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RESUMO 

 
 
 

O presente trabalho aborda a questão dos loteamentos clandestinos no Distrito 
Federal, e tem como objetivo pesquisar a possibilidade de aplicação do 
princípio da função social da propriedade - nos termos do § 2º do artigo 182 da 
Constituição Federal - na regularização desses parcelamentos pelo Governo 
local. Para a solução do problema serão analizados, entre outros, os institutos 
da posse e da detenção, bem como o contrato de concessão de uso, no direito 
civil, com o intuito de aplicá-los à situação dos moradores de tais loteamentos. 
Por fim, far-se-á estudo de caso para se verificar a aplicabilidade daquele 
princípio constitucional, no caso específico do Distrito Federal, para se evitar a 
desconstituição de tais divisões de terras. 
 
 
Palavras-chave: Posse. Detenção. Concessão de uso. Loteamento. 
Condomínio. Função social da propriedade.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia tem como objetivo encontrar elementos que 

auxiliem na elucidação da situação-problema, qual seja, a viabilidade de aplicação 

do princípio da função social da propriedade na regularização dos loteamentos 

clandestinos localizados em terras públicas no Distrito Federal, como forma de 

resolução dos conflitos advindos do parcelamento ilegal levado a efeito por 

especuladores imobiliários. Entretanto, não há a pretensão, aqui, de se esgotar 

totalmente o assunto ou resolver essa questão, até mesmo pela complexidade que 

envolve o tema. 

Pretende-se, com o presente trabalho, mesmo de forma discreta, 

contribuir de algum modo para o esclarecimento da sistemática que envolve o 

aspecto habitacional, que, além de configurar um grave problema a ser resolvido 

pelos governantes acabou, por seus efeitos maléficos, afligindo uma parcela 

significativa da sociedade brasiliense, vítima da especulação, seja no aspecto 

ambiental, urbanístico, imobiliário ou fiscal.  

Desta forma, com vistas à solução da situação problema, serão estudadas 

duas hipóteses, a saber: 

No que se refere à primeira hipótese de solução, serão analisados 

elementos que respondam positivamente à situação-problema, ou seja, que, se 

aplicado o princípio da função social da propriedade ao caso o Poder Público estaria 

autorizado a regularizar tais loteamentos implementados à sua revelia, o que poderia 

contribuir, de certo modo, para a redução do déficit habitacional no Distrito Federal.  

Já quanto à segunda hipótese, ponderar-se-á o cabimento de medidas 

drásticas a serem implementadas pelo Poder Público, no sentido de acabar com a 

“farra dos grileiros”, afastando-se a aplicação do princípio da função social da 

propriedade e fazendo com que seja cumprida, à risca, a legislação aplicável ao 

caso, de modo a serem punidos exemplarmente os infratores. 
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Percebe-se que apesar de o tema ter sido pouco explorado na esfera 

acadêmica, o assunto não deixa de ser objeto de controvérsias entre os autores que 

o estudaram, pois, devido à sua complexidade, exige conhecimentos profundos dos 

princípios que norteiam os ramos do direito afetos à matéria. Assim, para um bom 

entendimento da matéria, há que se que buscar auxílio principalmente nas esferas 

do Direito Constitucional, Civil, Agrário, Administrativo, Ambiental e, inclusive, Penal. 

O assunto parece ser de interesse geral, pelo menos para a população do 

Distrito Federal, pois, dentre esses habitantes, mesmo quem não conhece alguém 

envolvido no problema dos parcelamentos irregulares, dificilmente não ouviram falar 

sobre o assunto, vez que constantemente é objeto de reportagens na imprensa 

escrita, falada e televisionada da região. 

Um aspecto do tema considerado de grande relevância é a situação de 

destaque do Distrito Federal como a Unidade da Federação que mais sofre com os 

loteamento ilegais, não obstante o tombamento de Brasília, pela Unesco e pelo 

Governo Federal, como patrimônio cultural da humanidade. 

Tal situação constitui um péssimo exemplo para os demais centros 

urbanos, pois o fato de ser conhecida como uma cidade planejada não deveria 

permitir a Brasília se deixar levar pelos caminhos do improviso e da ilegalidade no 

parcelamento do solo. 
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CAPÍTULO I 

 

1 HISTÓRICO DAS TERRAS DEVOLUTAS NO BRASIL 

 

Para um bom entendimento do tema, impõe-se fazer alguns 

esclarecimentos acerca da origem das terras devolutas no Brasil e sobre a 

distribuição da propriedade rural brasileira, cujos efeitos políticos e jurídicos até hoje 

surtem conseqüências. 

Na época do Brasil Colônia foram instituídas as Capitanias Hereditárias 

ou sesmarias, sistema em que uma gleba de terra era confiada a quem se 

comprometesse a nelas residir, plantar e protegê-las de possíveis invasões. Assim, o 

Rei de Portugal cedia, por meio do Capitão Hereditário, o domínio útil das terras a 

cada sesmeiro1, o qual gozava de poder e prestígio político-econômico, devendo, 

porém, satisfações ao Capitão e ao Rei sobre o empreendimento. 

Desse modo, “quando o sesmeiro não cumpria as condições impostas era 

obrigado a devolver as terras ao Capitão, o qual poderia redistribuí-las a seu critério. 

Daí, a origem da expressão terras devolutas” (PUGLIESE). 

Entretanto, tal sistema gerou muita corrupção, frustrações e problemas 

sociais, uma vez que proporcionou a redistribuição de terras era feita, 

principalmente, a especuladores ligados à Coroa Portuguesa, os chamados fidalgos. 

Nesse contexto, oportuno se faz citar o conceito histórico da propriedade 

no Brasil, desenvolvido no seguinte trecho: 

Revogadas as Sesmarias, em 17.7.1822, o Brasil ficou sem legislação 
agrária até 18.9.1850, quando foi baixada a Lei Imperial nº 601 - a Lei de 
Terras. Porém, no período caótico do regime jurídico das terras, milhares de 
ocupantes irregulares já haviam se apossado das sesmarias não 
legalizadas e aguardavam sua titulação, o que não foi reconhecido pela 
nova lei. (Op. cit.) 

Como se vê, iniciava-se já naquela época o processo de invasões de 

terras no nosso país. Entretanto, com a Independência do Brasil, as terras não 

                                            
1
 Segundo o dicionário Aurélio, aquele a quem se concedia uma sesmaria para cultivar 
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regularizadas passaram a ser patrimônio pessoal do Imperador, o maior latifundiário 

dá época, que passou a dispor dos imóveis como bem entendia, muitas vezes 

dando-os de presente a amigos e parentes. 

Após a Proclamação da República, a Constituição de 1891, em seu artigo 

64, determinou a transferência de todas as terras devolutas dispensáveis à 

segurança nacional aos Estados, que, por sua vez, deveriam redistribuí-las aos seus 

Municípios. 

Esse tipo de distribuição fundiária foi o fundamento da propriedade rural 

no Brasil, propiciando a criação dos grandes latifúndios improdutivos e servindo de 

berço para a elite agrária brasileira. 

No que se refere ao processo de transferência das terras devolutas, com 

vistas à instalação do Distrito Federal no Planalto Central, cabe registrar que as 

declarações de posse foram as primeiras manifestações conhecidas a respeito das 

propriedades imobiliárias no Planalto Central - sendo também chamadas de registros 

paroquiais -, então feitas pelos vigários, em cumprimento ao disposto na Lei n. 601, 

de 18 de setembro de 1850, regulamentada pelo Decreto n. 1.318, de 30 de janeiro 

de 1854, que teve por fim precípuo realizar um levantamento estatístico das terras 

devolutas e das que se achavam sob a posse de particulares, de modo a atribuir-

lhes o direito de propriedade.  

Então, a partir desses registros paroquiais - marco inicial da propriedade 

particular no país, depois das sesmarias -, com abertura de sucessões ou por força 

de alienações feitas à época, iniciaram-se as cadeias de domínio. Assim, escrituras 

públicas passaram a ser outorgadas e registradas nos cartórios imobiliários 

instituídos posteriormente, e divisões geodésicas foram processadas e julgadas, 

tendo as respectivas sentenças produzido os efeitos jurídicos pretendidos, nos 

moldes do Código Civil vigente na época e do Dec.-Lei n. 8.527/39, não pairando 

mais dúvidas sobre a validade desses documentos. 

Acontece que, conforme previsto na legislação, quando há 

desmembramento de um Estado para formação de outros, a propriedade das terras 

devolutas passam ao domínio da nova Unidade da Federação. Desta forma, com a 

mudança da Capital do Brasil, a propriedade das terras devolutas deveria passar 
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para o domínio do novo Distrito Federal. Entretanto, o art. 3º da Constituição Federal 

de 1891 abriu exceção à regra acima estabelecida, ao dispor que ficaria 

pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 

quilômetros quadrados, a qual seria oportunamente demarcada, para nela 

estabelecer-se a futura Capital Federal. 

Dessa forma, entende-se que as terras consideradas devolutas no 

planalto central, que posteriormente deveriam ser demarcadas, em vez de 

pertencerem ao Distrito Federal, conforme o artigo transcrito acima, passaram, 

desde o advento daquela Constituição, a pertencer à União. Por outro lado, e em 

cumprimento ao disposto no art. 4º do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição Federal de 1946, foi promulgada a Lei n. 1.803, de 5 de 

janeiro de 1953, que autorizou “o Poder Executivo a realizar estudos definitivos 

sobre a localização da nova Capital da República”, e que, em seu art. 2º, determinou 

à comissão encarregada dos trabalhos que demarcasse uma área em torno do sítio 

escolhido, na região do Planalto Central, com limites naturais ou não de 5.000 km², 

para que ser incorporada ao Patrimônio da União. 

Também, nesta orientação, a Lei n. 2.874, de 19 de setembro de 1956, 

que dispunha sobre a mudança da Capital Federal e dava outras providências, 

deferiu na alínea “e”, do art. 2º, o poder e a legitimidade ao Poder Executivo para 

firmar acordos e convênios com o Estado de Goiás, visando à desapropriação dos 

imóveis situados dentro da área do novo Distrito Federal com seu posterior 

desmembramento do território daquele Estado para incorporação ao domínio da 

União. 

Diante do exposto, pode-se inferir, que as terras devolutas e as 

desapropriadas tiveram a seguinte destinação: ambas passaram ao domínio da 

União, as primeiras, por força do art. 3º da CF de 1891, e as desapropriadas, por 

força da citada lei. Entretanto, criou-se certa confusão a respeito da procedência das 

terras devolutas localizadas no Distrito Federal, o que de algum modo se pode 

atribuir à edição da Lei n. 2.874/56. 

Com referência a essa Lei, Erasto Villa Verde de Carvalho (1996) 

esclarece o seguinte: 
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Ao mesmo tempo em que fixava no art. 1º os limites de confrontações da 
área destinada à construção da nova Capital, deu autorização ao Poder 
Executivo para constituir a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil – NOVACAP -, com o objetivo de se encarregar do planejamento e 
execução dos serviços de localização, urbanização e construção da cidade, 
e ainda: aquisição, permuta, alienação, locação e arrendamento de imóveis 
na área do novo distrito federal ou em qualquer parte do território nacional, 
pertencentes aos fins previstos nesta lei. 
Pelo art. 9º, II da mencionada Lei, ficou estabelecido, no entanto, que o 
capital social da Companhia, dentre outros bens, seria integralizado com a 
transferência de toda a área do futuro Distrito Federal, pelo preço de custo, 
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. 
Logo, é de se concluir que, por força dessa mencionada Lei nº 2.874/56, as 
terras expropriadas dos particulares passaram ao domínio da NOVACAP, e 
as devolutas continuaram a pertencer à União.  

