi então recordado e como continua a ser 
ensinado pela Igreja, diverge radicalmente do programa do coletivismo, proclamado 
pelo marxismo e realizado em vários países do mundo, nos decênios que se 
seguiram à publicação da Encíclica de Leão XIII [Rerum Novarum]. E, ao mesmo 
tempo, ele difere também do programa do capitalismo, tal como foi posto em prática 
pelo liberalismo e pelos sistemas políticos que se inspiram no mesmo liberalismo. 
Neste segundo caso, a diferença está na maneira de compreender o direito de 
propriedade, precisamente. A tradição cristã nunca defendeu tal direito como algo 
absoluto e intocável; pelo contrário, sempre o entendeu no contexto mais vasto do 
direito comum de todos utilizarem os bens da criação inteira: o direito à 
propriedade privada está subordinado ao direito ao uso comum, subordinado à 
destinação universal dos bens.237 (grifos nossos). 
Por outras palavras, a propriedade, segundo o ensino da Igreja, nunca foi entendida 
de maneira a poder constituir um motivo de contraste social no trabalho. Conforme 
já foi recordado acima, a propriedade adquire-se primeiro que tudo pelo trabalho e 
para servir ao trabalho. E isso diz respeito de modo particular à propriedade dos 
meios de produção. Considerá-los isoladamente, como um conjunto à parte de 
propriedades, com o fim de os contrapor, sob a forma do ‘capital’, ao ‘trabalho’ e, 
mais ainda, com o fim de explorar o trabalho, é contrário à própria natureza de tais 
meios e à da sua posse. Estes não podem ser possuídos contra o trabalho, como não 
podem ser possuídos para possuir, porque o único título legítimo para a sua posse e 
isto tanto sob a forma da propriedade privada como sob a forma da propriedade 
pública ou coletiva - é que eles sirvam ao trabalho; e que, conseqüentemente, 
servindo ao trabalho, tornem possível a realização do primeiro princípio desta 
ordem, que é a destinação universal dos bens e o direito ao seu uso comum.  

 

Para  Tomás de AQUINO, a apropriação individual das riquezas era defensável; 

entretanto, como estas últimas haviam sido destinadas por Deus ao bem-estar de toda a 

coletividade, o indivíduo, ao utilizá-las, deveria permanecer atento aos interesses gerais, não 

se orientando por sentimentos egoísticos.238 

   

     Na visão tomista,  o conceito de propriedade privada é visto em três planos 

distintos na ordem de valores. Em um primeiro lugar, o homem: em razão de sua natureza 

específica (animal racional), tem um direito natural ao apossamento dos bens materiais para 

seu sustento e de sua família. Num segundo momento, contempla-se o problema da 

apropriação dos bens, o qual resulta, em última instância, no direito de propriedade 

propriamente dito. Por fim, num terceiro plano, São Tomás de Aquino permite o 

                                                 
237 JOÃO PAULO II, Papa.  Carta Encíclica Laborem Exercens. Disponível em: 
<http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_po.htm>   
238 apud BESSONE, Darcy. Direitos reais. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 24. 
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condicionamento da propriedade ao momento histórico de cada povo, desde que não se 

chegue ao extremo de negá-la.239 

 

As encíclicas papais, por sua vez, abordando questões sociais, enfocam o problema 

sob o prisma tomista. A autenticidade cristã do direito de propriedade privada está reafirmada 

nas encíclicas "Rerum Novarum", de Leão XIII, e "Mater et Magistra",240 de João XXIII, que 

não deixaram de fazer menção ao condicionamento representado pelo bom uso da 

propriedade, como se vê, também, na "Quadragésimo Ano", de Pio XI. 

 

Tudo pode sintetizar-se na realização do bem comum, entendido como o bem da 

comunidade. O proprietário passa a ser visto como uma espécie de mandatário da sociedade 

na exploração da propriedade. 

 
6.5. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

 

A função social no Brasil sofre a influência das doutrinas liberais e, também, da 

doutrina socialista na ponderação feita pela Igreja Católica.  

 

Nas primeiras Constituições, prevaleceu a idéia liberal. O direito de propriedade é 

um direito natural, pleno e inviolável. 

 

Assim, na Constituição de 1824 estava disposto, no art. 179, XXII, verbis: "É 

garantido o direito  de propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público exigir o uso, e 

emprego da Propriedade do Cidadão, será ele previamente indenizado no valor dela." 

 

Da mesma maneira, na Constituição de 1891, artigo 72, §17, verbis: "O direito de 

propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salvo a desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, mediante indenização prévia." 

 

                                                 
239 BOARDMAN JR., Fon W. Economics: ideas & men. New York: Henry Z. Walck, 1966, p. 18-20.  
240"Ao direito de propriedade privada sobre os bens estará intrinsecamente inerente uma função social" (Mater et 
Magistra). 
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A partir da Constituição de 1934, o direito de propriedade passa a ser  limitado pelo 

interesse ou necessidade coletivos. Nesse sentido, o texto da Constituição de 1934 aproxima-

se bastante da Constituição de Weimar.241 

 

Na Constituição de 1946, o artigo 147 torna definitiva e consolidada a orientação de 

que a propriedade deve ser utilizada de acordo com o interesse coletivo.242 

  

Já na Constituição de 1967/69, art. 160, inciso III, utiliza-se pela primeira vez a 

expressão “função social da propriedade” como princípio constitucional.243 

 

Em uma análise histórica das Constituições brasileiras, apenas em 1934, no art. 113, 

§17,  verifica-se menção à restrição do direito de propriedade. Assim, constava no texto 

constitucional daquele ano: "É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido 

contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar". Destaca-se, pois, a noção 

de limitação coletiva em função da norma legal. 

 

Inobstante, com exceção da Constituição de 1946 até a Carta de 1988, o sistema 

jurídico brasileiro mostrou-se extremamente tímido ao tentar impor limitações ao direito de 

propriedade.  

 

Durante os períodos ditatoriais deste século, primeiramente no Estado Novo de 

Vargas e, depois, na Revolução dos Militares, o direito à propriedade privada ficou 

expressamente assegurado, enquanto que sua função social foi colocada à margem, como 

mera ordem programática, que logicamente nunca foi cumprida.  

 

                                                 
241 Constituição de 1934, artigo 115: "A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça 
e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos existência digna. Dentro desses limites, é 
garantida a liberdade econômica. Parágrafo único. Os poderes públicos verificarão, periodicamente, o padrão de 
vida nas várias regiões do País."  
242 Constituição de 1946, artigo 147: O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. A lei poderá, 
com observância do disposto no art. 141, § 16, promover a justa distribuição da propriedade, com igual 
oportunidade para todos. 
243 Constituição de 1967, com a redação dada pela EC nº 1, de 17.10.1969: "Art. 160.  A ordem econômica e 
social tem por fim  realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com base nos seguintes princípios: (..); 
III - função social da propriedade; (...)" 
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Com a  redemocratização do Brasil e a eclética Constituição de 1988, a função social 

da propriedade ganhou status de cláusula pétrea com aplicabilidade no campo das terras 

públicas rurais, saindo de simples preceito programático ligado a questões econômicas e 

passando a uma atuação efetiva do Estado na busca do bem comum.  

 

Na Constituição de 1988, no  capítulo da Ordem Social, foi dado destaque à função 

social na política agrícola fundiária e de reforma agrária, notadamente nos artigos 184 a 186.  

    

A Constituição de 1988 dedicou diversos dispositivos à disciplina da propriedade. 

José Afonso da SILVA enumera os seguintes:  arts. 5º, incisos XXIV a XXX, 170, II e III, 

176, 177, 178, 182, 182, 183, 184, 185, 186, 191 e 222 .244 

 

 Na verdade, o art. 5º, nos incisos XXII e XXIII, traz os princípios basilares da 

propriedade: o primeiro, garantindo-a; o segundo, atrelando-a à função social. 

 

 Interessam-nos especialmente os artigos 5º, incisos XXII e XIII; 170, incisos II e III, 

e 186. O inciso XXII do art. 5º afirma que: "é garantido o direito da propriedade". O inciso 

XXIII afirma que "a propriedade atenderá sua função social". 

 

 O art. 170, dando início ao capítulo I, do Título VII, Da Ordem Social e Econômica, 

prescreve: "A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios: (...) II – propriedade privada, III – função social da 

propriedade (...)." 

 

 O art. 186, por seu turno, dentro do Capítulo III, Da Política Agrícola e Fundiária e 

Da Reforma Agrária, elenca os requisitos da função social da propriedade rural de forma 

clara, verbis:  

 
A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
I - aproveitamento racional adequado;  
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 
ambiente; 

                                                 
244 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 273. 
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III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem estar dos proprietários e dos trabalhadores.  

 

Em primeiro plano, há de  invocar o magistério de José Afonso da SILVA acerca da 

natureza pública da função social da propriedade. Segundo o eminente constitucionalista, os 

juristas brasileiros, privatistas e publicistas, concebem o regime jurídico da propriedade 

privada como subordinado ao Direito Civil, considerado direito real fundamental:  "Ele 

transforma a propriedade capitalista, sem socializá-la."245 

 

Em outra passagem, o mesmo autor, ao referir-se à inserção do princípio da função 

social na ordem econômica, enfatiza:  

 
(...) já destacamos antes a importância desse fato, porque, então, embora também 
prevista entre os direitos individuais, ela não mais poderá ser considerada puro 
direito individual, relativizando-se seu conceito e significado, especialmente porque 
os princípios da ordem econômica são preordenados à vista da realização de seu fim: 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.246 

 

Também Eros Roberto GRAU chama atenção para tal fato, afirmando não ser 

possível falar em função social da propriedade, senão como atributo da propriedade 

privada.247 

 

Assim, a propriedade, tal como assegurada na Constituição de 1988, "não constitui 

instituto jurídico, porém um conjunto de institutos jurídicos relacionados a distintos tipos de 

bens."248  

 

 

6.6. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E TERRAS PÚBLICAS 

 

                                                 
245 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2000, p.274 e 
275. 
246 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros,  2000, p. 790. 
247 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 – interpretação e crítica. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1990, p. 244. 
248 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 – interpretação e crítica. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1990, p. 248. 
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A doutrina da "função social da propriedade" tem por fim dar sentido mais amplo ao 

conceito econômico de propriedade, encarando-a como uma riqueza que se destina à produção 

de bens que satisfaçam às necessidades sociais. 

 

Nesse aspecto, ao tratarmos de terras públicas e função social, devemos analisar o 

reflexo da função social no âmbito rural e urbano com ênfase em dois diplomas legislativos, à 

luz do texto constitucional: o Estatuto da Terra (Lei 4.504, de 30 de setembro de 1964) e o 

Estatuto das Cidades (Lei 10.257, de 10 de julho de 2001). 

 

O primeiro baliza as terras públicas rurais; o segundo, deve regrar as terras públicas 

urbanas. 

 

6.6.1. O Estatuto da Terra 

 

A Emenda Constitucional n. 10, de 1964, alterando o art. 5º, inciso XV, da 

Constituição Federal de 1946, concedeu à União competência para legislar sobre Direito 

Agrário. Em 30.11.1964,  editou-se o Estatuto da Terra  - Lei 4.504 -, que recebeu 

regulamentação pelo Decreto 59.566, de 14.11.1966. Apesar de produzida sob um regime de 

exceção, a novel legislação configurou um conjunto de normas de vanguarda, tendo, na 

maioria dos dispositivos, adotado posições das mais adiantadas e consonantes ao espírito do 

direito contemporâneo.  

 

O Estatuto da Terra  prevê, em seu artigo 12, que: "À propriedade privada da terra 

cabe intrinsecamente uma função social e seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo 

previsto na Constituição Federal e caracterizado nesta lei." 

 

Na busca da caracterização do que seja a função social da propriedade estabelece o 

Estatuto, em seu artigo 13, que "O Poder Público promoverá a gradativa extinção das formas 

de ocupação e de exploração da terra que contrariem sua função social."  

 

Assim, o Estatuto da Terra previu, expressamente, a necessidade de o poder público 

atuar de forma comissiva na consecução da função social da terra rural. 
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Estabeleceu, portanto, franca opção pela função social da propriedade, configurando 

uma das primeiras manifestações de ruptura do "privatismo individualista" no sistema 

positivo nacional, ruptura essa que, sem dúvida, influenciou toda a discussão seguinte, que 

redundou na Constituição Federal de 1988 e preparou o caminho para evoluções como as leis 

de locações e de defesa do consumidor, bem como para a atual legislação agrária.  

 

O Estatuto da Terra representou uma das primeiras manifestações concretas do 

"solidarismo jurídico" e da efetiva busca de concretização da função social da propriedade. 

