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RESUMO 

O problema habitacional no Brasil não é recente; os conflitos sobre posse e 

propriedade estão presentes historicamente no cotidiano do país. Na cidade de 

São Paulo o déficit habitacional de grandes proporções provoca litígios, 

invasões e confrontos impactando diretamente o direito de propriedade e o 

direito a moradia digna. O objetivo geral do presente estudo é analisar a 

resolução do conflito no processo de regularização fundiária no assentamento 

urbano informal e consolidado na cidade de São Paulo; e especificamente, 

entender o processo histórico de habitação e regularização fundiária, as leis e 

as políticas habitacionais no Brasil e no município de São Paulo; compreender 

a resolução de conflitos fundiários e seus impactos no direito de propriedade e 

direito à moradia e identificar e analisar os impactos da regularização fundiária 

no assentamento urbano Santa Marcelina através de uma empresa mediadora. 

Optou-se pelo método qualitativo para analisar os dados e informações que 

fundamentam esse estudo. Em sua parte fundamental, pretende-se utilizar-se 

da pesquisa analítica como base para os fundamentos teóricos; pelo 

levantamento bibliográfico através de livros, legislação, dos preceitos e 

princípios fundamentais que permeiam e positivam o direito de propriedade, 

direito social e a dignidade à moradia, bem como a avaliação e implantação de 

políticas públicas na regularização fundiária urbana. Conclui-se que a 

mediação realizada pela Terra Nova foi imprescindível para a conclusão do 

desfecho judicial que transitava há anos no Tribunal de Justiça estadual, tendo 

em vista, a inércia do poder público, e a desorientação legal dos moradores em 

relação aos seus direitos. Contudo, devido a remuneração paga à empresa 

social por sua mediação acreditamos que sua prestação de serviço deveria ser 

mais difusa, no sentido abarcar a ampla gama de efeitos que são exigidas nas 

políticas públicas de habitação, inclusive com suporte amplo sobre os direitos e 

deveres dos envolvidos, inclusive ambiental. 

Palavras-chave: Regularização fundiária. Habitação. Moradia. Mediação. 

Propriedade. 

 



 

ABSTRACT 

The housing problem in Brazil is not recent; the conflicts over ownership and 

ownership are present historically in the daily life of the country. In the city of 

São Paulo the housing deficit of large proportions causes litigation, invasions 

and confrontations directly impacting the right to property and the right to decent 

housing. The general objective of this study is to analyze the resolution of the 

conflict in the process of land regularization in the informal and consolidated 

urban settlement in the city of São Paulo; and specifically, to understand the 

historical process of housing and land regularization, housing laws and policies 

in Brazil and in the municipality of São Paulo; understand the resolution of land 

conflicts and their impacts on the right to property and the right to housing and 

to identify and analyze the impacts of land regularization in the urban settlement 

of Santa Marcelina through a mediating company. We chose the qualitative 

method to analyze the data and information that support this study. In its 

fundamental part, it is intended to use analytical research as a basis for the 

theoretical foundations; by the bibliographical survey through books, legislation, 

the fundamental principles and precepts that permeate and positivize the right 

to property, social right and dignity to housing, as well as the evaluation and 

implementation of public policies in urban land regularization. It is concluded 

that the mediation carried out by Terra Nova was essential for the conclusion of 

the judicial outcome that had been going on for years in the State Court, in view 

of the inertia of the public power and the legal disorientation of the residents in 

relation to their rights. However, due to the remuneration paid to the social 

enterprise for its mediation, we believe that its service delivery should be more 

diffused, in order to cover the wide range of effects that are required in public 

housing policies, including broad support for the rights and duties of involved, 

including environmental. 

Keywords: Landholding regularization. Housing. Home. Mediation. Property. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

O déficit habitacional1 no Brasil, de acordo com a fundação João 

Pinheiro em seu estudo de 2015 e publicado em 2018, é de quase oito milhões 

de domicílios, destes, pouco mais de 87% nas áreas urbanas. Portanto, de 

acordo com o estudo, o déficit habitacional relativo é de 9,3% no Brasil.  

O último censo elaborado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), relativo ao ano 2000, 
registra que a população brasileira cresceu 15,7% em 
relação ao Censo de 1991, passando de 146,8 milhões 
de habitantes para mais de 169 milhões de pessoas. As 
projeções do Instituto são que haverá no país, em 2050, 
cerca de 259 milhões de habitantes. O déficit habitacional 
só seria possível de ser equacionado com a população 
estabilizada em cerca de 200 milhões de pessoas. No 
censo de 2000, o déficit habitacional era de 6,6 milhões e 
cresceu mais de um milhão, em relação a 2006. 
(CANNUTO, 2010, p. 203). 