Já em 1978, a Lei Federal n. 6.531 veio a alterar o art. 2º da Lei n. 

5.861/72, autorizando o Governo do Distrito Federal a constituir a Companhia 

Imobiliária de Brasília – TERRACAP, com o objetivo específico de substituir a 

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP,  assumindo-lhe os 

direitos e as obrigações na execução das atividades imobiliárias de interesse do 

Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição administração, disposição, 

incorporação, oneração ou alienação de bens. 

Dessa forma, percebe-se que todas as terras desapropriadas no Distrito 

Federal, que eram de domínio e posse da NOVACAP, passaram para a propriedade 

da TERRACAP. 

Então, para se comprovar a propriedade de tais terras em nome da 

TERRACAP há que se exigir o registro dessas transferências de domínio nos 

cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal. 

 

2 AS MIGRAÇÕES PARA O DISTRITO FEDERAL 

 

Não obstante Brasília ter sido tombada pela Unesco e pelo Governo 

Federal, sendo considerada patrimônio cultural da humanidade, e, ainda, tendo um 

projeto original voltado para um planejamento urbano moderno e eficiente, a cidade 
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tem sido, entre os grandes centros urbanos do país, o pior exemplo de parcelamento 

do solo. 

A idéia original de Lucio Costa de concentrar setores de atividades ao 

redor dos pontos de convivência no Distrito Federal foi logo superada pela 

especulação imobiliária, o que resultou em um crescimento desordenado, que reina 

há décadas. 

As ocupações da “cidade planejada” foram ocorrendo no sentido do Plano 

Piloto para periferia, e tiveram início com a criação das “cidades-dormitório” - as 

chamadas cidades satélites -, para abrigar os operários e servidores de baixo 

escalão transferidos de outros Estados graças a incentivos do Governo.  

Nesse cenário, os servidores humildes ocupantes dos apartamentos 

funcionais das Superquadras, a partir do final da década de 70 passaram a ser 

“expulsos” para as cidades satélites, atraídos pelos imóveis mais baratos da 

periferia, sendo substituídos, aos poucos, por pessoas de maior poder aquisitivo.  

Por outro lado, a Nova Capital se transformou em pólo atrativo para 

moradores de outros centros urbanos em busca de novas oportunidades, os quais 

vieram a se instalar principalmente em invasões no Plano Piloto e adjacências. 

Esses foram basicamente os dois tipos de migrações ocorridas para o 

Distrito Federal, as quais deram origem aos núcleos urbanos não previstos no 

projeto original da cidade. 

Daí, o Governo local, sensibilizado com a situação, passou a remover 

estes moradores, assentando-os precariamente na periferia, e supriu essas 

comunidades com condições mínimas de infraestrutura urbana. Dessa forma, o 

perímetro urbano foi sendo alterado no ritmo das ocupações. 

Haja vista a impossibilidade de crescimento do Plano Piloto, devida ao 

seu tombamento, e em decorrência da política habitacional deficiente adotada pelo 

Poder Público, as classes média e média-alta, pressionadas pela especulação 

imobiliária que provocou a elevação do custo dos alugueres, passaram a procurar 

formas alternativas para resolver o déficit de moradia, e realizar, à sua maneira, o 

sonho da casa própria. 
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Assim, aos poucos, foram surgindo os loteamentos irregulares, 

indevidamente batizados de “condomínios”, localizados principalmente no Lago Sul, 

Lago Norte, Sobradinho e Taguatinga. Tais ocupações ilegais não decorreram 

diretamente da pressão demográfica da população sobre o Distrito Federal, mas do 

surgimento de uma classe social que gravita em torno do eixo econômico 

representado pelo poder público – na maioria servidores públicos e profissionais 

liberais. 

Com o passar do tempo, tal prática ganhou contornos de difícil controle 

por parte das autoridades administrativas, o que acabou por gerar o ambiente em 

que se insere o tema sobre o qual pretende-se discorrer no presente trabalho 

monográfico. 

 

3 A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

 

No que tange à conceituação da função social da propriedade urbana, 

cabe citar os termos do artigo 182, § 2º, da Constituição Federal, in verbis. 

 
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. 
(...) 
§ 2ºA propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 
plano diretor.  

 
Já no que se refere à função social da propriedade rural, a nossa Carta 
Magna define, no inciso II do artigo 186: 
 
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em 
lei, aos seguintes requisitos:  
(...) 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente. 

No que se refere à questão do direito à moradia, cabe citar trecho de 

palestra proferida por Ricardo Pereira Lira (XVIII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL, 2002, p. 496): 
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O direito à moradia, mesmo antes da Emenda Constitucional nº 20, de 
14.02.2000, já era implicitamente um direito social fundamental, agora 
explicitado no art. 6º da Constituição da República Federativa de 1988 pela 
aludida emenda. 
O direito a moradia é uma das metas básicas visadas pelo 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. 
Importa salientar que vários dos instrumentos previstos no Estatuto da 
Cidade, como a outorga onerosa do direito de construir (o solo criado), a 
edificação compulsória e a preempção urbanística, ainda não foram 
suficientemente testados em sua operacionalidade e adequação aos fins 
colimados, na sua repercussão no mercado imobiliário e sua influência no 
mercado de trabalho, sobretudo na construção civil. 
Por outro lado, como visto, outros instrumentos, como o usucapião especial 
urbano, precisam ser agilizados e simplificados. 
Quando se fale em gerenciabilidade das cidades, é fundamental se tenha 
plena consciência da eficácia positiva dos instrumentos jurídicos utilizados. 
Como conclusão última, entendemos que o Estatuto da Cidade, apesar de 
alguns aperfeiçoamentos que pode vir a receber após a vivência de sua 
efetiva aplicação, é um diploma legal utilíssimo, cuja efetiva implementação 
nos conduzirá a uma cidade cada vez mais justa, humana e solidária, 
privilegiada por uma melhor qualidade de vida. 

Entretanto, torna-se imprescindível que se impeça a transformação do 

Estatuto da Cidade em letra morta, deixando-o cair no esquecimento pelo Poder 

Público e pelas elites dominantes, a exemplo do que aconteceu com o Estatuto da 

Terra. 

Há também quem defenda a adoção de medidas drásticas, a serem 

implementadas pelo Poder Público, no sentido de acabar com a “farra dos grileiros”, 

fazendo com que seja cumprida, à risca, a legislação aplicável ao caso em tela, de 

modo que sejam punidos exemplarmente os infratores. 

De qualquer forma, deve-se considerar que os compradores de lotes 

irregulares que agiram de boa-fé foram vítimas não só dos especuladores, mas, 

também, da política adota pelo Governo do Distrito Federal. 

Nesse sentido, é importante trazer à colação trecho de tese favorável à 

aplicação da função social da propriedade a esses casos: 

 
Logo no início deste processo, poderia o Poder Público ter detido o 
fenômeno dos “condomínios irregulares”, inclusive levando a efeito, ele 
próprio, projetos de parcelamento do solo sobre as vastas áreas de 
propriedade pública que ainda existiam no Distrito Federal. Poderia ter 
efetivamente fiscalizado essa prática nociva e determinado a instauração de 
inquéritos policiais e administrativos. Poderia ter implementado o plano de 
ordenamento territorial, transformando zonas rurais que, por sua 
proximidade dos centros urbanos, já haviam, há muito, abandonado sua 
vocação agrícola. 
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Entretanto, nenhuma dessas providências foi adotada – talvez por 
inabilidade política, talvez por falta de percepção para a gravidade do 
problema ou, talvez até mesmo para proteger os especuladores imobiliários 
que fizeram de Brasília um dos metros quadrados mais caros do país. 
A partir de 1990, existem sinais claros de que a omissão e condescendência 
do poder público para com o surgimento desses novos núcleos se tornara 
uma política informal de habitação para a classe média. O órgão 
encarregado de fiscalizar o surgimento dos empreendimentos, o Serviço de 
Vigilância do Solo - SivSOlo, e a instância responsável pelos estudos 
necessários para a regularização dos empreendimentos, o Grupo de 
Trabalho presidido pelo Governador, não tinham agilidade suficiente para 
evitar a proliferação desenfreada dos ‘condomínios irregulares’ verificada 
entre 1990 e 1994. (QUEIROGA, 2002, p. 158 ) 
 

Em outro giro, dados constantes de relatório da Companhia de Águas e 

Esgotos do Distrito Federal - CAESB demonstram que a função social da 

propriedade não estaria sendo respeitada caso fossem regularizados tais 

loteamentos. Confira-se: 

 
Em menos 30 anos, foram cadastrados no Distrito Federal centenas de 
parcelamentos ilegais do solo, sendo que, destes, apenas 45 podiam ser 
considerados parcelamentos do solo ocupados por população de baixa 
renda. (Apud CARVALHO,1996) 

De qualquer sorte, se a culpa pela proliferação desses loteamentos 

irregulares foi do administrador público, este também deverá ser punido. O que não 

pode ocorrer é a utilização de tal argumento para justificar a manutenção de 

processo de parcelamento tão nocivo à sociedade como um todo. 

No que concerne à propriedade das terras situadas no Distrito Federal, é 

oportuno citar acórdão proferido pela 1ª Turma Civil do TJDF, o qual é bastante 

elucidativo sobre o assunto (DJ de 10/04/2001, p. 14): 

 
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TERRACAP – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO 
– POSSE INJUSTA - DIREITO DE RETENÇÃO – FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE E POLÍTICA AGRÍCOLA.  
1- Comprovada a titularidade do domínio da área reivindicanda, 
devidamente especificada na petição inicial, inegável o direito de reivindicá-
la de quem injustamente a possui. 
2- Ainda que seja a Terracap pessoa jurídica de direito privado, a área 
caracteriza-se como bem público, posto que incorporada ao Distrito Federal 
e objeto de desapropriação. 
3- A função social da propriedade não afasta o direito do proprietário de 
reivindicar seus bens. A política agrícola, a reforma agrária e os programas 
sociais devem observar a legislação específica, sem que possa o Judiciário 
impor determinações ao Poder Público. 
4- A invasão de terra pública caracteriza-se como posse injusta que afasta a 
possibilidade de indenização por eventuais benfeitorias e o direito de 
retenção, principalmente quando não comprovadas aquelas. Apelação não 
provida. Unânime. (grifos acrescentados) 
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Com efeito, abordando-se o lado urbanístico do tema, cabe registrar que, 

conforme divulgou o Instituto Polis, de 1990 a 1996 a população urbana brasileira 

cresceu de 31 para 137 milhões de habitantes, ou seja, nesse período as cidades 

absorveram 106 milhões de novos habitantes, sem a estrutura necessária (Op. Cit 

1996). 

Outro dado, levantado pelo IBGE, revela que dos 169.799.170 habitantes 

do Brasil no ano 2000 nada menos que 137.961.625 moravam nos centros urbanos, 

o que significa dizer que apenas 18,75% residiam no campo. (Op. cit., 1996) 

Reflexo disto é que em todas as cidades com população superior a 

500.000 moradores há favelas, ou seja, nenhum dos grandes centros urbanos teve 

condições de oferecer infra-estrutura adequada a todos os moradores. 