 

A legislação rural mais recente – Lei nº  8.629, de 25 de fevereiro de 1993 – que 

dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, 

previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal, aponta para o mesmo caminho, 

em seus artigos referentes à função social da propriedade rural, a saber, os  artigos 2º, caput e 

§ 1º;   5º, caput;  9º, caput e incisos I, II, III e IV, verbis: 

 
Artigo 2º - A propriedade rural que não cumprir a função social prevista no art. 9º é 
passível de desapropriação, nos termos dessa lei, respeitados os dispositivos 
constitucionais. 
§ 1º - Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma 
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua  função social. 
Artigo 5º -  A desapropriação por interesse social, aplicável ao imóvel rural que não 
cumpra sua função social, importa prévia e justa indenização em títulos de dívida 
agrária. 
Artigo 9º - A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo graus e critérios estabelecidos em lei, os seguintes 
requisitos: 
I -  aproveitamento racional e adequado; 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 
ambiente; 
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores.  

 

Reproduz essa norma, pois, os dispositivos da Constituição Federal de 1988, no que 

diz respeito à matéria referente à função social da propriedade das terras, sejam elas privadas 

ou públicas. 
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Eleitos os objetivos a serem alcançados, a eles correspondem a situações abrangidas 

sob o princípio geral da função social da propriedade. Neste desiderato, utiliza-se o Estado de 

meios diretos e indiretos, limitando o direito de propriedade.249    

 

Nos meios diretos, intervém o Estado na condição de pessoa jurídica de direito 

público em relações jurídicas das quais faz parte, utilizando-se do jus imperii que lhe é 

inerente, como por exemplo,  quando  desapropria por interesse social. 

 

Há, em contrapartida, situações em que o Estado age indiretamente através do 

regramento de relações das quais não faz parte diretamente, mas nas quais sua ingerência tem 

influência, conduzindo aos fins colimados. Nessa ordem de idéias, encontra-se o controle 

exercido pelos Tribunais de Contas na utilização de terras públicas por particulares na busca 

da função social da propriedade, eis que a economicidade e o controle operacional permitem 

tal análise.250 

 

É de ressaltar, novamente, que a função social da propriedade é um princípio maior, 

sob o qual compreendem-se diversos fins, constituindo uma soma complexa de preceitos a 

serem atingidos. Não basta tornar a terra produtiva, ou distribui-la garantindo o acesso à terra. 

Além disso, é preciso tutelar as relações que tenham por objeto o solo, garantindo proteção às 

partes menos favorecidas, à proteção ambiental, ao uso racional dos recursos, à proteção e ao 

resguardo das normas trabalhistas, porque no atingimento de todos esse objetivos é que se 

assegura a efetividade da função social da propriedade. 

 

Ao proprietário, como membro de uma sociedade, impõem-se obrigações que 

ultrapassam os direitos de vizinhança, no âmbito do direito privado, abrangendo o campo dos 

direitos da coletividade, para que seja alcançado o bem-estar geral, no âmbito do direito 

público.251 

 

                                                 
249 A propósito, consultar Helita Barreira CUSTÓDIO. A Questão Constitucional: Propriedade, Ordem 
Econômica e Dano Ambiental. Competência Legislativa Concorrente. In: Dano Ambiental. Prevenção, 
Reparação e Repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 115 a 143. 
250 Cf., a respeito, artigo 171 da Constituição de 1988. 
251 CUSTÓDIO, Helita Barreira. A Questão Constitucional: Propriedade, Ordem Econômica e Dano Ambiental. 
Competência Legislativa Concorrente. In: Dano Ambiental. Prevenção, Reparação e Repressão. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1993, p. 118. 
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Como bem coloca René SAVATIER,  

 
la propriété individuelle a singulièrement changé de nature. Au lieu d’être égoïste, 
comme elle le fut dans sa jeunesse, - la jeunesse est volontiers l’âge de l’égoïsme, 
car l’homme y a pour rôle son développement individuel em vue des tâches sociales 
qu’il remplira plus tard – la propriété individuelle doit elle-même se mettre au 
service public. Et il y a sur ce point toute une législation.252 

 
6.6.2.  O Estatuto da Cidade 

 
Hoje, a limitação do direito da propriedade imóvel adquire maior relevância diante 

do fenômeno da urbanização e de suas repercussões no meio ambiente. Deve o Poder Público 

limitar o direito de propriedade, mediante os instrumentos de que dispõe, por força do direito 

positivo, evitando-se, assim, o crescimento espontâneo e desordenado das cidades, 

proporcional à diminuição da qualidade de vida dos cidadãos. Por esse motivo crescem em 

importância, em todo o mundo, as políticas urbanas e ambientais dos governos. 

 

Sendo assim, no direito público brasileiro a propriedade sofre limitações 

constitucionais,  como já acima exposto, de ordem federal, estadual, distrital e local: conforme 

se depreende dos artigos 5º, incisos XXII, XXIII, XXV, § 2º; 170, incisos II, III, V, VI, VII; 

174; 182; 186; 216 e 225; e legais, como os artigos 554 a 588 e 591 do Código Civil, e 

legislação extravagante, como, por exemplo, o Decreto nº 24.643, de 10.7.34, sobre o Código 

das Águas (artigos 32, 33 e 151); Decreto-lei 25, de 30.11.27, sobre o patrimônio histórico e 

artístico nacional (artigos 6º a 10, 17 a 20); Decreto-lei 3.365, de 21.6.41,  sobre  

desapropriações  por   utilidade  pública;   Lei  4.132,  de 10.9.62,  sobre definição de casos de 

desapropriação por interesse social; Lei 4.504, de 30.11.64, sobre o Estatuto da Terra (artigos 

12, 13, 17, 18); Lei nº 4.591, de 16.12.64, sobre condomínio em edificações (art. 19); Lei n. 

7.765, de 19.2.86 sobre o código Brasileiro de Aeronáutica; Decreto-lei 554, de 25.4.69, sobre 

desapropriação por interesse social de imóveis rurais para fins de reforma agrária.253 

 
                                                 
252 SAVATIER, René. Du Droit Civil au Droit Public. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 
1945, p. 44. 

253 CUSTÓDIO, Helita Barreira. A Questão Constitucional: Propriedade, Ordem Econômica e Dano Ambiental. 
Competência Legislativa Concorrente. In: Dano Ambiental. Prevenção, Reparação e Repressão. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1993,  p. 122. 
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A Constituição Brasileira de 1988, em seu Título VII, Capítulo II, dispõe sobre a 

política urbana em dois artigos: 

 
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. 
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 
indenização em dinheiro. 
§ 4º - É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para área 
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 
I – parcelamento ou edificação compulsórios; 
II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, 
em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os 
juros legais. 
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, 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 - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais mais de uma vez. 
§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 

 

Em 11.07.2001, foi publicada no Diário Oficial União a Lei nº 10.257, de 10.7.2001, 

que regulamenta esses dois artigos do texto constitucional, estabelece diretrizes gerais da 

política urbana e dá outras providências. Trata-se do Estatuto da Cidade, que “estabelece 

normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol 

do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental” (artigo 1º, parágrafo único). 

 

Nos termos da nova lei, são diretrizes gerais da política urbana (artigo 2º): 

 

- garantia do direito a cidades  sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, 

à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 
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- gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

 

- cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade 

no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 

 

- planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de 

influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos 

negativos sobre o meio ambiente; 

 

- oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos 

adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; 

 

- ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em 

relação à infra-estrutura urbana; 

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos 

geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente; 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não 

utilização; 

f) a deteriorização das áreas urbanizadas; 

g) a poluição e a degradação ambiental; 

 

- integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista 

o desenvolvimento socio-econômico do Município e do território sob sua área de influência; 
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- adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana 

compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e 

do território sob sua área de influência; 

 

- justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 

 

- adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos 

gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os 

investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos 

sociais; 

 
- recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a 

valorização de imóveis urbanos; 

 
-  proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 

patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 

 

- audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de 

implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o 

meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população; 

 
- 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; 

- simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas 

edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e 

unidades habitacionais; 

 

- isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 

empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse 

social. 
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Dentre os instrumentos da política urbana, destacam-se, para os fins deste trabalho, 

os institutos jurídicos e políticos contidos no inciso V do artigo 4º: 

 

a)  desapropriação; 

b)  servidão administrativa; 

c)  limitações administrativas; 

d)  tombamentos de imóveis ou de mobiliário urbano; 

e)  instituição de unidades de conservação; 

f)  instituição de zonas especiais de interesse social; 

g)  concessão de direito real de uso; 

h)  concessão de uso especial para fins de moradia; 

i)  parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

j)  usucapião especial de imóvel urbano; 

l)  direito de superfície; 

m)  direito de preempção; 

n)  outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso; 

o)  transferência do direito de construir; 

p)  operações urbanas consorciadas; 

q)  regularização fundiária; 

r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos 

favorecidos; 

s) referendo popular e plebiscito. 

 
 

A concessão de direito real de uso de imóveis públicos (item “g”) poderá ser 

contratada coletivamente nas hipóteses de programas e projetos habitacionais de interesse 

social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação 

específica nessa área (artigo 4º, § 2º). 

 

Exemplo da função social da propriedade é o estudo de impacto de vizinhança (EIV), 

exigido nos termos dos artigos 36 a 38 do Estatuto. 

 

A definição do conceito, contudo, encontra-se no artigo 39: 
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Art. 39 - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 
assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de 
vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as 
diretrizes previstas no art. 2º desta Lei.  
 

No Distrito Federal, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT é objeto da 

Lei Complementar nº 17, de 28.01.1997, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 

29.01.1997.254 

 

A política de desenvolvimento urbano no Distrito Federal, que tem plano diretor de 

ordenamento territorial e planos diretores locais (artigo 316 da Lei Orgânica do Distrito 

Federal), consiste nos seguintes princípios norteadores (artigo 314): 

  

I – o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu território; 

II – o acesso de todos a condições adequadas de moradia, saneamento básico, 

transporte, saúde, segurança pública, educação, cultura e lazer; 

III – a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização; 

IV – a manutenção, segurança e preservação do patrimônio paisagístico, histórico, 

urbanístico, arquitetônico, artístico e cultural, considerada a condição de Brasília como 

Capital Federal e Patrimônio Cultural da Humanidade; 

V – a prevalência do interesse coletivo sobre o individual e do interesse público 

sobre o privado; 

VI – o incentivo ao cooperativismo e ao associativismo, com apoio a suas iniciativas, 

na forma da lei; 

VII – o planejamento para a correta expansão das áreas urbanas, quer pela formação 

de novos núcleos, quer pelo adensamento dos já existentes; 

VIII – a adoção de padrões de equipamentos urbanos, comunitários e de estruturas 

viárias compatíveis com as condições sócio-econômicas do Distrito Federal; 

                                                 
254 Cf., decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 218.110-6/SP: 
 "EMENTA: - Recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal, dispondo sobre 
matéria tida como tema contemplado no art. 30, VIII, da Constituição Federal, da competência dos Municípios. 
2. Inexiste norma que confira a Chefe do Poder Executivo municipal a exclusividade de iniciativa relativamente 
à matéria objeto do diploma legal impugnado. Matéria de competência concorrente. Inexistência de invasão da 
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IX – a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como 

às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; 

X – o combate a todas as formas de poluição; 

XI – o controle do uso e da ocupação do solo urbano, de modo a evitar: 

a) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

b) o parcelamento do solo e a edificação vertical e horizontal excessivos com relação 

aos equipamentos urbanos e comunitários existentes; 

c) a não edificação, subutilização ou não utilização do solo urbano edificável. 

 
Foram publicadas as seguintes leis, instituindo os planos diretores locais do Distrito 

Federal: 

 

- Sobradinho - Lei Complementar nº 56, de 30.12.1997 (DODF de 31.12.1997); 

- Taguatinga - Lei Complementar nº 90, de 11.03.1998 (DODF de 12.03.1998); 

- Candangolândia - Lei Complementar nº 97, de 08.04.1998 (DODF de 13.04.1998); 

- Ceilândia - Lei Complementar nº 314, de 1º.09.2000 (DODF de 04.09.2000); 

- Samambaia - Lei Complementar nº 370, de 02.03.2001 (DODF de 09.03.2001). 

 

As demais Regiões Administrativas - são 19 ao total - regem-se pela Lei nº 2831, de 

04.12.2001 (DODF de 05.12.2001) e pelas Leis Complementares nºs 527, de 08.02.2002 

(DODF de 13.02.2002) e 530, de 20.01.2002 (DODF de 01.02.2002).       