Ainda, de acordo com a mesma pesquisa, no estado de São Paulo o 

déficit habitacional gira em torno de um milhão, trezentos e trinta e sete mil 

moradias, sendo apenas na região metropolitana de São Paulo 

aproximadamente 639 mil em moradias de déficit, o que representa 48% do 

percentual do estado. Na cidade de São Paulo o déficit habitacional é de 358 

mil imóveis, numa população de pouco mais de doze milhões de habitantes2. 

Sobre o déficit habitacional, pondera Canutto (2010, p. 202) “O déficit 

habitacional brasileiro é enorme e, infelizmente, apesar da implantação recente 

                                            

1
O conceito de déficit habitacional utilizado está ligado diretamente às deficiências do estoque de 

moradias. Engloba aquelas sem condições de serem habitadas em razão da precariedade das 
construções ou do desgaste da estrutura física e que por isso devem ser repostas. Inclui ainda a 
necessidade de incremento do estoque, em função da coabitação familiar forçada (famílias que 
pretendem constituir um domicilio unifamiliar), dos moradores de baixa renda com dificuldades de 
pagar aluguel nas áreas urbanas e dos que vivem em casas e apartamentos alugados com grande 
densidade. Inclui-se ainda nessa rubrica a moradia em imóveis e locais com fins não residenciais. O 
déficit habitacional pode ser entendido, portanto, como déficit por reposição de estoque e déficit por 
incremento de estoque. Fonte: (Fundação João Pinheiro, 2015, p. 20). 

2
 Fonte: IBGE. https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html 
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da Política Nacional de Habitação, não se conseguiu melhorar, 

substancialmente, as condições habitacionais”. 

Um fator que se deve considerar na questão habitacional é que imóveis, 

de certa forma, podem ser tratados como mercadorias e sofrem as pressões de 

ordem econômica pelos agentes econômicos atuantes na sociedade Rolnik, 

(2015, p. 68). Uma vez que o mercado imobiliário e seus componentes 

impactam diretamente a questão da moradia e habitação numa equação que 

considera oferta x demanda para atribuir valor à terra e a propriedade.  

Mercado imobiliário de forma concisa, nada mais é do que o conjunto de 

atividades relacionadas às transações comerciais de bens imóveis num 

determinado local. Dessa forma, torna-se um ente abstrato; ou seja, mercado 

imobiliário é a soma de diversas decisões empresariais de cunho econômico de 

diversos integrantes, nos mais amplos setores da sociedade que determinam 

direta ou indiretamente os rumos qualitativos e quantitativos referente aos bens 

imóveis em dada localidade. Nas palavras da pesquisadora Raquel Rolnik 

(2015, p. 71) “a mercantilização da moradia, bem como o uso crescente da 

habitação como um ativo integrado a um mercado financeiro globalizado, 

afetou profundamente o exercício à moradia adequada pelo mundo”. 

Sobre a valorização imobiliária; dados da FIPE – Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas realizados através de valores de imóveis publicados no 

jornal O Estado de São Paulo por Passarelli (2015), desde 1975 até 2015 

concluiu que o valor do metro quadrado dos imóveis na cidade de São Paulo 

aumentou em 103% nesse período de 40 anos. O estudo aponta ainda que o 

valor do metro quadrado vem numa ascendente desde o segundo semestre de 

2004. 

No que tange a locação imobiliária, o índice Fipezap3 aponta que entre 

fevereiro de 2008 a fevereiro de 2018 e que houve uma majoração dos preços 

                                            

3
 O Índice FipeZap de Preços de Imóveis Anunciados é o primeiro indicador a fazer um acompanhamento 

sistematizado da evolução dos preços do mercado imobiliário brasileiro. Utilizando uma base de dados 
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dos aluguéis nesse período decenal de aproximadamente 100%. Verifica-se 

que entre fevereiro de 2008 até abril de 2015 a variação foi de 116% e, a partir 

desse mês a variação torna-se negativa até o presente. 

Percebe-se, portanto, que mesmo com o desenvolvimento econômico 

verificado no país nas últimas décadas, estabilização da moeda (plano real) e 

programas habitacionais com subsídios governamentais, seja por 

financiamento imobiliário através da Caixa Econômica Federal, ou através do 

programa “Minha casa, minha vida” lançado em 2009 para pessoas de baixa 

renda (pessoas que possuem renda familiar até 3 salários mínimos por mês) 

não foram suficientes para reduzir o déficit habitacional no país, haja vista que 

de acordo com a Fundação João Pinheiro, em 2008 o déficit habitacional no 

Brasil era de 5,5 milhões de moradias, e conforme já apontado anteriormente o 

déficit habitacional não diminuiu, pelo contrário, ocorreu um aumento de quase 

2,5  milhões no déficit habitacional entre 2008 e 2015. 