Após a análise de tais informações, oportuna se faz a colação de 

posicionamento da doutrina sobre o tema: 

 
Nesse contexto, a função social da propriedade é noção que vem modificar 
não apenas os poderes até então reconhecidos como inerentes à 
propriedade, mas muda sua própria estrutura, como garantia, podendo até 
mesmo se chegar a dizer que a propriedade privada não é mais garantida 
constitucionalmente – apenas a propriedade que cumpre sua função social 
merece tutela por parte dos sistemas de direito contemporâneos. 
O que significa o cumprimento de uma função social pela propriedade ainda 
é questionamento que se impõe e atormenta juristas, sociólogos, 
economistas, filósofos e tantos outros. Mas o que é não cumprir função 
social já se sabe: a propriedade meramente especulativa, isto é, não 
produtiva; a propriedade que é usada de forma a degradar os recursos 
naturais; a propriedade que serve para a cultura de plantas psicotrópicas; a 
propriedade que serve de substrato físico para a prática de crimes. 
(QUEIROGA, 2002) 

Neste diapasão, questiona-se sobre a constitucionalidade de uma lei que 

impusesse a perda das terras ao parcelador como penalidade pelo loteamento ilegal, 

caso em que o Poder Público poderia promover a desapropriação do imóvel sem 

indenização, nos termos do art. 5º, inciso XLVI, ‘b’, c/c art. 243/CF - este disciplinado 

pela Lei n. 8.257/91 -, e Decreto n. 577/92 - que tratam da desapropriação de terras 

cultivadas com plantas psicotrópicas. Esta questão é controversa no sentido de que 

tal pena poderia estar limitada à legislação penal, como efeito de sentença 

condenatória. Entretanto, o seguinte esclarecimento vem elucidar a questão, vez 

que é bastante coerente e bem embasado: 
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Assim, tendo em vista os valores fixados na Constituição, e nocividade do 
crime de parcelamento ilegal do solo, que fulmina vários desses valores, 
acreditamos que a instituição da pena de perda da propriedade, através da 
utilização da hipótese de desapropriação sem direito à indenização, seria 
medida de extrema valia, proporcional à gravidade do delito e com grande 
função educativa. 
(..) 
Nem se argumente que a perda de bens a que se refere o texto 
constitucional, em seu art. 5º, inciso XLVI, alínea ‘b’, se restringiria a 
legislação penal, como efeito de sentença penal condenatória. Tal limitação 
não foi estabelecida pela Carta Magna e não deve ser reconhecida pelo 
ordenamento jurídico. (Queiroga, 2002)  

Outra alternativa viável de solução para o problema dos loteamentos 

irregulares seria a concessão do direito real de uso ou, preferencialmente, do direito 

de superfície, a título oneroso ou gratuito e por prazo exíguo ou não, dependendo: 

da classe sócio-econômica a ser contemplada; do tipo de zona (de priorização de 

urbanização, ou não) desde que o adquirente não tenha outro imóvel. A vantagem 

destas medidas é que o Poder Público teria a possibilidade de retomar o imóvel 

quando o concessionário lhe desse destinação inadequada. 

Cabe ainda considerar que nesses loteamentos a maioria dos adquirentes 

são realmente pessoas economicamente carentes, muitas vezes incautas e 

inocentes, as quais são ludibriadas pelos especuladores, que não raro vendem o 

mesmo lote para mais de um comprador, o que acaba por se tornar mais um 

problema para aqueles compradores desavisados, e, futuramente para a sociedade 

como um todo. 

De outro lado, entende-se que a função social da propriedade não pode 

encobrir uma verdadeira máfia que se ramificou nos órgãos públicos e se expandiu 

com o intuito de burlar a legislação para o favorecimento de uma minoria 

privilegiada. 
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CAPITULO II 
 

4  A POSSE 

  

Na última década, uma questão que está sempre em discussão não 

somente entre os adquirentes de loteamentos irregulares, mas, também, na 

imprensa falada e escrita, bem como na sociedade em geral é a que tenta responder 

se esses moradores têm a posse ou tão somente uma das modalidades de 

detenção, qual seja a autorização (permissão) do Estado. 

Para que se chegue a uma definição sobre a situação fática dos 

chamados “condomínios irregulares” no Distrito Federal deve-se analisar a natureza 

da posse, sua classificação e seus conceitos. 

 
 
4.1 Definição de posse 

 

No Direito das Coisas, a posse é tratada do art. 1.196 ao 1.224 da Lei n. 

10.406, de 10/01/2002 (Código Civil), assim definindo o art. 1.196 “Considera-se 

possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos 

poderes inerentes à propriedade”. 

Nesse sentido, é cabível citar os ensinamentos de Maria Helena Diniz, 

(2002, p. 38) 

Na sistemática de nosso direito civil a posse não requer nem a intenção de 
dono nem o poder físico sobre o bem, apresentando-se como uma relação 
entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. 
 

Oportuno também, trazer a baila a distinção entre posse e propriedade 

feita por Silvio Rodrigues (2003, p. 16): 

 
A posse se distingue da propriedade – sim, porque enquanto a propriedade 
é a relação entre a pessoa e a coisa, que assenta na vontade objetiva da 
lei, implicando um poder jurídico e criando uma relação de direito, a posse 
consiste em uma relação de pessoa e coisa, fundada na vontade do 
possuidor, criando mera relação de fato.  
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Assim, com base nestas definições, pode-se analisar alguns princípios a 

esse respeito como o da proteção legal à posse. Tal proteção advém da paz jurídica, 

e interessa à sociedade como um todo, não apenas no que diz respeito à situação 

fática da propriedade, conforme diz Clóvis Beviláqua (1985, apud SANTOS 1999, p. 

23): 

O código concede a proteção possessória, dizem os motivos, a fim de 
conservar a paz jurídica, sem distinguir se a posse repousa sobre uma 
relação jurídica real ou obrigacional, nem se possui como proprietário ou 
não.  
 

Já, conforme os ensinamentos da doutrina de Kohler (1956, apud 

SANTOS 1999, p. 23): 

A essa ordem da paz pertence a posse, instituto social que não se regula 
pelos princípios do direito individualista. A posse não é instituto individual, é 
social; não é instituto de ordem jurídica e sim da ordem da paz. Mas a 
ordem jurídica protege a ordem da paz, dando ação contra a turbação e a 
privação da posse. 

De outra forma, segundo Levenhagen, pode-se inferir que  a  posse  está 

intimamente ligada à propriedade (1957, apud SANTOS 1999, p. 26) 

 
(...) a posse se estende não só aos direitos inerentes ao domínio, mas 
também aos que constituem o direito de propriedade, o que vale dizer que 
ela não apenas se estende às coisas, mas também a todos os bens que 
fazem parte do patrimônio da pessoa, inclusive, obviamente, os direitos 
pessoais apropriáveis, cessíveis, alienáveis. 

 
 
4.2 Classificação da posse 

 

Nos dizeres de Santos (1999), a posse é classificada como justa, injusta, 

de boa-fé, de má-fé, violenta, clandestina e precária. Necessário se faz tecer alguns 

esclarecimentos sobre cada uma destas espécies.  

Posse justa é aquela que não é considerada violenta, clandestina ou 

precária. Esta definição é dada pelo Código Civil atual, em seu artigo 1.200. Tal 

posse não é pode ser adquirida pela força, pois tal forma é ato que o direito repele. 

Classifica-se a posse como injusta a conquistada com violência, 

clandestinidade ou precariedade, sendo clandestina aquela adquirida às escondidas, 
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de maneira furtiva, sem ser notada a presença de quem tivesse interesse na 

existência ou manutenção da posse. 

A posse precária, por sua vez, é a originada no abuso de confiança, 

quando a coisa é cedida por favor, e se espera sua devolução quando for 

reclamada. Nela existe o vício de recusa da devolução a que se obriga o detentor. 

Já na posse de boa-fé, ignora-se o vício ou o obstáculo impeditivo de adquirí-la, não 

havendo ciência do possuidor sobre esse vício.  

A seu turno, a posse de má-fé caracteriza-se quando o possuidor está 

ciente de que usa de violência, clandestinidade, precariedade ou sabe da existência 

de algo que possa obstar ou impedir a sua legitimação. 

Tal classificação é de suma relevância para se definir os atos de mera 

permissão e tolerância, como traz o art. 1.208 do Código Civil atual "Não induzem os 

atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os 

atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou 

clandestinidade". 

As situações citadas pela doutrina de Clóvis Beviláqua (apud SANTOS 

1999, p. 69), que se qualificam como detenção, são duas, quais sejam, a permissão 

e a tolerância: 

Denomina-se atos de mera permissão ou tolerância os que alguém pratica 
sem pretender o direito de os praticar, e o titular do direito os suporta, sem 
dele abrir mão. O agente colhe a sua vantagem, a titulo precário, sabendo 
que a poderá perder, a qualquer momento. 
 

 
4.3 Natureza Jurídica da posse 

 

Na doutrina a respeito da posse, os dois jurisconsultos de maior 

expressão foram Savigny e Ihering. 

Segundo os ensinamentos de Saviny (apud SANTOS 1999, p. 27), a 

posse “é ao mesmo tempo fato e direito, sendo fato em sua origem e transformando-

se em direito em virtude de suas conseqüências, pois cria um direito pessoal que é o 

de invocar defesa”. 
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Posse é o poder que tem a pessoa de dispor fisicamente de uma coisa, 

com intenção de tê-la para si e de defendê-la contra a intervenção de outrem. 

Portanto, os elementos constitutivos da posse são: o poder físico sobre a coisa, o 

fato material de ter esta à sua disposição, numa palavra, a detenção da coisa 

(corpus) e a intenção de tê-la como sua, a intenção de exercer sobre ela o direito de 

propriedade (animus). 

Já, nos termos da teoria de Ihering (apud SANTOS 1999, p. 27), 

 
Não pode haver a menor dúvida de que é necessário reconhecer o caráter 
de direito à posse. (...) Se a posse como tal não fosse protegida, não 
constituiria na verdade, senão uma relação de puro fato sobre a coisa; mas, 
desde o momento em que é protegida, reveste o caráter de relação jurídica, 
que vale tanto como direito. 
 

Neste ponto, Ihering considera que a posse consiste no fato da pessoa 

proceder em relação à coisa como precederia o proprietário, na posse tem a sua 

imagem exterior, este direito, a sua posição de fato. 

Conforme a teoria deste autor, para constituir a posse basta o corpus, 

dispensado animus, elemento não essencial. Conforme esses ensinamentos, 

“Ihering não constesta a necessidade do elemento intencional, não sustenta que a 

vontade deva ser banida; apenas entende que esse elemento implícito se acha no 

poder de fato exercido sobre a coisa” (MONTEIRO, 2003, p. 18). 

Assim, pelos ensinamentos de Ihering pode-se perceber que a posse e a 

propriedade nem sempre estão juntas. A posse é um poder de fato sobre a coisa. O 

comum é que o proprietário, sendo também possuidor, tenha o direito sobre a coisa 

e de fato o exercite. Todavia, pode ocorrer que o proprietário não tenha a posse, no 

caso de furto, ou não tenha a posse direta, como no caso de locação. 

A teoria de Ihering foi adotada pelo Código Civil de 2002, no qual se faz 

várias referências, como por exemplo em seu artigo 1.223, que não mais discorre 

sobre várias hipóteses de perda de posse, dizendo apenas que a perda da posse se 

dá “quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem”. 
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Portanto, a posse é um poder de fato sobre a coisa, ou o exercício de 

alguns dos poderes inerentes à propriedade (uso e gozo), pois quem tem a posse 

não poderá dispor da coisa, já que este poder é inerente ao domínio. 

 

4.4 A Detenção e suas modalidades 

 

O art. 1.198 do atual Código Civil traz o conceito de mera detenção, nos 

seguintes termos: 

 
Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência 
para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de 
ordens ou instruções suas. 
Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como 
prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se 
detentor, até que se prove o contrário. 
 