 

No Tribunal de Contas do Distrito Federal, debate-se a possibilidade de o Poder 

Legislativo editar normas sobre o uso e alienação de terras públicas, a despeito de inexistir 

plano diretor local para a Região Administrativa em que se encontram os bens. 

 

Lembra o Ministério Público, a respeito da questão:255 

 
O problema está justamente no fato de que ditos planos diretores têm sido alterados 
das mais diversas formas, livremente, por leis de iniciativa dos parlamentares. Se se 
reconhece a legitimidade do PL para cuidar da questão, passam os parlamentares a 
dispor a respeito, desde que o façam por lei de estatura equivalente: complementar. 

                                                                                                                                                         
esfera de atribuições do Executivo municipal. 3. Recurso extraordinário não conhecido." Dessa decisão discorda 
o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (Cf. p. 134). 
255 Representação nº 009/2002-CF, de 27.09.2002. 
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Só por esse motivo, o TCDF considerou inconstitucional norma para a 
Administração Regional do Cruzeiro, de natureza ordinária (Processo 4197/98). 
Por outro lado, no "leading case" citado, a Relatora não viu qualquer 
inconstitucionalidade,  pois a leis "além de apresentar o mesmo nível hierárquico 
exigido para aprovação dos planos diretores (lei complementar), não tem como 
colidir com o Plano Diretor de Samambaia", que, à época, sequer teria sido 
aprovado. O raciocínio, ao ver do MP, deve sofrer, contudo, outra perspectiva.   Se 
não há como afirmar a incompatibilidade, não há também como afirmar a 
compatibilidade. Por uma ou por outra, é claro que não podem os parlamentares 
antecipar-se ao Plano Diretor não votado. Repita-se: o plano diretor é o instrumento 
máximo de política urbana; não é o Plano Diretor que se deve amoldar às milhares 
de leis já votadas, mas essas, a ele. 
(...) 
Inconteste é o fato de que o Poder Executivo detém legitimidade exclusiva para 
fazer iniciar o PDOT. Assim o dizem a LODF (art. 321) e a Lei nº 208/91, art, 1o e § 
1º. Por outro lado, o Estatuto da Cidade obrigou a edição de PDL's nos prazos que 
indica, pena de improbidade administrativa. Registre-se que os PDL's votados em 
desconformidade com a LODF e, agora, com o Estatuto da Cidade, se submetem 
também ao prazo de cinco anos e não ao prazo de dez anos:  
'Por exemplo, se o plano diretor em vigência no Município foi aprovado sem a 
participação da comunidade local desrespeitando o requisito constitucional da 
participação popular? Neste caso o Município deve revisar o seu plano diretor no 
prazo de cinco anos estabelecido no artigo 50. 
Outra hipótese: se o Município tem um plano diretor sem a delimitação das áreas 
urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização 
compulsório, o imposto sobre a propriedade urbana progressivo no tempo e a 
desapropriação para fins de reforma urbana? O Município neste caso terá o prazo de 
cinco anos para revisar o plano diretor de modo a delimitar as áreas urbanas onde 
incidirão estes instrumentos. 
Os Municípios com planos diretores que não estejam respeitando e atendendo os 
preceitos constitucionais e as normas do Estatuto da Cidade norteadoras do plano 
diretor, têm a obrigação de revisarem os seus planos diretores nos termos do artigo 
50, no prazo de cinco anos. 
Com relação ao prazo de dez anos estabelecidos no § 3o do artigo 40, para revisão da 
lei que instituir o plano diretor, este prazo deve ser observado quando o Município 
tiver um plano diretor que esteja respeitando a Constituição Federal e o Estatuto da 
Cidade. 
As sanções previstas no Estatuto da Cidade pela não edição do plano diretor no 
prazo de cinco anos nos termos do artigo 50 devem ser aplicadas tanto para os 
Municípios sem plano diretor, como também para os Municípios com planos 
diretores que não atendam as exigências da Constituição Federal e do Estatuto da 
Cidade.' 
A esse respeito, cite-se que a Justiça do Distrito Federal (ADIns nºs 
2001.00.2.001338-3 e 2000.00.2.005590-2, por exemplo), por seu turno, impediu a 
alteração dos PDLs antes do prazo permitido pela LODF (art. 320), decisão essa  
desrespeitada por várias leis complementares e/ou ordinárias que autorizam o Poder 
Público a rever ditos planos antes do prazo, além de alterarem índices, criarem 
Núcleos etc. 
Não obstante, a questão realmente é controvertida. O STF em recente julgado (RE 
218.110-6/SP), consignou que inexiste norma que confira ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal a exclusividade de iniciativa relativamente à matéria de 
loteamento, uso, ocupação do solo e zoneamento, sendo, portanto, de competência 
concorrente, de ambos os Poderes: Legislativo e Executivo locais. 
Seja como for, o fato é que tem ocorrido enorme abuso na legislação local a esse 
respeito, como a imprensa noticia diariamente. Não votados os PDL's, são expedidas 
várias leis, sem estudo técnico e com inobservância a regras de tombamento, sabido 
que Brasília tem o conjunto urbanístico tombado (ver a esse respeito a discussão 
travada pelo Ministério Público nos autos nº 6535/91, parecer nº 507/92). 
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Nessa Representação, de lavra da Procuradora Cláudia Fernanda de Oliveira 

PEREIRA, solicita o Ministério Público que o Tribunal de Contas: 

 

 (...)  desde já, noticie ao Executivo e ao Legislativo que examina os institutos em 
questão: operação urbana consorciada, concessão de uso especial e outorga onerosa 
do direito de construir, prevenindo-lhes quanto a edição e concretização de leis do 
tipo, inclusive sobre a destinação de recursos previstos para esses fins, pena de 
improbidade, a teor do art. 52 do Estatuto da Cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7.  POSSE, PROPRIEDADE E DIREITO DE MORADIA 
Antes da batalha o planejamento é tudo. Assim que o tiroteio começa, planos são inúteis. 

Owight Eisenlower. 
 

 
7.1. O direito de moradia e os direitos de propriedade e posse; 
7.2. O direito de moradia no Distrito Federal; 7.3. Posse e 
propriedade no Distrito Federal;  

 

 
7.1. O DIREITO DE MORADIA E OS DIREITOS DE PROPRIEDADE E POSSE256 

                                                 
256 Lembra Luiz Edson FACHIN: "Tem trânsito livre na ciência jurídica moderna a noção de que a posse é mera 
exteriorização da propriedade, admitindo-se excepcionalmente a figura do possuidor não proprietário. Enjaular o 
fenômeno possessório dessa forma corresponde a uma visão superada pela realidade, mas ainda não reconhecida. 
Esse confinamento hoje inaceitável é contraditado pela prioridade histórica da posse sobre a propriedade. 
Cronologicamente, a propriedade começou pela posse, geralmente posse geradora da propriedade, isto é, a posse 
para a usucapião. Além disso, enquanto vinculada à propriedade, a posse é um fato com algum valor jurídico, 
mas, como conceito autônomo, a posse pode ser concebida como um direito. 
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Afirmava-se, no item anterior, ser o direito de propriedade condutor ao direito de 

liberdade. Se, por um lado, à propriedade deve corresponder uma função social, também esta 

vislumbra-se em outro direito, complementar àquele: o direito de morar, ou direito de 

moradia. 

 

O homem, para que exerça o direito à cidadania e para que possa  ser titular de 

direitos garantidos na ordem jurídica brasileira, explícitos na Constituição de 1988257 – como 

o direito à saúde, à educação, ao lazer – necessita de moradia, necessita fixar-se em algum 

lugar do solo nacional. Correspondem a essa ânsia por moradia os movimentos migratórios 

para os grandes centros urbanos. 

 

José Afonso da SILVA pondera que, embora a Constituição de 1988 não tenha 

declarado, diretamente e com precisão, o direito de moradia e seu conteúdo, fê-lo 

indiretamente, conferindo competências aos entes da Federação para assegurarem esse direito, 

como é o caso dos artigo 21, inciso XX e 23, inciso IX.258 Transcreve, porém, o artigo 65 da 

Constituição da República Portuguesa que bem definiu o direito: 

 
1. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão 
adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e 
a privacidade familiar. 
2. Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado: 
a) programar e executar uma política de habitação inserida em planos de 
reordenamento geral do território de habitação em planos de urbanização que 
garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de equipamento social; 
b) incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações, 
tendentes a resolver os respectivos problemas habitacionais e a fomentar a criação 
de cooperativas de habitação e a autoconstrução; 
c) estimular a construção privada, com subordinação ao interesse geral, e o acesso à 
habitação própria. 

                                                                                                                                                         
À medida em que a posse qualificada instaura nova situação jurídica, observa-se que a posse, portanto, não é 
somente o conteúdo do direito de propriedade, mas sim, e principalmente, sua causa e sua necessidade. Causa 
porque é sua força geradora. Necessidade porque exige sua manutenção sob pena de recair sobre aquele bem a 
força aquisitiva. Como se vê, vislumbra-se um patamar diferenciado de tratamento entre o instituto da posse e a 
propriedade, tomando relevo a questão na usucapião, particularmente aquela incidente em imóvel rural onde se 
evidencia, com maior clareza, a função social do fenômeno da posse." (A Função Social da Posse e a 
Propriedade Contemporânea. Uma Perspectiva da Usucapião Imobiliária Rural. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabis, 1988, p. 13). 
257 O direito à moradia foi incluído na Constituição Federal com a redação da Emenda Constitucional nº 26, de 
14.02.2000: "Art. 6º.  São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição." 
258 Direito Urbanístico Brasileiro. 3. ed.  rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 367. 
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3. O Estado adoptará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda 
compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. 
4. O Estado e as autarquias locais exercerão efectivo controlo do parque imobiliário, 
procederão às expropriações dos solos urbanos que se revelem necessárias e 
definirão o respectivo direito de utilização.259 

 

A Declaração de Vancouver, enunciada pela Conferência das Nações Unidas sobre 

os Assentamentos Humanos, em junto de 1976, em seu Princípio Geral nº 10, assim pugnava, 

ao lembrar a função social da propriedade e incitar a distribuição justa de moradia e 

propriedade: 

 
A terra é um dos elementos fundamentais dos assentamentos humanos. Todo Estado 
tem direito a tomar as medidas necessárias para manter sob fiscalização pública o 
uso, a propriedade, a disposição e a reserva de terras. Todo Estado tem direito a 
planejar e administrar a utilização do solo, que é um dos seus recursos mais 
importantes, de maneira que os crescimentos dos centros populacionais tanto 
urbanos como rurais se baseiem num plano amplo de utilização do solo. Essas 
medidas devem assegurar a realização dos objetivos básicos da reforma social e 
econômica para cada nação, de conformidade com o seu sistema e suas leis de 
propriedade da terra.260 

 

De igual modo, a Segunda Conferência das Nações Unidas para Moradia, realizada 

entre 3 e 14 de junho de 1996, em Istambul, assim sintetiza, no preâmbulo de seu Relatório: 

 
(...) 
2. The purpose of the second United Nations Conference on Human Settlements 
(Habitat II) is to address two themes of equal global importance: 'Adequate shelter 
for all' and 'Sustainable human settlements development in an urbanizing world'. 
Human beings are at the centre of concerns for sustainable development, including 
adequate shelter for all and sustainable human settlements, and they are entitled to a 
healthy and productive life in harmony with nature. 
3. As to the first theme, a large segment of the world's population lacks shelter and 
sanitation, particularly in developing countries. We recognize that access to safe and 
healthy shelter and basic services is essential to a person's physical, psychological, 
social and economic well-being and should be a fundamental part of our urgent 
actions for the more than one billion people without decent living conditions. Our 
objective is to achieve adequate shelter for all, especially the deprived urban and 
rural poor, through an enabling approach to the development and improvement of 
shelter that is environmentally sound.261 

 

José Geraldo de SOUSA JÚNIOR explica: 

 
                                                 
259 Direito Urbanístico Brasileiro. 3. ed., rev. e atual, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 366. 
260 Apud LIRA, Ricardo Pereira. O uso do solo urbano e o seu controle (Alguns Aspectos do Projeto de Lei 
Federal nº 775/83). In: Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, out./dez. 
1983, p. 28. 
261 Habitat Agenda and Istanbul Declaration. Nova Iorque: Departamento de Informações Públicas das Nações 
Unidas, p. 12 e 13. 
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A reinvindicação do direito de morar emerge da mobilização e da organização das 
ações comunitárias orientadas em movimentos de resistência contra a ação 
repressiva configurada na derrubada de ‘barracos’. (...) A reinvidicação de direitos, 
como o direito de morar, nestas condições, orienta a construção social da cidadania, 
na medida em que as classes e grupos espoliados e oprimidos definem a sua 
representação, a sua participação e instauram na sociedade a dimensão geral da 
liberdade como expressão da liberdade fundamental de todo ser humano.262  

 

Se é possível não ser proprietário e, ainda assim, embora precariamente, exercer a 

cidadania, o mesmo não se pode afirmar em relação à moradia. É preciso que o cidadão tenha 

moradia fixa, endereço certo. 