Assim, a posse não se confunde com a detenção, pois esta consiste em 

ter a coisa em disponibilidade material própria. É o caso da pessoa que detém a 

coisa reconhecendo a propriedade de um terceiro, conforme o seguinte 

ensinamento: 

 
Detentores – os que conservem a posse em nome de outrem, ou que 
cumpre instruções que recebe do possuidor, como o caso do empregado 
que recebe instrução de conservar os objetos do patrão sob sua guarda ou 
do mandatário que recebe um objeto ou coisa do mandante para ser 
entregue a outrem. (SANTOS 1999, p. 46) 

 
 
4.4.1 Permissão 
 

A permissão se caracteriza como ato de vontade do possuidor, que 

concede a alguém – ao detentor – a faculdade de exercer poderes sobre a coisa, 

sem que esta autorização implique em renúncia à posse, ou faça surgir uma 

correspectiva obrigação. 

É o caso, por exemplo, do possuidor que expressamente consente que 

seu vizinho utilize determinada área livre de seu terreno para estacionamento de 

veículo ou para cultivo. 
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Conforme os ensinamentos da civilista Maria Helena Diniz (Op. Cit., p. 

39): 

Os atos de mera permissão são oriundos de uma anuência expressa ou 
concessão do dono, sendo revogáveis pelo concedente: podem ser 
exercidos por convenção das partes, como a permissão de abertura de 
janela para o prédio do concedente, fechável à sua requisição. Não se 
confunde nem com a outorga nem com a cessão de direito. 

 
4.4.2 Tolerância 

 

A tolerância é um comportamento omissivo, porém consciente do 

possuidor, que apenas retira o caráter de ilicitude da ação de alguém sem lhe 

conferir uma faculdade jurídica. Na tolerância, a conduta omissiva também não faz 

nascer qualquer obrigação para o possuidor. 

Ocorre tolerância, por exemplo, quando um possuidor tem ciência de que 

seu vizinho utiliza, todas as noites, área de seu terreno pra estacionar veículo, mas 

não exterioriza qualquer comportamento de oposição ou de permissão quanto a 

esse ato. Não há, nesse caso, consentimento expresso do possuidor. 

Ambas as situações trazem certa limitação à posse daquele que tolera ou 

permite, mas o possuidor poderá interrompê-las a qualquer momento, e 

independentemente de formalidade ou condição ou da vontade do detentor. 

Caracteriza-se assim um direito potestativo. 

 
 
4.5 Diferenciação entre posse e detenção 

 

Conforme a denominação de Moreira Alves (apud SANTOS, 1999) a 

detenção dependente é aquela que tem origem na dependência do detentor com 

relação ao possuidor, também chamada de detenção contratual. 

Washington de Barros Monteiro ainda traz em sua classificação a 

distinção entre posse jurídica e detenção. A detenção está definida no Código Civil, 

em seu art. 1.198, no qual encontra-se prevista a posse natural, ou detenção, que se 

contrapõe à posse no sentido legal, ou posse civil. Assim, se apenas se verifica 

vontade de possuir para outrem, ocorre simples detenção, insuscetível de produzir 

direitos (MONTEIRO, 2003). 
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Oportunamente, vem nos socorrer a doutrina de Silvio Rodrigues (2003, p. 

51): 

 
A posse se distingue da detenção porque, enquanto esta é simples relação 
de fato entre a pessoa e a coisa, de que não defluem conseqüências de 
ordem jurídica, a posse é relação de fato que gera efeitos no campo do 
direito. 

 

Já, segundo a teoria de Savigny (apud SANTOS, 1999), a detenção é a 

posse sem animus domini, isto é, uma situação de posse se desqualifica enquanto 

tal, assumindo o caráter de detenção, quando ausente no sujeito o elemento 

intenção de agir como dono. Assim, se faltar essa vontade interior, esta intenção de 

ser proprietário (animus domini), existirá simples detenção e não posse. Assim, no 

sentido técnico, a posse é ad interdicta, isto é, na hipótese de ser molestada, pode 

amparar-se nos interditos ou ações possessórias. 

 

4.6 Aplicação da teoria da posse 

 

A partir dos esclarecimentos a respeito da posse, da detenção e da 

permissão, cabe fazer uma definição da situação de quem reside nos chamados 

“condomínios irregulares”. 

Há uma certa dificuldade para se definir a situação dos residentes nesses 

loteamentos em relação à posse, tendo em vista que no Distrito Federal existem dois 

tipos de condomínios irregulares, os situados em terras públicas e os situados em 

terras particulares. Entretanto, tal assunto será tratado no Capítulo III. Por hora, faz-

analisar-se-á apenas o instituto da posse em tais parcelamentos. 

Nos condomínios situados em terras públicas, os moradores devem ter 

um contrato de concessão de uso firmado com o Estado. Tal contrato não dá aos 

concessionários a propriedade da terra, apenas os autorizam a permanecer no 

imóvel desde que desenvolvam alguma atividade que traga benefícios à 

comunidade. Exemplo disso é o desenvolvimento de pequena agricultura com vistas 
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ao abastecimento das comunidades do Distrito Federal. Entretanto, tal assunto será 

abordado no Capítulo IV. 

Por outro lado, deve-se ressaltar que, mesmo detendo a posse de terras 

públicas, tais moradores não as podem usucapir, tendo em vista a proibição prevista 

no art. 183, § 3o, da Carta Mágna: 

 
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. 
(...) 
§ 3º. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 

 

Em outra perspectiva, veja-se a interpretação dada pelo Superior Tribunal 

de Justiça ao citado dispositivo, por meio do seguinte acórdão: 

 
 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO 
EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DE DEFESA. BEM PERTENCENTE A 
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. 

I – Entre as causas de perda da propriedade está o usucapião que, em 
sendo extraordinário, dispensa a prova do justo título e da boa-fé, 
consumando-se no prazo de 20 (vinte) anos ininterruptos, em consonância 
com o artigo 550 do Código Civil anterior, sem que haja qualquer oposição 
por parte do proprietário. 

II – Bens pertencentes a sociedade de economia mista podem ser 
adquiridos por usucapião. Precedentes. 

  Recurso especial provido. 

(STJ. REsp 647.357/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 23/10/2006, p. 300) 

 

Esse entendimento é um forte exemplo de que o Direito é dinâmico e, 

como objetiva acompanhar os anseios da sociedade, o entendimento jurisprudencial 

pode variar na medida em que mudam, também, os valores sociais. 

No Capítulo IV, será analisado o instituto da concessão de uso, quando 

se desvendará se tal concessão configurará, ou não, uma posse de terras públicas. 

Todavia, pode-se adiantar que os contratos de concessão de uso não geram a 

posse legítima de terras públicas, mas tão-somente uma permissão do Estado, feita 

por meio de um contrato, para que os detentores usem da terra conforme preceituam 

as cláusulas pré-estabelecidas. 



 

 

29 

 

Desta forma, vê-se que os moradores de condomínios irregulares, 

situados em terras públicas no Distrito Federal não têm a posse sobre esses 

imóveis, e sim uma mera detenção na modalidade de permissão, ou no máximo - se 

previsto no contrato de concessão de uso - uma posse precária, conforme a 

classificação a respeito do instituto. Ou, ainda, conforme Washington de Barros 

Monteiro (2003), a detenção é uma posse natural, a qual se contrapõe à posse no 

sentido legal, ou posse civil. 

De outro lado, há os condomínios irregulares situados em terras 

particulares, os quais detém a posse em toda sua acepção e extensão, podendo, 

inclusive, usucapir o imóvel. Contudo, tais imóveis são tratados como condomínios 

irregulares porque não possuem autorização do Poder Público para o parcelamento 

da terra. 

Esse assunto, também, será analisado, em pormenores, no Capítulo III. 

Entretanto já se pode inferir que os moradores dos condomínios situados em terras 

públicas não detêm a posse civil, pois esta fica restrita aos situados em terras 

particulares. 
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CAPÍTULO III 
 

 
5 OS “CONDOMÍNIOS IRREGULARES” 

 

Segundo Clóvis Beviláqua (apud SANTOS, 1999), condomínio ou 

compropriedade é a forma anormal da propriedade, em que o sujeito do direito não é 

um indivíduo, que o exerce com exclusão dos outros; são dois ou mais sujeitos, que 

exercem o direito simultaneamente. 

Caio Mário (2002, p. 130), por sua vez, define condomínio nos seguintes 

termos:  

Dá-se condomínio, quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, 
cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente, sobre o todo e cada 
uma de suas partes. O poder jurídico é atribuído a cada condômino, não 
sobre uma parte determinada da coisa, porém sobre ela em sua integridade, 
assegurando-se a exclusividade jurídica ao conjunto de comproprietários, 
em relação a qualquer pessoa estranha, e disciplinando-se os respectivos 
comportamentos bem como a participação de cada um em função da 
utilização do objeto. 

Assim, entende-se que condomínio é a propriedade em comum, também 

chamada de compropriedade, em que mais de uma pessoa tem direitos e deveres 

correspondendo às suas partes ideais ou fracionárias da totalidade do imóvel. 

Nesse sentido, é oportuno trazer à colação o entendimento de Pontes de 

Miranda (apud SANTOS, 1999): 

 
A pluralidade de relações do condomínio provém de ser urna só a coisa, 
porém muitos os sujeitos; a indivisão provém de não estar dividida a coisa, e 
o pro parte significa que se mantém a base para cálculo, em vez de se 
discriminarem partes: dono de parte e dono pro parte são conceitos 
diferentes. 

 

 

Sobre o assunto, não se poderia deixar de citar o conceito de Sílvio de 

Salvo Venosa (1999): 

 
O condomínio é modalidade de comunhão específica do direito das coisas. 
Trata-se de espécie de comunhão. Para que exista o condomínio, há 
necessidade de que o objeto do direito seja uma coisa, do contrário a 
comunhão será de outra natureza. No entanto, é evidente que existem 
regras aplicáveis a todas as modalidades de comunhão. Outras são 
específicas de determinada espécie, como ocorre com o condomínio. O 
condomínio não é exclusivo da propriedade. Pode ocorrer condomínio 
também entre titulares de enfiteuse, usufruto, uso e habitação. 
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Pelo que se extrai dos conceitos acima citados, pode-se observar que o 

dono de parte está relacionado à teoria da propriedade integral ou total em que 

subsiste, para cada condômino, um direito de propriedade sobre toda a coisa, ou 

seja, um concurso de vários direitos iguais de propriedade sobre a totalidade da 

coisa. Já o dono pro parte se caracteriza pela teoria das propriedades plúrimas 

parciais, segundo a qual cada consorte possui plena propriedade de parte ideal na 

coisa comum. Por esta última teoria, é como se houvesse no condômino diversas 

propriedades parciais. 

Sobre a definição de condomínio, vem acrescentar, ainda, Washington de 

Barros Monteiro (2003, p. 205): 

 
O Código Civil brasileiro, tomando partido entre correntes tão diversas e tão 
embaraçosas, aceitou a teoria da subsistência, em cada condômino, da 
propriedade sobre toda a coisa, delimitada naturalmente pelos iguais 
direitos dos demais consortes; entre todos se distribui a utilidade econômica 
da coisa; o direito de cada condômino, em face de terceiros, abrange a 
totalidade dos poderes imanentes ao direito de propriedade, mas entre os 
próprios condôminos o direito de cada um é autolimitado pelo de outro, na 
medida de suas quotas, para que possível se torne sua coexistência. 

 

Há que se ressaltar que o presente trabalho tratará do condomínio 

clássico denominado de condomínio vertical em que a compropriedade emerge do 

solo e atinge o espaço aéreo e o subsolo, respeitadas as restrições legais. 

 

5.1 A origem dos “condomínios irregulares” no Distrito Federal 

 

Segundo Erasto Villa-Verde de Carvalho (1996, p. 53), os proprietários de 

terrenos rurais, em especial, os localizados nas proximidades dos grandes centros 

urbanos, visando, sobretudo, ao conforto e à segurança, vêm promovendo os 

denominados loteamentos fechados, também chamados, impropriamente, de 

condomínios fechados, que consistem no parcelamento de uma gleba em lotes para 

construção de moradias, cercados ou murados, com portões destinados ao controle 

de entrada e saída das pessoas. 
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Como se vê, Erasto inseriu no contexto os proprietários de grandes 

glebas rurais que promovem o parcelamento do solo, pois o que originou os 

“condomínios” objeto do presente trabalho foi esse loteamento sem prévia 

autorização do órgão competente, seja de terrenos rurais particulares ou de terras 

públicas, cujo uso foi concedido pelo Governo do DF com o fim específico de 

abastecimento de produtos agrícolas. Este fato é comprovado por meio de 

levantamento da localização dos condomínios irregulares, os quais estão em áreas 

consideradas rurais, e, em grande parte, em chácaras que se originaram de contrato 

com a Administração Pública, seja de concessão de uso ou de arrendamento. 

Todavia, com a grande valorização imobiliária que ocorre no Distrito 

Federal, os concessionários e os proprietários de terras rurais passaram a fracionar 

as chácaras ou fazendas, vendendo-as a preços abaixo do mercado. Isso 

proporcionou a ação de grileiros, que vislumbraram a oportunidade de atingirem 

lucros fáceis e exorbitantes. 

Nesse sentido, cabe citar trecho de reportagem da Revista Época, edição 

de 10/07/2000, denominado “manual do golpe”, no qual se explica, passo a passo, 

como agem os empresários do ramo da grilagem: 

 
1. descobrem áreas onde há dúvidas sobre a desapropriação 
2. Compram os direitos dos herdeiros ou falsificam escrituras antigas de 
venda da propriedade 
3. Usam laranjas para pedir na Justiça a posse da terra e legalizar 
documentos 
4. Transformam a área em condomínios e vendem lotes sem escritura. 
 

Outra metodologia utilizada pelos grileiros, segundo Queiroga (2002, p. 

157), era a de vender os parcelamentos primeiramente a autoridades e a pessoas 

da elite do poder, sendo buscada nos órgãos públicos a clientela inicial. Assim, 

magistrados, promotores, advogados e funcionários do alto escalão serviriam de 

“cartão de apresentação” dos empreendimentos.  

Em outro giro, na concepção de Carvalho (1996, p. 33), o “grilo” já foi 

incorporado na terminologia jurídica brasileira, e a origem do termo está na 

semelhança com o estrídulo da espécie de isento, que incomoda e não se consegue 

localizar. Assim, é, também, com o mundo imobiliário, quando se verifica que há 

falsidade material ou ideológica em algum documento que intriga, porém, não se 
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consegue descobrir onde está o vício. Grileiros, então, são pessoas que visualizam 

títulos suscetíveis de fraudes e agem nesse sentido, falsificando documentos ou 

burlando as normas. 

Entretanto, existe, também, o conhecimento popular de que a origem do 

termo “grilagem” advém da prática de se envelhecer documentos, trancando-os em 

uma caixa com grilos, uma vez que estes insetos expelem uma substancia que torna 

o papel amarelado, com aspecto de documento antigo. 

 

5.2 A denominação equivocada dos “condomínios irregulares” 

 

Buscando dar melhor embasamento aos estudos, é oportuno citar trecho 

de artigo (VIEIRA, 2002, p. 25) nos seguintes termos: 

 

O termo condomínio irregular, utilizado para identificar invasões de terras 
particulares ou até mesmo o loteamento irregular, é, na verdade, incabível 
ao caso, tendo em vista que o termo condomínio quer dizer domínio comum, 
ou seja, propriedade exercida ao mesmo tempo por duas ou mais pessoas.  

 

Há que se considerar que, caso os loteamentos em condomínios 

irregulares sejam aprovados pelo órgão competente, as ruas, as praças e outros 

equipamentos, como os postes de iluminação pública, passarão à categoria de bens 

públicos de uso comum, na forma do art. 99, inciso I, do Novo Código Civil. 

Dessa forma, o fechamento dessas áreas, ruas e praças públicas 

contraria os preceitos legais que disciplinam o uso de tais bens. Conforme dispõe a 

Lei n. 4.591/64, encontram-se nesta situação os condomínios fechados. 

Sobre o assunto, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, nas 

palavras do Relator Ministro Francisco Rezek (RTJ 11/352): 

 
Loteamento. Rua de acesso comum. Condomínio inexistente. Com o 
loteamento singulariza-se a propriedade dos lotes, caindo no domínio 
público e no livre uso comum a rua de acesso. Não é juridicamente possível, 
em tais circunstâncias, pretender-se construir condomínio sobre a rua, à 
base da Lei nº 4.591/64. Nulidade de convenção condominial e dos atos 
dela decorrentes. Recurso extraordinário provido. 



 

 

34 

 

 

Assim, o fechamento da área não tem força de transformar o loteamento 

em condomínio, já que os lotes são unidades autônomas. Portanto, nestes casos 

não há condomínio até porque tal parcelamento nem pode ser objeto de registro ou 

de averbação no Cartório Imobiliário. Desta forma, o fechamento desses 

loteamentos constitui mera permissão feita pelo governante, a título precário, que 

pode ser revogada a qualquer momento, uma vez que sujeito ao poder discricionário 

da Administração Pública. 

Na verdade, esses condomínios fechados são caracterizados como 

loteamentos reservados, constituídos na forma da Lei nº 6.766/79, sendo por ela 

regidos. Todavia, não se confunde tais loteamentos com os tradicionais, pois as vias 

de circulação e os logradouros públicos, que passam ao domínio público, têm sua 

utilização assegurada apenas aos proprietários dos lotes, o que se faz mediante 

permissão ou concessão de uso. 

Aliás, como foi citada a Lei nº 6.766/79, faz-se necessário esclarecer que 

tal norma regula, atualmente, o parcelamento do solo urbano, trazendo expressas, 

em seu art. 3º, as condições, que ficam sujeitas aos requisitos urbanísticos. 

 

5.3 A diversificação na ocupação das terras 

 

As situações de ocupação em que se encontram os condomínios 

irregulares no DF são muitas, e isso se deve, segundo Erasto Villa-Verde de 

Carvalho (1996, p. 73), ao fato de que o art. 3º da Constituição Federal de 1891 

inseriu em seu texto que as terras localizadas no Planalto Central, depois de 

demarcadas, passariam a pertencer à União. Tal artigo deveria ser interpretado de 

forma sistemática, ou seja, caberia uma interpretação restritiva ao vocábulo 

pertencer. Na verdade, esse dispositivo se referia às terras devolutas, que não 

pertenciam aos particulares. Entretanto, isso não ocorreu, o que ocasionou várias 

desapropriações, gerando transtornos e conflitos de interesses. 
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Dessa forma, aqueles que recorreram ao Judiciário para demandarem 

ações desapropriatórias não obtiveram êxito, sob o fundamento de serem 

carecedores do direito à ação, tendo em vista o disposto no citado art. 3º da 

Constituição Federal de 1891. 

Devido a esse fato, até hoje há várias ações em tramitação no Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre as desapropriações irregulares. Assim, 

uma vez que não havia decisão pacífica sobre a matéria, os condomínios foram se 

formando sob diversas formas, como denominados por Carvalho (1996, p. 74). 

 

5.3.1 Imóveis particulares com título irregular e imóveis públicos com título regular 

em local urbanizável 

 

Dentre as áreas objeto da instalação de condomínios irregulares há terras 

pertencentes a particulares que por algum motivo possuem documentação irregular, 

como a falta de registro em cartório, em decorrência do disposto no art. 3º da 

Constituição de 1891, ou registradas em outros cartórios das proximidades do 

Distrito Federal, e, ainda, com parcelamento não aprovado pelo órgão competente. 

Com efeito, se nessas áreas se formaram núcleos habitacionais, o Poder 

Público poderá regularizá-los de acordo com lei específica, observando os 

parâmetros do Plano Diretor, como o relatório de viabilidade e localização de 

expansão urbanística. 

De outro lado, há também, os terrenos de propriedade da TERRACAP, 

que possuem documentação formalizada, firmando contrato de concessão de uso ou 

arrendamento, mas que sofreram parcelamentos sem a autorização do Poder 

Público, e com destinação divergente da que originou o contrato. 

Nesses casos, poderá o Poder Público promover a legalização do 

loteamento com a alienação dos lotes por licitação, ou optar por reivindicar a terra, 

pela via judicial, por meio de ações possessórias, quais sejam, demarcatórias, 

divisórias e reivindicatórias. 
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5.4 O título sobre as terras 

 

Como foi demonstrado, há duas situações fáticas em que se encontram 

os condomínios irregulares no DF, em relação aos títulos sobre as terras. Há o caso 

em que a terra é pertencente a um particular, porém irregular o parcelamento feito 

pelo dono, pois pendente de aprovação prévia pelo órgão competente. Existem, 

também, terras públicas pertencentes à TERRACAP ou à União, em que o ocupante 

original possuía um contrato com a Administração Pública, para uso do solo, 

entretanto, foram fracionados, ocasionando ocupação irregular. 

Em matéria do Correio Braziliense, jornal de grande circulação no DF, 

publicada dia 08 de junho de 2003, pode-se observar em relatório levantado pela 

TERRACAP que parte dos condomínios irregulares situados no Distrito Federal 

encontram-se em terras públicas, seja da União ou do Governo do Distrito Federal, 

outros em terras particulares, e há, ainda, aqueles que apresentam situação mista, 

parte em terreno público e parte terra privada. 

Daí, se traduz a dificuldade em definir a natureza jurídica dos 

condomínios irregulares. Pode-se, tão-somente, afirmar que nos condomínios 

situados em terras particulares, o dono possui o título de propriedade, enquanto 

seus moradores detêm o título de posse. Em contrapartida, nos condomínios 

irregulares situados em terras públicas, os ocupantes não possuem o título de 

propriedade, e, tampouco, detêm a posse civil, possuindo apenas a detenção na 

modalidade de permissão do Poder Público, ou a posse precária, conforme contrato 

original de concessão de uso, realizado entre o concessionário e a Administração 

Pública. 

Neste ponto, cabe citar trecho de sentença proferida na Ação de 

Manutenção de Posse nº 2003.01.1.000998-3/DF pelo Juiz de Direito Substituto 

Carlos Frederico Maroja de Medeiros (TJDFT, Pauta de 17/02/2004): 

 
No vertente caso, não há qualquer negócio vinculando os autores à 
proprietária da terra, o que retira a possibilidade de reconhecimento da 
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posse ‘ad interdicta’. Tampouco há que se falar em posse ‘ad usucapionem’, 
tendo em vista as considerações acima tecidas. 
Acrescente-se que não se trata aqui de discussão dominial em ação 
possessória. Trata-se, sim, de averiguação acerca da melhor posse, eis que 
presume-se perene o domínio de bem público, ou seja, não se pode 
considerar tais bens como abandonados. Decorre daí que a ocupação dos 
mesmos por particulares configura mera tolerância na melhor das hipóteses, 
quando não manifesto esbulho à posse do ente público. Ademais, a 
apreciação do domínio faz-se pertinente no presente feito, eis que os 
autores proclamaram-se proprietários da terra, estando assente no 
Enunciado N. 487 do Supremo Tribunal Federal que “será deferida a posse 
a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela 
disputada”. 
No caso presente, à vista da impossibilidade de caracterização da posse 
sobre bens públicos, torna-se forçosa a conclusão de que o suporte fático 
da pretensão deduzida pelos autores é a dupla prática de atos ilícitos: a 
turbação da propriedade pública e a instituição clandestina de condomínio 
na área pública. Tendo em vista que não há posse, e como o ato ilícito não 
pode beneficiar a pessoa que o pratica, tem-se que a pretensão de tutela 
possessória aqui revela manifestamente improcedente. 