 

Nesse diapasão, justifica-se a concessão de direito real de uso como canal para 

condução de efetivação do direito à moradia. O instituto viabiliza o uso, porém não a 

propriedade, ainda que seja a concessão de direito real de uso inscrita em registro público e 

transferível inter vivos ou causa mortis. 

 

Fato é, contudo, que o direito de propriedade, por seu caráter  assegurado na 

Constituição Federal (artigo 5º, XXII), é o instrumento pelo qual, por excelência, deve-se 

exercer o direito à moradia. Almeja o cidadão que sua moradia lhe pertença. A concessão de 

direito real de uso vem sendo utilizada, no Distrito Federal, para uso de bem público para fins 

de moradia, inclusive na zona rural. Os programas de distribuição de lotes para moradia, se 

tiverem  como objetivo conferir cidadania plena, devem pautar-se pela alienação direta, 

dentro de políticas habitacionais para a população de baixa renda, nos termos do artigo 17, 

inciso I, alínea f da Lei nº 8.666/93. 

 

7.2. O DIREITO DE MORADIA NO DISTRITO FEDERAL 

 

O direito de moradia no Distrito Federal regula-se, em primeiro lugar, mediante o 

Capítulo III do Título VII da Lei Orgânica do Distrito Federal. Verifica-se, dos  artigos 327 a 

331 da LODF a relevância dos planos diretores de ordenamento territorial e local, que devem 

ser seguidos à risca pelo Poder Público. Dispõe o artigo 328 que a política habitacional do 

Distrito Federal será orientada em consonância com os planos diretores do ordenamento 

territorial e locais, especialmente quanto: 

                                                 
262 SOUSA JÚNIOR, José Geraldo. Um direito achado na rua: o direito de morar. In: O direito achado na rua. 
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- à oferta de lotes com infra-estrutura básica; 

 

- ao incentivo para o desenvolvimento de tecnologias de construção de baixo custo, 

adequadas às condições urbana e rural; 

 

- à implementação de sistema de planejamento para acompanhamento e avaliação de 

programas habitacionais; 

 

- ao atendimento prioritário às comunidades localizadas em áreas de maior 

concentração da população de baixa renda, garantido o financiamento para habitação; 

 

- ao estímulo e incentivo à formação de cooperativas de habitação popular; 

 
- à construção de residências e à execução de programas de assentamento em áreas 

com oferta de emprego, bem como ao estímulo da oferta a programas já implantados; 

 
- ao aumento da oferta de áreas destinadas à construção habitacional. 

 
Com efeito, algumas das Regiões Administrativas do Distrito Federal - ou cidades 

satélites – foram criadas mediante oferta de lotes à população de baixa renda, buscando-se 

conferir o direito à moradia, quando não à propriedade, ao maior número possível de 

residentes de Brasília. 

 

Fato é que o Distrito Federal teve crescimento populacional de aproximadamente 

500.000 novos habitantes a cada dez anos, tendo somado dois milhões de pessoas em apenas 

quarenta anos de vida. Considerado o Entorno, região que inclui dezenove municípios de 

Goiás e três de Minas Gerais263, agrupam-se 2.941.957 habitantes, taxa de crescimento mais 

de duas vezes superior à média nacional na década de 1990. 

 

                                                                                                                                                         
3. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1990, p. 38 a 39. 
263 Municípios de Goiás: Abadiânia, Água Fria, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, 
Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre 
Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Vila Boa. Municípios de 
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Mas por que esse enxame de pessoas?  Explica Ronaldo Costa COUTO: 

 
Sobretudo pelo intenso fluxo migratório, claro. Puxado pelas desigualdades de 
renda, diferencial de qualidade de vida, oportunidades de emprego, de acesso à 
moradia e a serviços públicos. Afinal, há um oceano de pobreza e de falta de 
oportunidades e alternativas concentrado nas áreas e regiões mais subdesenvolvidas 
do país. Mas por que rumo a Brasília e sua área de influência direta? Pela atração 
natural que ela exerce como capital federal. Pela fama, força, glamour, luzes e 
brilho. Ela é comumente percebida como pólo de desenvolvimento, quase um 
eldorado de oportunidades, um novo mundo, onde pelo menos se pode receber 
alguma assistência do setor público. Representa um sonho quase sempre ausente nas 
principais área de emigração. Mais: em Brasília, a maior parte das terras pertence ao 
governo. Daí, a proliferação de loteamentos irregulares, ocupações e parcelamentos 
inadequados e tudo o mais. Há uma cultura de desrespeito do espaço público, das 
normas. Inclusive invasões historicamente toleradas sem maior contestação, devido 
a olhar político-social. Ao contrário de outras cidades, onde os proprietários 
privados defendem com unhas e dentes os seus terrenos. Inclusive judicialmente. 

 

Não se trata de problema isolado, mas decorrente da própria desigualdade sócio-

econômica que permeia a população brasileira. O Brasil ocupa o 69º lugar em Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do relatório das Nações Unidas de 2001. O Distrito Federal, 

contudo, atrai de forma especial: pelo élan, pelo poder, por ser a Capital da República. 

 

É preciso acomodar toda essa gente que chega, dar-lhes moradia. E como os que 

chegam, em regra, nada têm, ou aguardam distribuição de área pública pelo Governo, a 

distribuição dos lotes, ou invadem área pública, na esperança de, futuramente, adquirir-lhe a 

propriedade. De um ou de outro modo, esperam conquistar o seu chão, o seu teto. 

 

Incluiu a II Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos – Habitat 

II, realizada em 1996, na cidade de Istambul, o direito à moradia na categoria dos direitos 

humanos. Contudo, não basta que o homem tenha moradia; é preciso que tenha condições 

mínimas de habitação, adequação estrutural e disponibilidade de recursos urbanos. 

 

Luiza Alessandra Pessoa PIUBELLI, ao analisar a política habitacional do Governo 

Cristóvam (1995-1999), ressalta: 

 

                                                                                                                                                         
Minas Gerais: Buritis, Cabeceira Grande e Unaí. Fonte: COUTO, Ronaldo Costa. Brasília Kubitschek de 
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No caso do Distrito Federal, a moradia foi reduzida na condição do lote. Está no 
imaginário das classes populares candangas que o lote em si representa seu habitat, 
quando não uma mercadoria. Com a implementação de novas políticas habitacionais 
na gestão Buarque, foi-se modificando esta visão. Os movimentos sociais urbanos 
que emergiram, particularmente de 1996 a 1998, organizaram-se visando a garantir 
não só o lote, mas também as condições básicas de habitabilidade como o direito à 
cidadania, lutando para que o habitat seja um direito básico do ser humano.264  

 

Já o governo atual - o Governador foi reeleito em outubro de 2002 para novo 

mandato de quatro anos - fez publicar suplemento especial, no periódico Jornal de Brasília, 

afirmando que seu Programa de Assentamento para Populações de Baixa Renda foi 

recentemente reconhecido pela ONU, que o recomendou a outros países. Assevera o informe 

publicitário que o programa beneficiou 150.000 pessoas e erradicou as invasões. O 

informativo acena, inclusive, para a distribuição de lotes da propriedade do Distrito Federal 

fora de seu território, mais precisamente na Cidade Ocidental, região do Entorno.265 

 

Como panacéia, acena-se para o Estatuto da Cidade, a recém editada Lei nº 10.257, 

de 11.07.2001. 

 

Pergunta-se, contudo, Bárbara FREITAG: "Será que ele pegará?”266 

 

No Distrito Federal, é de lembrar que a maioria das áreas invadidas e irregularmente 

ocupadas é pública. E a Constituição Federal veda usucapião de terras públicas (artigo 191, 

parágrafo único). 

 

Mesmo assim, vaticina o Secretário de Assuntos Fundiários do Distrito Federal: “O 

artigo do usucapião coletivo será usado pelo GDF para regularizar os condomínios de baixa 

renda assim que a lei entrar em vigor. Vamos fazer um projeto-piloto para dar a posse aos 

moradores desses loteamentos.”267 

                                                                                                                                                         
Oliveira. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 341 e 342. 
264 PIUBELLI, Luiza Alessandra Pessoa. A luta por moradia no Governo Democrático e Popular no DF 
(1995/1998). Dissertação de Mestrado, como requisito parcial ao título de Mestre em Política Social. Brasília: 
Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Serviço Social, 2001, p. 59 e 60. 
265 HABITAÇÃO. Jornal de Brasília, Suplemento Especial do Jornal de Brasília de 31.07.2001. 
266 FREITAG, Bárbara. O novo Estatuto da Cidade. In: Correio Braziliense, 26.08.2001, p. 5 
267 Chance para os condomínios. In: Correio Braziliense, 11.06.2001, p. 7 
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A posse poderá ser conferida aos invasores, desde que inseridos em programa 

habitacional para população de baixa renda, por meio da concessão de direito real de uso. O 

contrato pode ser firmado, sem licitação, nos termos do artigo 24 da Lei 8.666/93 (Lei de 

Licitações). 

 

Semelhante destino não poderão ter as invasões de terrenos públicos feitas pela 

classe média. Nesses casos, por não se adequarem à exceção legal de dispensa de licitação, 

não encontram guarida no Estatuto da Cidade. Já discute a Câmara Legislativa do Distrito 

Federal o projeto de  Lei local, nos moldes do Estatuto da Cidade, mas que venha a solucionar 

o impasse em relação a esses loteamentos. 

 

 

Em relação a áreas rurais, enfatizando que sobre direito agrário não pode legislar o 

Distrito Federal (artigo 22, inciso I da Constituição Federal), remarca a Procuradora Cláudia 

Fernanda de Oliveira PEREIRA, em peça processual:268  

 
É vedada a implantação de assentamento populacional sem que sejam observados 
todos os pressupostos obrigatórios de infra-estrutura e saneamento básico (LODF, 
art. 331), bem como o disposto no art. 289 da LODF, que exige a realização de 
estudo prévio de impacto ambiental. 
Os proprietários rurais ou concessionários rurais ficam obrigados, na forma da lei, a 
conservar o ambiente de sua propriedade ou lotes rurais, ou a recuperá-lo, 
preferencialmente, com espécies nativas (LODF, art. 297). É vedada a destinação de 
terras públicas rurais do DF a membros que especifica e a um mesmo beneficiário, a 
proprietários ou concessionários, a partir da Emenda à LODF 17/97, assegurada a 
renovação aos contratos de arrendamento ou concessão de uso antes firmado, o que 
tem sido questionado pelo MPjTCDF nos autos da CPI da Grilagem, nº 3244/95 
(Ofício nº 19/02-CF). 

 

 

7.3. POSSE E PROPRIEDADE NO DISTRITO FEDERAL 

 

                                                 
268 Representação nº 10/2002-CF, oferecida pelo Ministério Público junto ao TCDF em 14.10.2002, acolhida 
pelo Plenário do TCDF em 15.02.2002. 
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A propriedade, como direito que conduz ao direito à moradia, gera tranqüilidade 

social. Em LOCKE já se verificava essa perspectiva: "o fim principal da reunião dos homens 

em sociedade é o gozo da sua propriedade, na paz e tranqüilidade."269 

 

Por certo a problemática ainda é atual: a luta por moradia, posse e propriedade é um 

dos maiores fatores de instabilidade social. Não pode ser diferente a situação do Distrito 

Federal. Daí exsurge a necessidade de oferta de bens públicos imóveis à população, para o fim 

de moradia ou de fomento econômico. 

 

Essa oferta, contudo, há de ser ordenada, e realizada mediante o correto emprego dos 

institutos de direito administrativo de que pode servir-se o Poder Público. 

 

A seguir, cumpre reportar dois casos concretos na legislação distrital, analisados à 

luz da Lei Orgânica do Distrito Federal, e que não foram comentados nos itens precedentes. 

 

Rege a Lei Orgânica do Distrito Federal que o plano diretor de ordenamento 

territorial e os planos diretores locais são os instrumentos básicos, de longo prazo, da política 

de desenvolvimento e expansão urbana independentes da alternância de gestão governamental 

(artigo 153). 

 

Apreciando a possibilidade de alteração freqüente do plano diretor, para justificar a 

edição de leis que distribuem terras públicas, decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

e Territórios contrariamente a essa flexibilidade das normas urbanísticas.270 A própria Lei 

Orgânica do Distrito Federal fixa prazo para que modificações a ele possam ocorrer (artigo 

320). 

 

Adverte Cláudia Fernanda de Oliveira PEREIRA271 que, a rigor, como a 

Administração Regional não é uma cidade, pois integra a estrutura administrativa do Distrito 

Federal (LODF, Título VII, Capítulo II e Lei Distrital nº 110/90), não carece de Plano Diretor 

                                                 
269 Apud BOBBIO, Norberto. Locke e o Direito Natural. 2. ed. Brasília: Universidade de Brasília,  p. 188.  
270 BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. ADIs nºs 2001.00.2.001338-3, 
2000.00.2.003669-8 e 2000.00.2.005590-2. 
271 Representação nº 10/2002-CF, oferecida pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito 
Federal em 14.10.2002, acolhida pelo Plenário do TCDF em 15.10.2002. 
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Local, uma vez que, consoante  o artigo 182, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, o 

plano diretor é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes. O Estatuto da 

cidade - Lei nº 10.257/2001, em seu artigo 41, prevê a elaboração de plano diretor também 

para as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. 

 

A propósito da municipalização do Distrito Federal, adverte-se ser inviável por 

vários fatores, sobretudo o econômico, uma vez que, sob esse enfoque Brasília ainda é, 

efetivamente, cidade administrativa e dependente de repasses maciços dos cofres da União. 

 

Historia Cláudia Fernanda de Oliveira PEREIRA:272 

 
Desta feita, recentemente, o Presidente da Câmara Legislativa, Deputado Salviano 
Guimarães (PDT), defendeu a idéia de ser realizado um plebiscito para a 
municipalização das cidades satélites. Segundo o Deputado, a pergunta a ser feita à 
população refere-se diretamente à modificação do artigo 32 da atual Constituição 
Federal, que determina a indivisibilidade do DF, representando uma forma de 
pressão do povo durante a reforma constitucional do ano que vem. 
O plebiscito, concebido, originalmente, como um projeto autorizativo para 
realização de consulta popular, a ser organizado e coordenado pelo Tribunal 
Regional Eleitoral, pretende alvejar dois pontos de extrema importância: a 
possibilidade de serem estabelecidas eleições diretas dos administradores regionais 
pelos brasilienses e/ou criação de conselhos comunitários, bem assim, a possível 
municipalização do DF, com a criação de legislativos locais. 
O Distrito Federal conta hoje com 12 Regiões Administrativas (Decreto nº 
11.921/89), que se constituíram ao redor do Plano Piloto (RA I). 
É assustador e vertiginoso o aumento populacional ocorrido no DF, cujo plano 
urbanístico, calcado todo ele em rígidos padrões arquitetônicos, só poderia permitir 
novos núcleos habitacionais, mediante expansão centrípeta. No começo, existiam as 
chamadas cidades satélites. Logo após, ergueu-se a concepção de Região 
Administrativa, que é realmente mais apropriada, pois a primeira sugere a 
possibilidade de divisão do DF, como alías ressalta o professor Pinto Ferreira: 'O 
Distrito Federal se organiza de modo unitário; é uma unidade territorial indivisível. 
É vedada a sua organização em municípios, como as cidades-satélites'. Assim sendo, 
o DF passou a ser dividido (inicialmente em 8), para fins de descentralização e 
coordenação dos serviços de natureza local. A cada Região Administrativa 
correspondia uma Administração Regional, que recebia o 'munus' de representar a 
Prefeitura do DF e promover a coordenação dos serviços em harmonia com o 
interesse público local. A Administração Regional, por sua vez, seria chefiada por 
um Administrador Regional, de livre nomeação do Prefeito, cuja autoridade 
subordinava os órgãos e serviços enquadrados no regime de Administração 
Regional. Cada Região Administrativa merecia previsão em anexo próprio no 
Orçamento Geral do Distrito Federal (Lei nº 4545/64). 
A Região Administrativa mais recente é a de Samambaia e a mais antiga é a de 
Planaltina. As atribuições das Administrações Regionais são as mais variada 
possíveis. Possuem elas estrutura administrativa, capaz de trabalhar em várias 
frentes como saúde e educação, serviços públicos, etc. A Administração de cada R. 

                                                 
272 PEREIRA, Cláudia Fernanda de Oliveira. COSTA, Alexandre Bernardino. Municipalização do Distrito 
Federal - uma questão político-jurídica. Curitiba, 1992. Tese apresentada no 18º Encontro Nacional de 
Procuradores Municipais.            
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A. tornou-se, então, responsável pela execução regionalizada de atividades da 
Administração do DF naquela região administrativa: contratam, orientam, 
fiscalizam, promovem, executam, representam, enfim, praticam todos os atos de 
gestão, dentro do limite territorial e de suas competências. As despesas são pagas à 
conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Governo, e a prestação de 
contas se dá perante ao Eg. Tribunal de Contas do Distrito Federal. 
A regionalização do DF possui outro componente: o chamado Entorno - região que 
congrega cidades limítrofes com o Distrito Federal. Na verdade, são 44 municípios, 
goianos e mineiros, que interagem com a atual concepção do DF, formando a 
periferia imediata da Capital Federal, uns, inclusive, tidos como cidades - 
dormitório; outros revelam grandes perspectivas industriais e de atividades 
agropecuárias, vislumbrando a possibilidade de abrir novas frentes de empregos e de 
melhorar os níveis de bem-estar social da população. 
Este perfil administrativo do Distrito Federal, como vige e foi relatado, está, 
contudo, em vias de ser alterado substancialmente, independentemente da realização 
ou não de plebiscito. É que no anteprojeto da Lei Orgânica do DF (cuja instauração 
da 1ª Comissão de Sistematização da Lei Orgânica do DF se deu ainda em 26.6.91 e 
arrasta-se até a presente data, onde aguarda o recebimento de propostas populares, a 
findar-se em 21.5.92) prevê em seu capítulo II, que trata da organização política 
administrativa do Distrito Federal, a escolha do administrador regional mediante 
consulta popular a ser regulamentada por lei complementar. No capítulo da ordem 
econômica, art. 153, o texto remete às administrações regionais as receitas 
tributárias para gestão autônoma, não obstante, em tese, as administrações regionais 
não sejam entidades orçamentárias. 

 

Outra questão interessante é a celebração de convênios para outorgar uso de bens 

públicos a particulares. Essa prática vem sendo utilizada pelo Distrito Federal para conferir o 

uso de imóveis públicos a entidades que prestam relevante interesse social. 

 

Em um exemplo, a Administração Regional de Sobradinho solicitou à Procuradoria 

Geral do Distrito Federal analisar a possibilidade de o Distrito Federal firmar com a 

Associação dos Produtores do Projeto Contagem contrato de comodato, como forma de 

viabilizar o uso, pela associação, de um galpão de alvenaria, além de alguns bens móveis. 

 

Ao apreciar a questão, a Procuradoria Geral do Distrito Federal concluiu que o 

comodato não era instituto hábil à outorga de uso, por ser contrato de direito civil, que 

sujeitaria o poder público a condições de igualdade com o particular. Optou, portanto, por 

sugerir a realização de convênio, lembrando que "o convênio não tem como antecedente  

necessário o procedimento licitatório", havendo apenas a necessidade de justificação formal 

da situação de dispensa ou de inexigibilidade. Afirmava o parecer ser "incontestável que os 

interesses da Associação dos Produtores do Projeto Contagem e do Distrito Federal, no 
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presente convênio, são comuns e coincidentes e a finalidade do ajuste é a obtenção de um 

objetivo único, sob regime de mútua colaboração, sem qualquer contraprestação."273  

 

A solução encontrada discrepa da sistemática que aqui se propõe, de que o uso de 

bens públicos imóveis, sejam de uso especial ou dominiais, deva ser outorgado por meio de 

instrumentos de direito administrativo, pois, embora haja distinção doutrinária entre esses 

bens,274 sujeitam-se todos à mesma jurisdição e, portanto, ao mesmo regime. 

 

Na hipótese em comento, poderia o Poder Público ter permitido o uso de galpão, a 

título precário, sem a necessidade de realização de licitação e sem afronta ao princípio da 

igualdade, devido à precariedade da outorga. A permissão de uso poderia prever remuneração 

proporcional ao uso, a ser devida ao Distrito Federal, remuneração essa não contemplada no 

convênio firmado, que, por sua natureza, previa o uso a título gratuito. 

 

Em relação à questão, ainda, ofereceu o Ministério Público que atua junto ao 

Tribunal de Contas do Distrito Federal  Representação275, recebida em 17.11.2000, tendo-se 

autuado sob o número 2655/2000 - TCDF. Os autos ainda tramitam naquela Casa, tendo a 2ª 

Inspetoria de Controle Externo, por meio do Analista de Finanças de Controle Externo, Dr. 

José A. C. Gomes, assim concluído: 
 

Ante todo o exposto, chega-se à conclusão de que, regra geral, o instituto 
apropriado à outorga de áreas públicas (terrenos) a particulares é a concessão de 
direito real de uso. No entanto, nas situações em que os interesses são comuns, há 
mútua colaboração e ausência de contraprestação, em que pese não haver nenhuma 
restrição de ordem legal para o uso de bens imóveis por particulares mediante 
convênio, a solução vislumbrada pelo MPjTCDF, ou seja, restringir a contratação 
direta apenas para entidades qualificadas como organizações sociais, frente às 
vantagens identificadas nesse estudo, mostra-se juridicamente viável e interessante 
ao Estado e às entidades. (grifos do original). 

 

 

 

 

 

                                                 
273 Parecer nº 281-2001 - CCCL/PRG, exarado no Processo nº 134.001.604/2000. 
274 Maria Sylvia Zanella DI PIETRO defende que aplicam-se aos bens dominiais o comodato, o arrendamento e a 
enfiteuse. Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 548 e 549. 
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CAPÍTULO 8. CONTROLE DE ATOS E CONTRATOS DE USO DE BENS 

IMÓVEIS PÚBLICOS 
 

O ilegal é o que fazemos imediatamente. O inconstitucional é o que exige um pouco mais de tempo. 
Henry Kissinger 

 

 

8.1. O controle da Administração pública em face dos princípios 
fundamentais do Direito administrativo brasileiro; 8.2. Controle 
jurisdicional; 8.3. Controle realizado pelo Tribunal de Contas. 

 

 

 

8.1. O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FACE DOS PRINCÍPIOS 

FUNDAMENTAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO 

 

 

Afirma Adilson DALLARI que o controle da Administração pública, hoje, não deve 

fundar-se preponderantemente sobre o princípio da legalidade, e sim, socorrer-se dos demais 

                                                                                                                                                         
275 Representação nº 16/00-MF, de 16 de novembro de 2000. 
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princípios do Direito administrativo, pois que o agente público ou o particular, quando agem 

de má fé, buscam esconder-se nas sombras da legalidade (informação verbal).276 

 

Esse controle da Administração pública em face de princípios do Direito 

Administrativo torna-se imperioso não apenas para o Poder Judiciário mas, sobretudo, para os 

órgãos de fiscalização superior - os Tribunais de Contas, no sistema constitucional brasileiro. 

Isso porque os Tribunais de Contas, ao contrário dos Tribunais Judiciários, não estão jungidos 

aos fatos contidos nos autos, nem a prazos legais rigorosos, tendo mais amplitude de 

fiscalização, maior liberdade para buscar a verdade material em processos de controle de atos 

da Administração pública. 

 

O poder conferido às Cortes de Contas de realizar auditorias operacionais, sobretudo, 

relaciona-se intimamente com o controle principiológico, como assim é denominado o 

controle realizado em face dos princípios.277 

 

Adiante, neste capítulo, haverá oportunidade de discorrer sobre o controle 

operacional realizado pelo Tribunal de Contas e sua intrínseca relação com os princípios de 

direito administrativo. 

 

Lembra Juarez FREITAS que:  

 
O critério decisivo para estimar uma adequada atuação controladora reside, 
justamente, no zelo pela íntegra dos princípios regentes da Administração Pública, 
sobretudo quando se mostrar justificável a preponderância episódica de um, sem 
exclusão ou supressão recíproca dos demais. A hierarquização de um princípio como 
superior nunca deve implicar a eliminação ou a quebra de outros princípios, tão-
somente uma relativização mútua.278 
 
 

                                                 
276 Palestra proferida em 14.7.2002, no III Congresso Internacional da Associação dos Membros do Ministério 
Público junto aos Tribunais de Contas. 
277 O novo anteprojeto de Lei Geral de Contratações da Administração Pública, em seu artigo 5º enumera os 
princípios aos quais está condicionada a seleção de propostas pela Administração, para celebração de contratos. 
São eles: legalidade, finalidade, igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade, probidade administrativa, 
eficiência, celeridade, razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal, motivação dos atos, vinculação 
ao instrumento convocatório, justo preço e competitividade. 
278 FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. São Paulo: 
Malheiros, 1997, p. 19 e 20. 
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Com efeito, o controle sistemático dos atos administrativos remete ao conceito de 

sistema jurídico, consistente de valores, princípios e normas,279 pois que o controle deve ser 

exercido à luz do sistema, como um todo. 