 

Sobre o assunto, é oportuno salientar que as invasões de terras públicas, 

que são derivadas de atos ilícitos, devem ser coibidas pelo Estado. Desta forma, o 

loteador estelionatário que invadiu terras públicas por pura especulação imobiliária 

comete crime, ficando sujeito às penas da lei, se instado judicialmente, além de ficar 

obrigado a restituir aos compradores as quantias deles recebidas. 
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CAPÍTULO IV 

 

6. O CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO 

 

O estudo do instituto da concessão de uso, visto sob a ótica do Direito 

Administrativo, é de suma importância para se entender que os moradores de 

condomínios irregulares no DF não têm a posse da terra, já que o contrato de 

concessão de uso não gera sua transferência. 

A respeito do assunto, é indispensável citar as palavras do mestre Hely 

Lopes de Meirelles (2009, p. 265) 

 
Contrato de concessão de uso de bem público, concessão de uso de bem 
público ou, simplesmente, concessão de uso, é o destinado a outorgar ao 
particular a faculdade de utilizar um bem da Administração segundo a sua 
destinação específica, tal como um hotel, um restaurante, um logradouro 
turístico ou uma área de mercado pertencente ao Poder Público 
concedente. 
 

Já, conforme a doutrina de Marçal Justen Filho (2003, p. 58), a concessão 

de uso, 

 
É uma das alternativas de que o Estado usa para formalizar a comunhão 
entre os diversos segmentos da Sociedade, especificamente, no tocante à 
prestação de utilidades necessárias à satisfação imediata da dignidade 
humana. Ou seja, a concessão é um instrumento de implementação de 
certas políticas públicas. Não é, pura e simplesmente, uma manifestação 
da atividade administrativa contratual do Estado. Muito mais do que isso, é 
uma alternativa para a realização de valores constitucionais fundamentais. 
A relevância do instituto da concessão somente pode ser apreendida 
quando se reconhecer a relação entre concessão de serviço público e um 
modelo de intervenção do Estado no domínio econômico. 
 
 

É recomendável mencionar, também, a conceituação de Maria Sylvia 

Zanella di Pietro, segundo a qual a concessão de uso “é o contrato administrativo 

pelo qual a Administração Pública faculta a terceiros a utilização privativa de bem 

público, para que a exerça conforme a sua destinação” (2007, p. 306). 
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Segundo essa autora, para tal contrato pode ser dispensada licitação 

somente se não for estipulado prazo certo, caso em que será modificável 

unilateralmente pelo ente público, não cabendo indenização ao particular devido à 

sua precariedade do pacto, cuja continuidade fica a mercê do poder discricionário 

de que goza a administração pública. 

 

 
6.1 Distinção entre concessão de serviço público e concessão de uso de bem 

público 

A concessão de serviço público consiste na delegação temporária da 

prestação de serviço público a um particular, que passa a atuar por conta e risco 

próprios. Portanto, a concessão de serviço público conduz a uma alternativa 

organizacional para a prestação dos serviços públicos, fundada na concepção de 

associação entre interesse público e iniciativa privada para atendimento a 

necessidades coletivas de grande relevância. 

Já a concessão de uso de bem público, diz respeito à atribuição 

temporária a um particular do direito de uso e fruição exclusivos de certos bens 

públicos. Essa transferência tanto pode fazer-se para que o particular valha-se do 

bem para satisfação de seus interesses próprios como também poderá propiciar 

exploração empresarial, como é o caso do desenvolvimento de atividades 

econômicas lucrativas em face de terceiros. 

Diógenes Gaparini (2009, p. 927), por sua vez, ensina que a concessão 

de uso é: 

O contrato administrativo pelo qual o Estado (União, Estado-Membro, 
Distrito Federal ou Município) outorga a terceiro a utilização privativa de um 
bem de seu domínio, para que o explore segundo os termos e condições 
estabelecidos. É realizada intuitu personae, podendo ser gratuita ou 
onerosa, por prazo certo ou indeterminado. É precedida de autorização 
legislativa e concorrência, dispensada esta nos casos previstos em lei. Pode 
ser revogada mediante indenização e extinta quando o concessionário não 
cumprir suas obrigações. 

Vê-se, assim, que a concessão de uso de bem público não exige, 

necessariamente, a instrumentalização do bem objeto da concessão para a 

realização do interesse público, ainda que tal não possa ser excluído de modo 

absoluto. Assim, é possível que a concessão de uso recaia sobre bens ociosos para 
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a Administração, os quais não teriam qualquer outra destinação mais apropriada 

para satisfação de necessidades coletivas. 

Portanto, na concessão de uso o particular não prossegue em nenhum 

interesse público específico e definido, nada impedindo que lhe seja facultado valer-

se do bem para satisfação exclusiva e privativa de seus interesses próprios. 

 

6.2 O desvirtuamento do contrato de concessão de uso para formação dos 
"condomínios irregulares" 

 

Quando o Governo concedeu o uso de terras públicas a particulares, no 

caso específico do DF, o fez com o intuito de proporcionar o abastecimento das 

cidades satélites com produtos agrícolas. Daí, se pode observar que muitos dos 

chamados condomínios irregulares surgiram de antigas chácaras destinadas à 

agricultura, eis que a Administração Publica havia cedido parte de terras públicas 

para este fim. 

Entretanto, com a grande valorização imobiliária que ocorre no DF, os 

concessionários, que ensejaram a origem do contrato de concessão de uso, 

começaram a fracionar suas chácaras, que passaram a ser ocupadas por pessoas, 

estranhas à relação contratual. 

Essa é, portanto, a origem de grande parte dos condomínios irregulares 

no Distrito Federal. Dessa afirmativa, se entende porque a localização desses 

condomínios está em zonas rurais ou de expansão urbana, consideradas assim pelo 

Plano Diretor do DF. 

 

6.3 A concessão de uso e a posse 

 

Pela conceituação de concessão de uso dada por Marçal Justem Filho 

(op. cit), percebe-se que tal instituto é uma atribuição temporária a um particular do 

direito de uso e fruição exclusivos de certos bens públicos. Essa transferência 
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deriva-se de um contrato temporário e, como tal, deve ser regido e disciplinado o uso 

e fruição de tais bens. 

Vê-se, de tal forma - como descreve o Decreto n. 23.997, de 26/08/2003, 

que trata do cadastramento de imóveis irregulares -, que os moradores desses 

“condomínios”, não têm a posse das terras, mas sim mera detenção, na modalidade 

de permissão, derivada, na maioria da vezes, de um contrato de concessão de uso. 
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CAPÍTULO V 

 

7. O DECRETO N. 23.997/2003, QUE TRATA DO CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS 

IRREGULARES NO DF 

 

O Decreto n. 23.997, publicado no Diário Oficial em 27 de agosto de 

2003, foi editado pelo Governo do Distrito Federal para regulamentar a Lei n. 3.133, 

de 16 de janeiro de 2003, a qual estabelece o cadastramento de imóveis edificados 

no Distrito Federal, quando não registrados no Cartório de Registro de Imóveis ou 

não aprovados pelo Órgão competente. Tal norma se refere tanto a imóveis 

regulares, porém com construções ou edificações não aprovadas pelo órgão 

competente, como também a imóveis com situação irregular no Distrito Federal, 

como é o caso dos condomínios objeto do presente trabalho. 

Em seu art. 2º, inciso II, o referido Decreto traz sua definição de imóveis 

com características ou utilização urbana: “parcela autônoma de parcelamento do 

solo, situado em zona urbana ou rural, onde se desenvolve atividade urbana”. Vê-se 

por esta definição a preocupação em incluir as situações de fato que ocorreram pela 

ocupação, no Distrito Federal, de terras públicas derivadas de parcelamento de solo 

de chácaras originadas por contrato de concessão de uso, instituto este já tratado 

nesta monografia. 

Já o art. 3º do diploma legal prevê a obrigatoriedade do cadastramento de 

construções ou edificações, sem os devidos licenciamentos dos Órgãos 

governamentais, de imóveis constituídos por lote com características urbanas ou por 

gleba rural quando utilizada para atividade urbana. Esta última é um retrato do que 

ocorreu com várias chácaras no DF, cujo uso foi concedido pelo Governo para o 

desenvolvimento de atividades agrícolas, e por estarem situadas em regiões 

consideradas nobres pela especulação imobiliária, sofreram o parcelamento do solo, 

sendo destinadas, no momento, com o único fim de habitação. 
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Ainda no art. 3º, § 1º, do aludido Decreto fica explícita a intenção de se 

incluir no cadastramento os chamados condomínios irregulares. Assim diz o 

parágrafo: 

 
Os imóveis de que trata o caput são aqueles localizados em parcelamentos 
regulares, clandestinos, conhecidos como condomínios irregulares ou em 
glebas rurais onde se desenvolvem atividades de lazer e sítios de recreio. 
 

Vê-se, mais uma vez, que o legislador restringe a gleba rural àquela com 

atividade tipicamente urbana. Tal preocupação na restrição é para não incluir 

chácaras que ainda permanecem originais, localizadas em zonas rurais, as quais 

não são passíveis de cobrança do IPTU. Um termo inadequado utilizado no 

parágrafo é a palavra clandestina, porquanto a posse clandestina, segundo assunto 

já tratado em capítulo anterior, possui vícios, tendo sido adquirida furtivamente. Por 

esta definição de posse clandestina, percebe-se que o termo foi aplicado 

erroneamente, uma vez que a detenção feita pelos moradores dos referidos 

condomínios já é fato constatável por qualquer pessoa que avista a cidade, e tal 

detenção se originou não de uma posse clandestina, mas sim de uma quebra do 

contrato de concessão de uso, que tinha por fim o desenvolvimento de atividades 

agrícolas, e que mais tarde, com o parcelamento do solo, foram transformadas em 

comunidades. 

Por sua vez, o inciso III do art. 6º, da mesma Norma diz que os detentores 

ou moradores, ao fazerem o cadastramento, deverão descrever a situação fundiária 

do lote, se é propriedade, posse, concessão de uso ou qualquer outra forma de 

ocupação do imóvel. Sabe-se que a concessão de uso é a forma mais comum de 

ocupação dessas terras públicas, entretanto, o legislador cercou-se de cuidados 

para não deixar de incluir qualquer outra forma, sendo que a posse ou propriedade 

ditadas naquele inciso refere-se a imóveis regulares, porém, com construções não 

aprovadas pelo Órgão competente. 

E, por fim, o legislador traz o desfecho do Decreto, dizendo em seu art. 12 

o seguinte: 

O cadastramento objeto desta regulamentação não gera expectativa de 
direito quanto à regularização do imóvel cadastrado, podendo o mesmo ser 
regularizado ou não, após análise pelo poder público de sua situação 
fundiária, dos aspectos ambientais, normas urbanísticas e edilícias 
específicas. 
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Dessa forma, o citado diploma legal deixou bem claro que o mero 

cadastramento ou o pagamento do IPTU não geram expectativa de direito à 

regularização, até mesmo porque, em relação aos condomínios irregulares, deverá 

haver licitação, de modo a não violar a Lei n. 8.666/93, após estudo técnico acerca 

das possibilidades de habilitação do local. 
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CAPÍTULO IV 

 

8. O PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DF 

 

O novo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal 

(PDOT) foi aprovado por meio da Lei Complementar n. 803, publicada em 

25/04/2009, de autoria do Poder Executivo local. 

A revisão do PDOT iniciou-se no ano de 2005 e passou pela realização 

de várias audiências públicas, tendo as discussões se encerrado no final de 2007, 

quando o projeto de lei foi encaminhado à Câmara Legislativa do DF. Ocorre que a 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SEDUMA) acatou pedidos 

de entidades ambientalistas que haviam recorrido ao Ministério Público alegando ter 

havido redução das Áreas de Proteção de Mananciais (APMs) previstas no projeto 

original, bem como eliminação de Áreas Rurais Remanescentes (ARRs), que 

passaram a ser consideradas zonas de contenção urbana. Assim, o texto foi retirado 

para alterações, o que atrasou ainda mais sua tramitação. 

Sobre esse assunto, oportuno se faz trazer à colação matéria publicada 

na página da Câmara Legislativa do DF em 08/06/2009: 

 

De acordo com o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor deve ser 
revisto num prazo de dez anos. O último PDOT do DF entrou em 
vigor em 1997. Uma das novidades do novo Plano é a criação de 
áreas de contenção urbana para frear a ocupação irregular do solo 
no DF. 

De acordo com o secretário Taniguchi, o governo identificou quatro 
áreas de "transição", onde já existe a pressão pela invasão de terras 
públicas, principalmente próximas a Áreas de Proteção Ambiental 
(APAs) e Áreas de Proteção de Mananciais (APMs). 

No novo PDOT um dos critérios que permitirá o controle do 
crescimento habitacional nas novas áreas é a densidade 
demográfica. Zonas urbanas comportam 50 habitantes por hectare. 
Na área rural, a taxa é de 8 habitantes por hectare, enquanto que a 
área de contenção terá 12 habitantes por hectare. Só será permitida 
a ocupação de 24% de cada unidade habitacional. Para incentivar a 
preservação da área e o monitoramento contra novos parcelamentos, 
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os moradores pagarão um valor intermediário de imposto, mais 
barato que o IPTU (área urbana) e mais caro que o ITR (área rural). 

As áreas de contenção urbana já identificadas estão na Ponte de 
Terra, ao norte do Gama; na Estrada do Sol, próximo aos 
condomínios do Jardim Botânico; no oeste do Setor habitacional Sol 
Nascente, em Ceilândia, e na região da DF-140. 

 Detalhamento - O PDOT também permitirá a regularização de 513 
condomínios do DF, que passarão a ser áreas urbanas, com 
equipamentos públicos, rede de transporte e áreas de lazer. O novo 
Plano dividirá o território do DF em sete Unidades de Planejamento. 
Cada Unidade precisará apresentar um Plano Diretor Local (PDL) 
num prazo de três anos. 

O PDOT apresenta ainda propostas para a estrutura viária, 
regularização fundiária, revitalização de áreas degradadas, novas 
áreas urbanas e instalações de pólos multifuncionais. 

 

Tais informações são confirmadas em publicação feita no site do jornal 

Correio Braziliense, em 23/04/2009, o PDOT “é um instrumento de regulação que 

estabelece uma série de regras para a expansão urbana” do Distrito Fededral. 

Informa ainda esse artigo que o atual PDOT “foi criado para garantir o cumprimento 

da função social da cidade e da propriedade urbana, por meio de um processo de 

discussão coletiva entre o poder público e o cidadão”. 

Por fim, a matéria justifica a necessidade de revisão do PDOT, nos 

seguintes termos: 

A revisão do Plano Diretor também se faz necessária para tratar 
outros aspectos, como o ajuste do uso e ocupação do solo em zonas 
rurais e em áreas sujeitas a diretrizes especiais de ocupação, 
compatibilizar as restrições ambientais impostas pela Apa do 
Planalto Central e com os demais instrumentos de planejamento em 
elaboração. São eles: o Plano Diretor de Água e Esgotos da Caesb; 
o Plano Diretor de Transportes, o Plano Diretor de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos; às políticas de desenvolvimento econômico, de 
ciência e tecnologia e de desenvolvimento regional; e a consolidação 
da Região Metropolitana de Brasília, considerando o DF e demais 
municípios de Goiás que formam a aglomeração urbana 
metropolitana. 

 

Como se vê, essa norma constitui importante ferramenta na regularização 

dos loteamentos ilegais instalados em solos brasilienses, assunto a ser desenvolvido 

no capítulo seguinte. 
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9 A IMPLEMENTAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DOS LOTEAMENTOS ILEGAIS 

 

Sabe-se que o processo de legalização dos chamados “condomínios” 

irregulares vem se arrastado a anos e tem encontrado muitos percalços em face da 

complexidade que envolve a questão. 

Sobre o assunto, cabe transcrever matéria publicada no site do Jornal 

Correio Braziliense, em 10/06/2009, nos seguintes termos: 

 

O processo de regularização de condomínios em terras do Distrito 
Federal teve início em abril de 2007, quando o Superior Tribunal de 
Justiça (STF) julgou constitucional a Lei nº 9. 262/96, cujo texto 
autoriza os ocupantes de condomínios do Setor São Bartolomeu a 
adquirirem, por meio de venda direta, os lotes onde vivem. Por 
analogia, a lei foi estendida aos demais condomínios do Distrito 
Federal situados em área pública. Dias depois, o Governo do Distrito 
Federal (GDF) criou o Conselho de Regularização dos Condomínios 
do DF, que definiria as regras da venda direta dos lotes. 

A missão destinada ao Conselho de Regularização não foi uma 
tarefa fácil. Foram necessários dois meses de negociações entre o 
governo local e o Ministério Público do DF (MPDF) para definir as 
regras que norteariam o processo de regularização. A assinatura do 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº.02/2007 entre o GDF e 
MP, em maio de 2007, estabeleceu as normas. 

Entretanto, após a assinatura do TAC surgiu outro empecilho para a 
regularização dos parcelamentos: a forma de definição dos preços 
dos lotes. O governo local criou um decreto que estabeleceu o valor 
do imóvel com base na cobrança do Imposto Predial Territorial 
Urbano (IPTU). Mas o Ministério Público do DF questionou a medida 
e fez o governo recuar. Após longas conversas, ficou acertado que 
os condomínios seriam vendidos pelo preço de mercado, 
descontadas as benfeitorias custeadas pelos condôminos como: 
asfalto, muros, rede de esgoto e guaritas. 

As primeiras avaliações aconteceram nos quatro condomínios 
localizados no Setor Habitacional Jardim Botânico. Em junho de 
2007, uma comissão técnica formada pela Terracap, Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Companhia 
Energética de Brasília (CEB) e a Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal (Caesb) estabeleceu o preço médio dos 
lotes em R$ 80 mil. 

Quatro meses depois, em outubro de 2007, a Terracap publicou o 
edital da venda direta. Dias depois, os moradores dos condomínios 
San Diego, Portal do Lago Sul, Mansões Califórnia e Estância Jardim 
Botânico assinaram o contrato de compra e venda do terreno. Os 
condôminos já receberam as escrituras dos lotes. Os próximos 
parcelamentos a serem regularizados também estão localizados no 
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Setor Habitacional Jardim Botânico. São eles: Mirante das Paineiras, 
Parque Jardim das Paineiras, a segunda parte do Estância Jardim 
Botânico e Jardim Botânico I e VI. Para a regularização falta apenas 
o registro em cartório. O primeiro condomínio regularizado em área 
particular foi o Morada de Deus, localizado na Área de Proteção 
Ambiental de São Bartolomeu. 

(...) 

- Conheça o Termo de Ajustamento de Conduta Nº 002/2007 

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em julgar 
constitucional a Lei nº 9.262/96, do então deputado federal e hoje 
governador do Distrito Federal José Roberto Arruda (DEM) e do 
deputado Augusto Carvalho (PPS), foi fundamental para o início do 
processo da regularização dos condomínios em áreas públicas do 
Distrito Federal. Aprovada em 18 de abril de 2007, a lei autoriza a 
venda direta dos lotes localizados na Área de Proteção Ambiental 
(APA) do São Bartolomeu. Após longas discussões entre o governo 
local e o Ministério Público do DF (MPDF), foi estendido o direito a 
venda direta a todos os condomínios em terras da Companhia 
Imobiliária de Brasília (Terracap). 

Foram dois meses de negociações entre o Governo do Distrito 
Federal (GDF) e o MPDF para a assinatura do Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) nº 002/2007 dos Condomínios. O 
TAC, assinado em maio de 2007 pelo governador José Roberto 
Arruda e o procurador-geral de Justiça do Disdtrito Federal Leonardo 
Bandarra, estabeleceu as normas para a regularização dos 
loteamentos construídos em terras da Terracap. Entre as regras, a 
que mais gerou polêmica foi a licitação pública – baseada na Lei nº 
8.666/96 – de imóveis comerciais, lotes não ocupados e construções 
inacabadas. Também ficou acertado que os donos dos 
estabelecimentos não teriam o direito de preferência na concorrência 
pública, porém eles seriam reembolsados pelas benfeitorias 
construídas no imóvel como muros e portões. 

Para participar da venda direta o interessado deve estar morando no 
terreno desde 1º de janeiro de 2007. O ocupante adquirente, seu 
cônjuge ou companheiro(a) e filhos incapazes não podem ter outros 
imóveis no DF, a partir de dezembro de 2006. Os valores dos lotes 
foram definidos de acordo com o preço de mercado, descontadas as 
benfeitorias realizadas pelos condôminos. Só é permitida a compra 
de um lote por pessoa e, para sua aquisição, o Imposto Predial 
Territorial Urbano (IPTU) deverá está em dia. Também ficou acertado 
que os imóveis em que houver discussão sobre a posse entre duas 
ou mais pessoas, a venda não será permitida. 

O TAC dos condomínios também estabelece critérios de defesa ao 
meio ambiente. O documento adverte que os parcelamentos do solo 
são empreendimentos potencialmente degradadores do meio 
ambiente e danosos quando implantados de forma irregular à 
margem dos licenciamentos urbanísticos e ambientais. Levando em 
conta esta preocupação, o TAC estabeleceu diretrizes para a 
regularização dos parcelamentos. Uma delas é a elaboração e 
observação de Planos de Saneamento Básico (abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos 
sólidos). 
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A preservação de Áreas de Proteção de Mananciais (APM) e de 
Preservação Permanente (APP) também fazem parte das normas a 
serem seguidas. De acordo com o TAC, a ocupação urbana em 
APPs só é autorizada às margens de corpos d´água, respeitando 
uma faixa mínima de 15 metros para cursos d’água de até 50 metros 
de largura e faixa mínima de 50 metros para os demais. É proibida, 
ainda, a construção em topos de morros, montanhas, áreas 
consideradas de risco de inundações, corrida de lama e de 
movimentos de massa rochosa. 

Entre outras normas, o TAC determina ao Distrito Federal atenção 
especial aos condomínios ocupados pela população carente. Os 
imóveis urbanos residenciais devem passar, prioritariamente, pelo 
processo de regularização. De acordo com o Estatuto das Cidades 
(Lei nº 10.257/01), famílias que ganham até cinco salários mínimos 
têm o direito de ganhar o lote que ocupam. O governo também se 
responsabiliza pelos outros custos da regularização, como o 
pagamento dos estudos urbanísticos e ambientais, além das taxas 
do cartório para a concessão da escritura. 

Outra matéria veiculada naquele site, na mesma data, também merece 

colação pela riqueza de informações sobre a questão. Confira-se: 

 

O impasse da regularização dos condomínios no Distrito Federal se 
arrasta a mais de 30 anos. A consolidação de Brasília como capital 
federal e pólo de desenvolvimento do Centro-Oeste nas décadas de 
70 e 80 atraiu habitantes de diferentes regiões do país para a cidade. 
Entretanto, a crise enfrentada pelas instituições financeiras voltadas 
para o financiamento de habitações, na época, fez com que várias 
pessoas ocupassem de forma irregular o solo urbano. Em 1985, 
Brasília já somava 150 parcelamentos irregulares. Quatros anos 
depois, esse número saltou para 179.  