 

Exemplifica Ricardo ARONNE:280 

 
Do princípio do Estado de Direito (Princípio Estruturante) decorre o princípio da 
vinculação do legislador aos direitos fundamentais (Princípio Geral), do qual decorre 
o princípio da irretroatividade (Princípio Especial), do qual decorre o princípio da 
reserva legal (Princípio Especialíssimo), do qual decorre a regra que dispõe sobre a 
sanção presidencial (Regra Jurídica). Decorre, dessa forma, um sistema uno, móvel, 
aberto e garantidor da congruência das normas que o integram, não somente no 
sentido formal como no material. 

8.2. CONTROLE JURISDICIONAL 

 

Os atos da Administração Pública, unilaterais ou bilaterais (contratos) tendentes a 

alienar ou outorgar o uso de imóveis públicos a particulares são atos administrativos como 

quaisquer outros e, portanto, sujeitos a controle jurisdicional. 

 

Para compreensão do sentido dos controles jurídico-constitucionais no Estado 

contemporâneo, mister se faz perquirir a legitimidade em que se fundam as instituições. 

 

Para tanto, valemo-nos dos ensinamentos de Pedro Carlos Bacelar de 

VASCONCELOS.281 

 

O Poder Constituinte, sistema global de controle que confere uniformidade à 

sociedade, reflete a idéia de que só um poder absoluto se contrapõe ao poder absoluto. Assim, 

a Constituição de um Estado vincula-se à existência de um poder reconhecido como legítimo, 

e que não mais é quer o poder divino, quer o poder do monarca.  

 

                                                 
279 Sobre a inserção dos princípios no sistema jurídico, cf., CANARIS, Claus Wilhelm. Pensamento Sistemático 
e Conceito de Sistema na Ciência do Direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1989, p. 76 a 102. 
280 ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio. Reexame Sistemático das Noções Nucleares de Direitos 
Reais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 11. 
281 VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria Geral do Controlo Jurídico do Poder Público. Lisboa: 
Cosmos, 1996. 
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Por ser necessário garantir a soberania popular e a vontade do constituinte, assim 

entendidas como aquelas que decorrem do consentimento dos governados, desenvolve-se o 

controle do poder que se materializa, de início, pelo princípio da separação dos poderes. 

 

De único, o poder passa a repartido, derivado ou titulado, com a constituição do 

Estado. 

 

Para BACELAR, "a separação dos poderes, provavelmente, carrega a mais difusa 

polissemia de toda a dogmática do direito público. Porque, simultaneamente, aponta um 

princípio de desagregação e de composição."282 Dá-se por uma mão, tira-se por outra. 

 

Falha a clássica separação dos poderes, contudo, ao deixar de lembrar que o sistema 

de freios e contrapesos só tem eficácia na medida em que as funções atribuídas a cada titular 

manifestam um sentido social. 

    

Lembra BACELAR que "a diferenciação funcional e o controlo são produtos do 

tempo, se não o próprio tempo. (...) O tempo não é só um conceito agregador para todas as 

mudanças como, do ponto de vista da observação das diferenças, ele mesmo se torna a 

criatura de um observador."283 Cabe à separação dos poderes preservar a possibilidade de 

mudança. 

 

A separação de poderes legitimou o Estado moderno, mas há questão ainda a ser 

resolvida, qual seja, a garantia de representação da sociedade. Não se colocando acima dessa 

sociedade qualquer instância como origem de poder, como fundamentar a obediência? 

 

É na representação que a legitimidade se avaliza e se torna visível; por meio dela, 

busca-se afastar a afirmação oligárquica das elites. A identidade de um povo, contudo, pode 

ser ameaçada pela representação, quando se distancia da vontade popular. 

 

                                                 
282 VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria Geral do Controlo Jurídico do Poder Público. Lisboa: 
Cosmos, 1996, p. 142. 
283 VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria Geral do Controlo Jurídico do Poder Público. Lisboa: 
Cosmos, 1996,p. 146. 
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Cria-se, então, distância entre "o consenso - informal, disperso e contingente - e o 

poder consentido - institucional, integrado e  provisório."284 

 

Por isso é que LUHMANN285 busca fundamentar a legitimação por meio da 

institucionalização de procedimentos. Por ser o Direito dinâmico, desvincula-se o órgão (ou 

cargo) da pessoa, e o legislador, da lei por ele elaborada. Cria-se a personalidade jurídica do 

Estado. A legitimidade exprime, então, "não um consenso real, mas apenas um 'clima social', 

a produção de um emaranhado de suposições mais ou menos fictícias, uma teia de 

expectativas."286 Eis aí a diferença entre o ser e o dever - ser (sein e sollen). A representação é 

ficção necessária e benigna.  

 

No Direito, o procedimento é um encadear de acontecimentos que levam a uma 

decisão final: a lei, a sentença, ou o ato administrativo. 

 

BACELAR, ao discorrer sobre o controle, afirma, inicialmente, que: 

 
Aceitar uma indiscriminada possibilidade de intrusão do poder judicial na actividade 
administractiva equivaleria, constitucionalmente, à negação do princípio da 
separação dos poderes e à limitação drástica do sentido da representação política. No 
essencial, os limites do controle jurisdicional da constitucionalidade dos actos 
legislativos não diferem, funcionalmente, dos que se devam impor ao controlo 
jurisdicional da actividade administractiva, ressalvada a diferente inserção 
hierárquica das normas que diferem os respectivos critérios de controlo.287 

 

Afirma BACELAR que o poder judicial que resulta do liberalismo legitima-se 

porque é poder nulo, ou seja, incumbe-se de neutralizar o poder, de afirmar-se ocultando-se. 

O poder judicial é, por isso, expressão do controle, cujo objeto é a própria lei. Conclui o autor 

que "a tripartição dos poderes, notoriamente, nunca aconteceu. De facto, nunca existiram mais 

de dois poderes, vigiados por essa instituição herdada do 'ancien régime', os tribunais."288 A 

                                                 
284 VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria Geral do Controlo Jurídico do Poder Público. Lisboa: 
Cosmos, 1996, p. 159. 
285  Apud VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria Geral do Controlo Jurídico do Poder Público. 
Lisboa: Cosmos, 1996, p. 159. 
286 VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria Geral do Controlo Jurídico do Poder Público. Lisboa: 
Cosmos, 1996, p. 160. 
287 VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria Geral do Controlo Jurídico do Poder Público. Lisboa: 
Cosmos, 1996, p. 174. 
288 VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria Geral do Controlo Jurídico do Poder Público. Lisboa: 
Cosmos, 1996, p. 186. 
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verdadeira divisão de poderes, despida de caracterização, ideológica, é a divisão entre a 

sociedade e o Estado, ou entre a sociedade e a máquina do Estado, ou a máquina do príncipe.  

 

O juiz é a exteriorização da lei, uma vez que põe termo, por meio da sentença, ao 

conflito de interesses. Sua decisão é final, ou, utilizada a via recursal, "repetida", pelo mesmo 

processo, por outro juiz. Assim, controla-se não apenas a lei, mas, antes, seus destinatários, a 

sociedade. 

 

E, enquanto, através dos tempos, o poder judicial mantinha-se estanque, mudava a 

sociedade, mediante crescente necessidade de normatização das relações entre particulares e 

entre esses e o Estado, devido à industrialização, à complexidade das relações de trabalho, ao 

crescimento da economia e da população etc. Do "Welfare State" passa-se ao Estado 

Administrativo, incumbido de dar execução a todo esse complexo legislativo. 

 

Por outro lado, a legislação passou a voltar-se a metas e objetivos, daí passando-se ao 

reconhecimento de competências legislativas aos governos. E a intervenção pública 

reguladora revela a fragilidade dos precários equilíbrios de uma sociedade heterogênea.  

 

O crescimento e a diversificação das necessidades sociais, portanto, provam a 

ineficácia do monopólio parlamentar sobre a lei, sob conceito lato. A partilha de competência 

legislativa com o executivo estende-se, também, ao judiciário. É chamado o judiciário a 

também criar a norma.  

 

Lembra o autor que:  

 
...sobre os tribunais desabam, sucessivamente, o controlo da constitucionalidade, a 
garantia directa contra lesões dos direitos fundamentais, com remissão para 
conceitos imprecisos que visam uma melhor adequação aos casos individuais, a 
defesa de interesses difusos ou 'public interest actions'. E além de tudo isso, têm de 
enfrentar a necessidade e deficiente formulação dos textos legislativos, a sua 
ambigüidade por vezes deliberada, resultante de difíceis processos de negociação, 
em suma, a articulação de um direito positivo, simultaneamente, conjuntural e 
evasivo, planeador e atomístico, principal e transitório, complexo e contraditório, 
numa sociedade de conflitualidade concreta.289 

 

                                                 
289 VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria Geral do Controlo Jurídico do Poder Público. Lisboa: 
Cosmos, 1996, p. 190 e 191. 
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O juiz passa a concretizar a norma, com vistas a realizar o "justo". Criação e 

aplicação do direito, legislar e decidir encadeiam-se; não mais se contrapõem, mas, antes, 

expressam os diferentes momentos de criação do direito. Como ressalta LUHMANN, "o 

tribunal cria o próprio direito que aplica."290 

 

 

Assim, verifica-se um crescimento do poder do juiz, de seu poder político e de sua 

influência social. E, como poder, há de sofrer controle.  

 

Hoje, fundamenta-se a definitividade da decisão judicial, a coisa julgada, "não já na 

rígida hierarquização de uma certa organização dos poderes políticos, mas antes nos valores 

da certeza e da segurança jurídicos, mais propícios à busca de um equilíbrio razoável com o 

princípio de justiça."291 Sendo assim, qualquer lesão ocorrida por erro judiciário - seja por 

dolo, negligência ou erro grosseiro - ou resultante, em geral, do funcionamento anormal de 

Administração da justiça, gera direito a indenização, com base, simultaneamente, em uma 

lesão ao direito individual e ao interesse público.  

 

Nos países do common law os juízes têm grande liberdade criadora na aplicação do 

direito. Nos sistemas romanísticos observa-se também essa tendência criadora, com a 

existência da intervenção estatal em todos os domínios da sociedade.  

 

A autonomia judicial, contudo, justifica-se em sua organização e profissionalização, 

no binômio independência judicial - vinculação ao direito vigente. O poder judicial sujeita-se, 

também, a controles externos, pois é por meio do controle do poder judicial que se legitima o 

controle pelo poder judicial exercido. 

 

O controle é, também, poder, instrumento de renovação. E mais controle do poder 

não equivale a menos poder e, sim, a mais poder em cenário mais complexo. O controle é o 

                                                 
290 VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria Geral do Controlo Jurídico do Poder Público. Lisboa: 
Cosmos, 1996, p. 192. 

291 VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria Geral do Controlo Jurídico do Poder Público. Lisboa: 
Cosmos, 1996, p. 195. 
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meio que confere ao poder a característica de poder controlado e, assim, legitima-se além da 

mera ficção de um consenso presumido.  

 

Define BACELAR o poder, com esteio em LUHMANN, "como a possibilidade 

reflexiva do poder público de sujeitar a distribuição e exercício de poderes próprios à 

intervenção de poderes alheios a fim de preservar a autonomia global e amplificar a sua 

sensibilidade a perturbações imprevistas, sem perdas de sentido".292 

 

O Estado contemporâneo liga-se indissociavelmente à idéia de publicidade. A 

finalidade do controle é, então, a preservação da publicidade, ou seja, da distinção entre o 

público e o privado. O poder público deverá ser aquele livre de parcialidade, porque jungido à 

observância de normas gerais e abstratas; deverá ser o objeto do controle. Os controles, sob 

pena de tornarem-se poder, de se aniquilarem, deverão ser "globalmente reflexivos, 

heterônomos e dispersos. Pontuais e contingentes."293 

 

O controle é, em última análise, a garantia do Estado de Direito, a expressão da idéia 

de bem comum.  

 

O controle jurisdicional estende-se sobre quase toda a atuação administrativa, 

inclusive a atuação administrativa não vinculada, como adiante veremos. 

 

É preciso ter em mente, antes de tudo, o conceito atual de legalidade administrativa. 

Ressalta Germana de Oliveira MORAES:294  

 
A constitucionalização dos princípios gerais de Direito ocasionou o declínio da 
hegemonia do princípio da legalidade, que durante muito tempo reinou sozinho e 
absoluto, ao passo em que propiciou a ascensão do princípio da juridicidade da 
Administração, o que conduziu à substituição da  idéia  do  Direito reduzido à 
legalidade pela noção de juridicidade, não sendo mais possível solucionar os 
conflitos com a Administração Pública apenas à luz da legalidade estrita. 

 

                                                 
292 Apud VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria Geral do Controlo Jurídico do Poder Público. 
Lisboa: Cosmos, 1996, p. 210. 
293 VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria Geral do Controlo Jurídico do Poder Público. Lisboa: 
Cosmos, 1996,p. 213 e 214. 
294 MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 
1999, p. 23 e 24. 
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Assim, correspondendo às modificações de noção de Direito, de direito "por regras" 

ao direito "por princípios", substitui-se a idéia nuclear de legalidade administrativa pelo 

princípio da juridicidade da Administração. De conseguinte, o campo de justiciabilidade da 

atividade administrativa também redefiniu-se. 

 

A doutrina clássica sempre admitiu o controle jurisdicional da atividade vinculada da 

Administração. Restrições vastas faziam-se, contudo, relativamente ao controle de mérito, ou 

ao controle da atividade discricionária da Administração Pública.295 

 

É atividade administrativa não vinculada: 

 
Aquela  decorrente da concretização de normas que atribuem à Administração 
Pública certa margem de liberdade de decisão, seja para valorar e preencher os 
conceitos verdadeiramente indeterminados, mediante um juízo de prognose, seja 
para agir discricionariamente, mediante a ponderação comparativa de interesses, ora 
quando se procede à valoração e aditamento dos pressupostos de fato necessários à 
edição do ato administrativo (discricionariedade quanto aos pressupostos); ora 
quando decide se e quando vai editá-lo (discricionariedade de decisão); ora quando 
escolhe seu conteúdo, dentre mais de uma opção igualmente prevista pelo Direito, 
compreendido este como o conjunto de princípios e regras (discricionariedade de 
escolha optativa); ou ainda quando colmata o conteúdo do ato administrativo 
descrito com lacunosidade na lei (discricionariedade de escolha criativa).296 

 

A discricionariedade não mais pode ser vista como área imune à sindicabilidade 

judicial. 

 

Para Juarez FREITAS, o ato administrativo vincula-se sempre aos princípios 

constitutivos do sistema jurídico. O maior ou menor grau dessa vinculação é que definem a 

vinculação e a discricionariedade, pois que descompromisso com os princípios constitui a 

arbitrariedade: "a discricionariedade não vinculada aos princípios é, por si mesma, 

arbitrariedade".297 

 

Germana de Oliveira MORAES define discricionariedade como: 

 

                                                 
295 Em relação ao controle exercido pelos Tribunais de Contas, inseriu-se o controle operacional na Carta de 
1988. Desde então, muito alargou-se o campo de atuação das Cortes de Contas e o próprio conceito de legalidade 
do ato administrativo, como adiante verificar-se-á. 
296 MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 
1999, p. 25. 
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 A margem de liberdade de decisão, conferida ao administrador pela norma de 
textura aberta, com o fim de que ele possa proceder, mediante a ponderação 
comparativa dos interesses envolvidos no caso específico, à concretização do 
interesse público ali indicado, para, à luz dos parâmetros traçados pelos princípios 
constitucionais da Administração Pública e pelos princípios gerais de Direito e dos 
critérios não positivados de conveniência e de oportunidade: 1º) complementar, 
mediante valoração e aditamento, os pressupostos de fato necessários à edição do ato 
administrativo; 2º) decidir se e quando ele dever ser praticado; 3º) escolher o 
conteúdo do ato administrativo dentre mais de uma opção igualmente pré-fixada 
pelo Direito; 4º) colmatar o conteúdo do ato, mediante a configuração de uma 
conduta não pré-fixada, porém aceita pelo Direito. 

 

O mérito pressupõe exercício da discricionariedade, mas com ela não se confunde, 

embora constitua seu núcleo298. O mérito do ato administrativo não é judiciável. Consiste nos 

processos de valoração e de complementação dos motivos e de definição do conteúdo do ato 

administrativo, não parametrizados por regras nem por princípios, mas por critérios não 

positivados.299 

 

O mérito, núcleo da discricionariedade, é insuscetível de controle jurisdicional, seja à 

luz da legalidade estrita, seja à luz dos preceitos de Direito. 

 

Assim, a alienação ou a concessão de direito real de uso de um terreno público, por 

exemplo, pode ser apreciada pelo Poder Judiciário. Obedecidos, porém, os princípios da 

legalidade, da moralidade, da licitação pública, da função social da propriedade e quaisquer 

outros princípios constitucionais ou administrativos aplicáveis ao caso concreto, bem como a 

legislação regente, não poderia o Poder Judiciário discutir a respeito da escolha, por parte da 

Administração, do terreno localizado nesta ou naquela parte da cidade, em detrimento de 

outros. 

 

Há alguns anos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios proferiu 

decisão polêmica em que, em cumprimento a dispositivos constitucionais, o Poder Executivo 

estaria compelido a fazer constar da Lei Orçamentária dotação para construção de casas 

destinadas ao internamento de menores infratores, assim como para construção de 

estabelecimento que recolhessem esses menores em regime de semiliberdade. A decisão 

                                                                                                                                                         
297 FREITAS, Juarez. Estudos de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 128 a 140. 
298 MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 
1999, p. 42. 
299 MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 
1999, p. 43. 
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transitou em julgado, mas não foi cumprida. Ajuizou inclusive o Distrito Federal ação 

rescisória, que foi julgada improcedente.300 

 

De igual modo, recentemente, o Ministério Público Federal ajuizou Ação nº 

2002.34.00.024861-1, com pedido de cautelar, para que os valores desviados pelo Governo do 

Distrito Federal do orçamento da saúde para a construção da Ponte Juscelino Kubtischek 

retornasse àquele orçamento.301 Tendo sido deferida a cautelar, em primeira instância, foi 

cassada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sob o argumento de que:  

 
Não é o momento próprio para enfrentar o mérito. As questões colocadas, sobretudo 
aquelas que envolvem aspectos de natureza fática, reclamam discussão maior, 
dilação probatória mais ampla. 
Só na regular instrução se poderá chegar a um juízo seguro sobre o desvio apontado. 
E tal poderá ocorrer, quer no âmbito da Ação Cautelar, quer no decorrer da instrução 
da ação ordinária a ser proposta. 
De outra parte, dada a natureza das normas que regem a administração e 
gerenciamento de recursos públicos, não vejo como se possa impor ao agravante o 
imediato remanejamento, ao Fundo de Saúde do D.F., do valor questionado. 
Cuida-se de operação complexa, dependente quiçá de alteração de legislação 
orçamentária, e não vislumbro como possa determiná-la uma medida judicial 
deferida em caráter liminar e, mais ainda, com prazo mínimo de 10 dias para 
cumprimento, sob pena de aplicação de medidas coercitivas. 
Não obstante possa compreender os bons propósitos da ação intentada, certo é que a 
solução adotada na decisão agravada trará, para o agravante, transtornos 
administrativos de toda ordem.302 

 

8.3. CONTROLE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS 
 

Cabe ao Tribunal de Contas, em auxílio técnico ao Poder Legislativo, o controle 

externo da Administração Pública. 

 

Compete ao Tribunal de Contas a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da Administração direta e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. 

 

                                                 
300 Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o Distrito Federal. 
Acórdão publicado no Diário da Justiça da República Federativa do Brasil de 26.05.1993, p. 20.017. 
301 Ação Cautelar nº 2002.34.00.024861-1 proposta pelo Ministério Público Federal e o Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios. 
302 Decisão publicada no Diário da Justiça da República Federativa do Brasil de 03.09.2002, p. 35. 
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Os atos e contratos de uso de bens imóveis do Distrito Federal, assim como os 

contratos de alienação desses bens, devem ser examinados pelo Tribunal de Contas, levando 

em consideração todos os aspectos do controle elencados no artigo 70 da Constituição 

Federal. Em se tratando de ato administrativo, o Tribunal assina prazo para que o órgão ou 

entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada 

ilegalidade, e susta, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à 

Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, ou à Câmara Legislativa do Distrito Federal, no 

caso dessa unidade da federação (artigo 71, incisos IX e X da CF e 78, incisos X e XI da Lei 

Orgânica do Distrito Federal). No caso de contrato, contudo, o ato de sustação será adotado 

diretamente pelo Congresso Nacional, ou pela Câmara Legislativa, mas, se estes não o 

fizerem, no prazo de noventa dias, o Tribunal decidirá a respeito (artigo 71, §§ 1º e 2º da CF e 

artigo 78, § 1º da LODF). 

 

O controle exercido pelo Tribunal de Contas adquiriu grande relevo com a inserção, 

no texto da Carta de 1988, do controle operacional. Ao realizar o controle operacional da 

Administração Pública, o Tribunal de Contas está não apenas fiscalizando o ato ou o contrato 

de uso de bem imóvel público, mas, em última análise, o próprio programa ou projeto de 

governo, a política urbana e a política rural de distribuição de terras e assentamentos. 

 

O Tribunal de Contas da União realiza auditoria de desempenho e avaliação de 

programas dentro do conceito de auditoria operacional.303 

 

Conceitualmente, contudo, embora a auditoria de desempenho seja "termo dúbio para 

uma classe de atividades de revisão predominantemente avaliativas (...), o termo 'auditoria de 

desempenho' é normalmente utilizado para demarcar a distinção entre esse tipo de atividade 

                                                 
303 "Essa modalidade de auditoria baseia-se no princípio de  que ao gestor público cabe o dever de prestar contas 
de suas atividades à sociedade (accountability), não somente agindo com integridade, mas atendendo a critérios 
de economicidade, eficiência e eficácia dos atos praticados. A auditoria operacional ocupa-se, portanto, da 
avaliação de fatores relacionados à qualidade da gestão, e busca aferir até que ponto os administradores públicos 
gerenciam os recursos sob sua responsabilidade com economia e eficiência, e se as atividades e os programas 
implementados atingem os objetivos pretendidos e as metas esperadas." (BASTOS, Glória Maia Merola da 
Costa. A Experiência do Tribunal de Contas da União em Auditoria Operacional e Avaliação de Programas 
Governamentais. In: O Controle Externo e a Nova Administração Pública: Uma Visão Comparativa. 
Brasília: Tribunal de Contas da União, 2002, p. 7 e 8). 
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de revisão governamental e a auditoria tradicional de um lado e a avaliação de programas de 

outro."304 

 

No Brasil, portanto, inexistindo a figura do avaliador de programas, essa avaliação é 

realizada pelo Tribunal de Contas no âmbito de sua competência constitucional de 

fiscalização operacional da atividade administrativa. 

 

Como bem ressalta Daisy de Asper y VALDÉS: 
 
A responsabilidade administrativa não é simplesmente regulamentária e punitiva 
quanto às suas finalidades e conteúdo, embora tais aspectos constituam elementos 
essencias. A responsabilidade é uma rua de mão dupla. Ela constitui ainda outro 
aspecto da atividade administrativa que se desdobra em formulação e execução 
políticas (regras).305 

 

Daí resulta a grande importância do controle realizado pelos Tribunais de Contas na 

Federação brasileira. 

 

Em França, a Constituição - artigo 47 - e o CJF (Código das Jurisdições Financeiras) 

- artigo 1.111-2 determinam que o Tribunal de Contas assista o Governo e o Parlamento no 

controle da execução das leis de finanças. Relevante notar, contudo, que a Corte de Contas 

exerce papel também sobre a opinião pública, pois que pode publicar, a cada ano, um relatório 

geral e relatórios especializados nos quais consigna os ensinamentos advindos de suas 

observações. 

 

Marco na Administração Pública francesa é a Lei Orgânica de 1º de agosto de 2001, 

que modificou, profundamente, os métodos da administração e esclareceu a missão do 

Tribunal de Contas. 

 

Antes da Lei de 2001, a noção de bom emprego dos recursos públicos deixava 

grande margem de apreciação à Corte de Contas. A Corte, então, criticava sempre a 

organização, o funcionamento e os resultados da Administração mas inexistia referencial 

                                                 
304 BARZELAY, Michael. Instituições Centrais de Auditoria e Auditoria de Desempenho: Uma análise 
comparativa das estratégias organizacionais na OCDE. In: O Controle Externo e a Nova Administração 
Pública: Uma Visão Comparativa. Brasília: Tribunal de Contas da União, 2002, p. 25 e 29. 
305 VALDÉS, Daisy de Asper y. Dever de prestar contas e responsabilidade administrativa: concepções 
alternativas. Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, a. 25, n. 99, jul./set. 1988, p. 31. 
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comum referente a qualidade da gestão pública. Ao qualificar a Corte de Contas uma despesa 

como "elevada", ou um resultado como "fraco" ou "insuficiente", a Administração indagava-

lhe: "em relação a quê?" (informação verbal)306. 