Em 1975 surge o primeiro parcelamento irregular. Batizado de 
Quintas da Alvorada, ocupou parte do Jardim Botânico de Brasília. 
Mas foi no início da década de 1980 que as invasões em terras 
públicas explodiram no DF. Na ocasião, a população de baixa renda 
criava grandes cidades, enquanto a classe média comprava lotes 
baratos em condomínios construídos irregularmente. Com a falta de 
fiscalização por parte do governo local, a indústria de parcelamentos 
foi ganhando força a cada ano, chegando ao seu ápice em 1995. 
Naquele ano, o Governo do Distrito Federal diagnosticou a existência 
de 529 condomínios irregulares, dos quais 212 estavam em áreas da 
Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Dos 529 condomínios, 
apenas 232 apresentavam condições para uma possível legalização. 

Mesmo com o quadro alarmante de invasões em terras públicas, 
apenas em janeiro de 1999 o governo local criou a Secretaria de 
Estado de Assuntos Fundiários (SEAF), com a aprovação da Lei nº 
2.300.  Um mês depois, o Decreto nº 20.035 definiu as atribuições do 
órgão: “planejamento, execução e implementação da política de 
regularização das terras urbanas e rurais do Distrito Federal”.A 
Secretaria existiu por quatro anos sem solucionar os problemas de 
demarcações de terra.  
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No lugar da SEAF, extinta em dezembro de 2002, o governo instituiu 
um Grupo de Trabalho para coibir as invasões. Em outubro de 2003, 
esse grupo foi substituído por um outro. Contudo, não houve nenhum 
avanço considerável no processo de regularização das terras da 
capital. Entraves jurídicos, mudanças políticas, excesso de 
burocracia e até a má vontade dos empreendedores ainda continuam 
a emperrar o andamento do processo de regularização. Até então, o 
GDF só conseguiu regularizar o condomínio Taquari I, no Lago 
Norte. Em 2008, quatro condomínios do Setor Jardim Botânico 
também tiveram seus lotes registrados em cartório. São eles: San 
Diego, Mansões Califórnia, Portal do Lago Sul e parte do Estância 
Jardim Botânico. Além do primeiro condomínio particular, o Morada 
de Deus. 

O último levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente (Seduma) apontou a existência de 513 condomínios 
irregulares, dos quais 379 estão constituídos em área urbana e 134 
na zona rural. Dos loteamentos urbanos, 317 estão irregulares, 30 
em processo de regularização, 28 em fase de aprovação e quatro já 
têm registro em cartório. Desses 317 condomínios em área urbana, 
189 estão em terras não desapropriadas ou pertencentes a 
particulares, 88 estão em áreas desapropriadas e 40 em área comum 
(de particular e do governo). 

 

Um desses “condomínios” cuja regularização ganhou as páginas dos 

jornais escritos e muito espaço na imprensa via rádio e televisão foi o bairro Taquari, 

mais conhecido como “condomínio hollywood”. 

A história desse loteamento ficou marcada por muita confusão, pois, 

primeiramente, a terra foi grilada e em muitos casos o mesmo lote foi vendido a mais 

de um comprador. Depois, o Governo do Distrito Federal se reintegrou em tal área, 

vendendo-a novamente aos seus ocupantes. Posteriormente, o IBAMA (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) veio a embargar 

várias obras no local, e exigiu o desfazimento de algumas vendas sob o argumento 

de que parte da região estava em APA (área de proteção ambiental). 

Assim, boa parte da comunidade que habita o setor, além das dores de 

cabeça que tiveram, precisou desembolsar muito mais do que pretendia para que, a 

passos muito lentos e aos trancos e barrancos, esse loteamento começasse a tomar 

jeito de bairro. 
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CONCLUSÃO 

 

Antes de concluir, cabe relatar as dificuldades encontradas para o 

desenvolvimento do presente trabalho, devidas ao fato de ser um tema relativamente 

novo, sobre o qual os autores ainda não chegaram a formar uma posição definida. 

Isto, sem se falar que a literatura a respeito do assunto ainda é esparsa e escassa. 

Entretanto, a sede do saber, característica do espírito dos pesquisadores, 

funciona como impulso para se galgar cada vez mais, porém dentro das limitações 

de estudantes, os degraus do conhecimento. Desse modo, a curiosidade serviu de 

incentivo na tentativa de se desvendar o esquema que envolve o problema dos 

parcelamentos de terra em área pública no Distrito Federal, para, assim, se buscar 

descobrir, também, as reais possibilidades de regularização dos condomínios 

ilegalmente instalados na região. 

Dessa forma, na fase referente à primeira hipótese, foram investigados os 

elementos necessários para que se levasse a efeito o princípio da função social da 

propriedade, de forma a evitar que seja cometida uma injustiça ainda maior com 

milhares de famílias vítimas do esquema de parcelamento irregular de terras 

públicas no Distrito Federal.  

Já na etapa concernente à segunda hipótese, procurou-se uma forma por 

meio da qual se aplicassem as mais duras penas cabíveis aos parceladores ilegais 

do solo urbano do Distrito Federal, de modo a servir de exemplo para outros 

especuladores inescrupulosos que viessem a pretender seguir tal caminho ilícito, 

deveras nocivo para a sociedade local, em busca do lucro fácil. 

Assim, foram pesquisados - na doutrina, na jurisprudência e na legislação 

em vigor - os institutos a favor e contra a consideração princípio constitucional da 

função social da propriedade como impedimento, ou não, para a regularização dos 

loteamentos ilegais no Distrito Federal. 
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Como resultado, após tanto se vasculhar os recursos disponíveis, chega-

se à conclusão de que a primeira hipótese vem sendo implementada, não obstante o 

fato grande parte destes parcelamentos ter sido instalada com base na má-fé e de 

forma criminosa. Assim, o que se vê é um verdadeiro desvirtuamento da função 

social da propriedade. 

Entretanto, o Caso do Distrito Federal é apenas mais um exemplo de má 

administração de bens públicos no Brasil, pois em caso análogo o Congresso 

Nacional aprovou, recentemente, a Medida Provisória n. 458, de 10/02/2009, que 

“dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas 

em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal, altera as Leis nos 8.666, de 21 

de junho de 1993, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 6.383, de 7 de dezembro 

1976, e 6.925, de 29 de junho de 1981”. 

Conforme reportagem publicada no sítio do jornal O Globo, em 

03/06/2009, tal MP “permite que o Governo Federal venda as terras sem licitação a 

posseiros e grileiros que as ocupavam até 2004”. Na matéria é informado ainda que 

“os deputados estenderam o benefício a pessoas jurídicas e encurtaram, de dez 

para três, anos o período em que as posses acima de 400 hectares não poderão se 

revendidas a terceiros”. Por fim, lamenta o comentarista: 

 

Tudo o que se lutou nos últimos 30 anos na Amazônia foi por terra abaixo. 
Agora os juízes e promotores que sofreram ameaças de morte por lutar 
contra a ocupação ilegal da floresta ouvirão sonoras gargalhadas dos 
grileiros. 

 

Tal Medida Provisória permite a regularização de ocupações de áreas de 

até 1,5 mil hectares, podendo ser beneficiadas pessoas que exerçam a exploração 

direta ou indireta dessas terras. O dispositivo será encaminhado para sanção 

presidencial. 

Quanto ao teste da segunda hipótese, concluiu-se que não se pode agir 

com radicalismo, pois há, também, os casos de loteamentos ilegais que, por 

inocência dos adquirentes ou por descuido dos empreendedores, foram formados 

com base na boa-fé. A esses parcelamentos deve ser dado tratamento diferenciado, 
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de forma a se evitar injustiças sociais. De qualquer sorte, o Governo deve estudar 

caso a caso, de forma que seja separado o “joio do trigo”. 

Todavia, no tocante à solução de alguns casos, deve-se registrar que é 

cabível a extinção da concessão de uso se ocorrer o descumprimento de cláusulas 

contratuais ou pelo interesse da Administração, quando, então, o concessionário 

será obrigado a restituir a terra ao Estado. 

Neste sentido, é importante citar trecho de artigo publicado no Caderno 

Direito e Justiça, do jornal Correio Braziliense: 

 
A regularização dos loteamentos irregulares do Distrito Federal não será 
possível com o simples advento de lei local, notadamente em se tratando de 
ato legislativo viciado por inconstitucionalidade e ofensa à ordem jurídica.  
Creio que em certos casos, essa regularização possa ocorrer, mas, 
precedida de alterações substanciais na legislação federal vigente. 
 

Assim, a título de sugestão, vislumbra-se um recurso alternativo que se 

traduz na alteração da legislação federal em vigor, para, quem sabe, auxiliar na 

solução desta questão tão complexa, e aparentemente irreversível, que assola a 

população do Distrito Federal. 

Buscou-se, então, subsídios no Direito Penal, mais precisamente nos arts. 

107, 109 e 110 do Código Penal, que tratam da extinção da punibilidade. Sabe-se 

que no campo penal, as causas extintivas da punibilidade alcançam o direito de 

punir e executar do Estado, subsistindo o crime em toda a sua tipificação. Nesses 

casos, a prescrição incide sobre a conveniência política de se manter a persecução 

criminal ou de se executar a sanção em face do transcurso do lapso temporal 

determinado pela norma. Dessa forma, desconsidera-se o fato praticado pelo 

agente, limitando-se o jus puniendi concreto e o jus punitionis, no tocante à 

pretensão do Poder Judiciário de julgar a lide e aplicar a sanção abstrata a ser 

imposta na sentença condenatória irrecorrível. 

Assim, utilizando-se o princípio da analogia, pode-se orientar a resolução 

da questão tomando por base os citados institutos do Código Penal, com vistas à 

elaboração de uma Emenda Constitucional que determine o prazo prescricional de 5 

anos - nos termos do art. 183 da Constituição Federal, com revogação do seu § 3º - 

para que os governantes implementem medidas concretas e severas no que tange à 
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prevenção (por meio de uma efetiva fiscalização) de invasões e instalação de 

loteamentos clandestinos em áreas públicas, sob pena da aquisição desses imóveis 

por parte de seus ocupantes. 

Sabe-se que a idéia é passível de resistência, sob o argumento de que os 

governantes não podem dispor dos imóveis públicos, uma vez que estes pertencem 

à comunidade, sendo esta a única prejudicada no caso de ocorrência da prescrição 

do direito do Estado de reivindicar tais terras. 

Entretanto, é publico e notório que, como ocorre na esfera penal, o direito 

à segurança e a expectativa de punição dos criminosos, também tem abrangência 

erga omnes, e mesmo assim pode o Estado se ver impedido de os implementar, 

caso ocorra a prescrição da pretensão punitiva. 

Por fim, a sugestão serve, também, para reflexão sobre a possibilidade de 

serem punidos os governantes que, ao invés de evitarem os parcelamentos 

irregulares, os incentivam, utilizando-os como bandeira política e plataforma 

eleitoreira, para, dessa forma, respaldarem suas promessas às populações 

envolvidas e manterem sempre a expectativa de regularização dos imóveis por elas 

habitados em troca de votos. 
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LISTA DE SIGLAS 

 

CAESB – Companhia de Águas e Esgotos do Distrito Federal 

CEB – Companhia de Eletricidade de Brasília 

DF – Distrito Federal 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IPTU -Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana 

NOVACAP- Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 

PDOT - Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal  

SIVSOLO – Serviço de Vigilância do Solo 

TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília 

TJDFT – Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
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