 

Em elaboração desde 1999, a Lei Orgânica de 1º de agosto de 2001 tem por objetivo 

restaurar as atribuições do Parlamento nos procedimentos orçamentários do Estudo e 

modernizar a gestão pública. Seu slogan é "passer d'une culture de moyens à une culture de 

résultat" (informação verbal)307. 

 

Assim sendo, a necessidade de desempenho reclama um controle que o possa 

verificar, não apenas no aspecto de conferir se as obrigações formais previstas pela lei foram 

satisfeitas, no papel, mas se os indicadores de resultado dos programas fornecidos pelos 

Ministérios são confiáveis e precisos. 

 

Por esse motivo a Lei  Orgânica expressamente previu que a Corte de Contas 

consagrará a cada ano parte de seu relatório sobre a execução orçamentária à apreciação dos 

resultados dessa execução, relatório esse que deverá, notadamente, analisar, por missão e por 

programa, a execução dos créditos (informação verbal)308. 

 

O cumprimento da novel lei exigirá adequações a serem procedidas pela Corte de 

Contas francesa, a fim de preparar-se para analisar os resultados obtidos para cada programa 

do Estado, sendo que o primeiro ano fiscal desde a edição da norma findou-se há poucos 

meses. Várias questões se impõem. 

 

Em relação ao conteúdo do controle, indaga-se: 

 

                                                 
306 Palestra proferida em 14.07.2002, por Rémi FRENTZ, Procurador do Ministério Público junto à Corte de 
Contas da França, no III Congresso Internacional da Associação dos Membros do Ministério Público junto aos 
Tribunais de Contas. 
307 Palestra proferida em 14.07.2002, por Rémi FRENTZ, Procurador do Ministério Público junto à Corte de 
Contas da França, no III Congresso Internacional da Associação dos Membros do Ministério Público junto aos 
Tribunais de Contas. 
308 Palestra proferida em 14.07.2002, por Rémi FRENTZ, Procurador do Ministério Público junto à Corte de 
Contas da França, no III Congresso Internacional da Associação dos Membros do Ministério Público junto aos 
Tribunais de Contas. 
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- la Cour doit-elle s'interdire de porter une appréciation sur les objectifs fixés, 
quand ils lui apparaissent imprécis, déraisonnables, contestables ? 

- quelles méthodes la Cour va-t-elle employer pour apprécier ces objectifs ? 
- la vérification devra-t-elle porter sur la définition des indicateurs de résultat ? 

La Cour pourra-t-elle contester les choix de l'administration ? Proposer des 
indicateurs lui paraissant plus pertinents ? 

- comment vérifier que les systèmes d'information alimentant les indicateurs de 
résultat sont correctement conçus et mis en oeuvre ? 

- comment interpréter les résultats ? 
- comment ne pas s'en tenir aux analyses quantitatives, purement statistiques, et 

maintenir em même temps une approche qualitative de la dépense publique ? 
comment articuler cet exercice avec la mission générale de contrôle du bom 
emploi des fonds publics rappelée ci-dessus et qui occupe une partie importante 
du programme de la Cour ? 

 

No que diz respeito à organização desses controles, é de perguntar: 

 
- quel est le champ annuel d'intervention ?  S'agit-il d'examiner chaque année tous 

les programmes ou seulement une sélection, avec um rythme pluriannuel pour 
l'ensemble du budget ? 

- faut-il chercer à établir des comparaisons entre les programmes de l'Etat ? Voire 
avece les programmes équivalents d'autres administrations publiques françaises 
ou étrangères comparables ? 

- la Cour procédait traditionnellement au contrôle de l'exécution des lois de 
finances au début de l'année N+1. Le contrôle des résultats n'exige-t-il pas une 
intervention continue ? 

- comment articuler les travaux de la Cour em matière de performance avec ceux 
conduits par les inspections générales ou les adminstrations elles-mêmes (un 
comité interministériel d'audit réunissant les corps d'inspection et les 
administrations a été annoncée) ? 

- la Cour doit-elle recourir à des experts selon les politiques publiques 
concernées? (informação verbal).309 

 

Todos os novos métodos de trabalho elaborados e aplicados pela Corte de Contas 

serão objeto de verificação por parte do Ministério Público que junto a ele atua, controla o 

Ministério Público, portanto, o órgão de controle. 

 

 

 

No Brasil, a Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 - Lei de Responsabilidade 

Fiscal - promove semelhante revira-volta na Administração Pública e em seu controle.310 

                                                 
309 Palestra proferida em 14.07.2002, por Rémi FRENTZ, Procurador do Ministério Público junto à Corte de 
Contas da França, no III Congresso Internacional da Associação dos Membros do Ministério Público junto aos 
Tribunais de Contas. 

 
310 Deixaremos de incursionar neste tópico devido à sua complexidade, evitando-se assim, redirecionar o foco da 
presente dissertação. 
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Defende-se, enfim, um vastíssimo campo de controle do Tribunal de Contas que 

excede, por vezes, aquele reservado ao Poder Judiciário, ainda que sob a atual visão do 

controle jurisdicional dos atos da Administração. Outrossim, o Tribunal de Contas age de 

livre iniciativa, ou por provocação do Congresso Nacional (e das Assembléias Legislativas e 

Câmara Legislativa, no caso do Distrito Federal). Pode, ainda, ser provocado por denúncia de 

qualquer cidadão, nos termos de sua Lei Orgânica e de seu regimento interno, ou pelo 

Ministério Público que junto a ele atua. 

 

Nesse ponto, inovou o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito 

Federal, no qual foi criado Centro de Estudos Jurídicos que examina todos as normas jurídicas 

distritais publicadas e representa ao Tribunal sobre sua constitucionalidade.311 Desde 1998, o 

Ministério Público ofereceu trinta seis representações ao Tribunal de Contas versando sobre 

inconstitucionalidade de leis distritais, ordinárias ou complementares, que alienam ou 

outorgam o uso de bens imóveis distritais, mediante variados instrumentos. A quase totalidade 

dessas representações já foi julgada pelo Tribunal, a maioria reconhecendo a 

inconstitucionalidade das normas e alertando ao Chefe do Poder Executivo para o 

entendimento da Corte. Algumas dessa peças versam sobre várias leis de idêntica natureza, 

referentes a áreas públicas diversas, de forma que a atuação do Tribunal de Contas e do 

Ministério Público que junto a ele atua atinge inúmeras normas, cuja inconstitucionalidade 

não as habilita a preencher o essencial requisito da autorização legislativa, exigido para as 

diversas formas de alienação e uso de bens imóveis públicos por particulares. 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 

O histórico da ocupação de terras públicas no Distrito Federal revela crescente 

demanda por moradia para todas as classes sociais, quer devido ao tombamento do Plano 
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Piloto, quer devido ao grande fluxo migratório que iniciou-se já antes da inauguração de 

Brasília e tem-se incrementado ao longo dos anos. 

 

A política de desenvolvimento urbano e a política agrícola de assentamento de 

famílias na zona rural vêm sendo, ao longo dos anos, implementada por meio de uso de 

instrumentos jurídicos de alienação e de uso de bens públicos imóveis. 

 

Publicada a Lei nº 10.257, de 10.07.2001 – Estatuto da Cidade – cogita-se já de lei 

local que molde as diretrizes postas no Estatuto às necessidades de distribuição de terras 

urbanas no Distrito Federal. No dia 29 de agosto de 2001, realizou a Câmara Legislativa 

debate acerca da matéria. Os condomínios de classe média, localizados em área pública 

irregularmente, não se beneficiam das normas do Estatuto da Cidades, e a pressão por parte 

dos interessados para alcançar-se solução satisfatória é grande. 

 

Os institutos de direito administrativo para outorga de uso de bens públicos a 

particulares devem ser escolhido, de acordo com o caso concreto, em detrimento de soluções 

mais imediatistas e lesivas ao patrimônio público, como a doação, que vem sendo largamente 

utilizada no Distrito Federal. 

 

A criatividade do legislador, na seara de outorga de uso de bens públicos, deve ser 

desestimulada. Convênio, contratos de comodato e outras soluções "inovadoras" precisam  ser 

combatidas, impondo regramento uniforme e isonômico no uso dos bens públicos distritais. 

 

Em relação ao Plano Diretor, é de lembrar que não pode ser alterado ao sabor de 

necessidades reais ou fictícias, havendo de ser observado, nos termos dos artigos 317 e 320 da 

Lei Orgânica do Distrito Federal. 

 

A propósito, o Governador do Distrito Federal obriga-se a encaminhar, anualmente, à 

Câmara Legislativa relatório do qual conste a identificação dos bens do Distrito Federal 

objeto de concessão ou permissão de uso no exercício, assim como sua destinação ou 

                                                                                                                                                         
311 Instrução Normativa - IN/PG/MP Nº 01/02, de 25.03.2002, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 
04.04.02, p. 49. 
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beneficiário, sob pena de crime de responsabilidade (artigo 50, caput e parágrafo único da Lei 

Orgânica do Distrito Federal). 

 

O princípio constitucional-administrativo da licitação obriga a Administração, 

sempre, salvo na hipótese do artigo 17, inciso I, alínea "f" da Lei nº 8.666/93 (alienação, 

concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis construídos e 

destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais de interesse 

social, por órgãos ou entidades da Administração Pública especificamente criados para esse 

fim); e, ainda, nos casos de dação em pagamento, doação, permuta, investidura ou venda a 

outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo (artigo 17, 

inciso I, alíneas "a" e "e" da Lei de Licitações). 

 

Sendo assim, a licitação é a regra, tanto para a permissão qualificada de uso, quanto 

para a concessão de uso, a concessão de direito real de uso, sendo recomendável, ainda, no 

caso de doação. A dação em pagamento e a permuta devem ser aplicadas em casos 

excepcionalíssimos. 

 

Derivando o princípio da licitação do princípio da igualdade e do princípio da 

economia, exclui-se da correta aplicação do Direito qualquer ato ou norma que tenha por 

finalidade conceder ou permitir uso sem sua prévia realização. 

 

O uso de bens públicos a particulares, aliás, por meio da permissão qualificada, da 

concessão de uso e da concessão de direito real de uso, deve sempre vincular-se a um 

interesse preponderantemente público a ser perseguido. Se só interesse do particular houver, o 

uso deve ser outorgado de forma precária, mediante autorização ou permissão simples. 

 

Ao outorgar o uso de bem imóvel, deve o Poder Público não apenas verificar se é 

atendido interesse da coletividade mas, ainda, se a propriedade que lhe pertence e será 

trespassada ao particular atende a uma função social. Por outro lado, deve o Poder Público dar 

função social a suas propriedades, o que é alcançado por meio de cumprimento de metas e 

diretrizes traçadas no Plano Diretor e nos Planos Diretores locais. 
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Novos mecanismos de atuação, como o praticado no Tribunal de Contas, mediante 

controle de constitucionalidade de normas antes mesmo de serem aplicadas, hão de ser 

propostos, pois é grande a velocidade das ocupações irregulares, gerando situações muitas 

vezes irreversíveis para o Poder Executivo e para a sociedade. Por outro lado, os atos e 

contratos praticados pela Administração nessa órbita devem ser minuciosamente estudados, 

para o melhor uso e rendimento do patrimônio público e para que não seja ainda mais 

fomentada a chamada “indústria de lotes”. 

 

Além disso, urge que o Poder Judiciário e o Tribunal de Contas, embora instâncias 

distintas, busquem sintonia. No Distrito Federal, por vezes, quando um entende danoso o ato 

praticado pela Administração ou por particular, assim não decide o outro. Nesses casos, 

contudo, por preceito constitucional, o Poder Judiciário decide (artigo 5º, inciso XXXV). 

    

Para atingir essa sintonia mínima, seria interessante que fossem  realizados 

seminários, estudos e debates com membros do Poder Judiciário e dos Tribunais de Contas, 

especificamente a respeito da matéria. 

 

Nesse propósito,  o Ministério Público do Distrito Federal e o Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal firmaram, em 06 de maio de 2002, ato de 

colaboração, entre si e com a participação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

da União, do Ministério Público do Trabalho, e da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª 

Região. Em 05.07.2002, o ato foi aditado para incluir a participação da Procuradoria da 

República no Distrito Federal. O ato de colaboração tem por objeto, dentre outros fins, o 

estabelecimento de linhas de atuação conjuntas entre os Ministérios Públicos envolvidos. 

 

O papel dos órgãos de controle é essencial para que seja garantida a função social da 

propriedade e para que as políticas urbanas e agrárias correspondam à justiça social. 
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