Contudo, o problema habitacional no Brasil não é recente; os conflitos 

sobre posse e propriedade estão presentes historicamente no cotidiano do 

país, seja por especuladores, grilagens, invasões de grupos organizados ou 

individuais que atribuem para si próprio o direito de possuir determinada 

propriedade quando verificam que ocorre a inércia ou omissão de proprietários 

em relação ao uso desses bens imóveis desocupados: 

Do modelo de industrialização brasileiro decorreu um 
processo de urbanização, onde uma massa de 
trabalhadores, mal pagos e excluídos do mercado 
imobiliário procurava moradia em áreas periféricas 
desprovidas de infraestrutura urbana. Outra opção seria a 
invasão de propriedades alheias. Inicialmente atitudes 
isoladas, clandestinas e sorrateiras, depois se 
transformando num movimento organizado. Gerador de 
tensões, onde há o regime de engorda fundiária 
alimentado pela existência de glebas vazias nos centros 
urbanos. As duas soluções produziram um crescimento 
urbano desordenado, ausente, sendo precário o 

                                                                                                                                

confiável e robusta, tornou-se referência como fonte de informações sobre o setor, tanto para as 
famílias, como para agentes do mercado e analistas. Fonte: http://fipezap.zapimoveis.com.br/ 
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fornecimento de serviços públicos básicos como água, 
esgotos sanitários, iluminação pública e transportes. 
(SÈGUIN, 2005, p. 18). 

Urge aplicar medidas e instrumentos para resolução dessas demandas 

litigiosas de forma efetiva, respeitando o estado de direito; o direito de 

propriedade, a sua função social e o direito à moradia. Pois, conforme Sarlet 

(2015) o direito de propriedade deve ser analisado à luz da dignidade da 

pessoa humana: 

Até mesmo o direito de propriedade – inclusive e 
especialmente tendo presente o conteúdo social 
consagrado no constitucionalismo pátrio – se constitui em 
dimensão inerente à dignidade da pessoa, considerando 
que a falta de moradia decente ou mesmo um espaço 
físico adequado para o exercício da atividade profissional 
evidentemente acaba, em muitos casos, comprometendo 
gravemente – senão definitivamente– os pressupostos 
básicos para uma vida com dignidade. (SARLET, 2015, p. 
133). 

O Estado brasileiro consagrou prerrogativas humanistas em diversos 

dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, devido 

ao seu delineamento em seguir os preceitos pretéritos da comunidade 

internacional acerca dos direitos humanos, e nesse lanço, reconhecendo a 

importância da participação real da sociedade nas decisões políticas do país. 

Assim, fez-se mister ao poder constituinte originário dedicar dispositivos na 

Carta Magna que remetessem a importância das políticas públicas-urbanas 

para um desenvolvimento pleno, planejado e sustentável das cidades. 

A parcialmente revogada Lei 11.977/2009 em seu artigo 46 oferecia a 

seguinte conceituação sobre regularização fundiária: 

A regularização fundiária consiste no conjunto de 
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 
que visam à regularização de assentamentos 
irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo 
a garantir o direito social à moradia, o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da propriedade 
urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. (BRASIL, 2009. Grifos nossos). 



13 

 

 

Já a Lei 13.465/2017 dispõe da seguinte forma sobre regularização 

fundiária.  

Art. 9º Ficam instituídas no território nacional normas 
gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização 
Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas 
jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 
destinadas à incorporação dos núcleos urbanos 
informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação 
de seus ocupantes. (BRASIL, 2017. Grifos nossos). 

Como se vê acima, os dispositivos das normas possuem similaridades 

em relação aos objetivos da regularização, quais sejam; medidas judiciais, 

ambientais, urbanísticas e sociais, bem como a titulação da propriedade. Vale 

notar que a lei nova não inseriu os termos “função social” e “direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado” em sua conceituação, nos moldes da lei 

anterior, porém dispôs no artigo seguinte: 

Art. 10. Constituem objetivos da Reurb, a serem 
observados pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios:  I - identificar os núcleos urbanos informais 
que devam ser regularizados, organizá-los e assegurar a 
prestação de serviços públicos  aos seus ocupantes, de 
modo a melhorar as condições urbanísticas e 
ambientais em relação à situação de ocupação informal 
anterior; II  -  criar unidades imobiliárias compatíveis com 
o ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas 
direitos reais em favor dos seus ocupantes;  III  - ampliar 
o acesso à terra urbanizada pela população de baixa 
renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes 
nos próprios núcleos urbanos informais regularizados;  IV 
- promover a integração social e a geração de emprego e 
renda;  V - estimular a resolução extrajudicial de conflitos, 
em reforço à consensualidade e à cooperação entre 
Estado e sociedade;  VI - garantir o direito social à 
moradia digna e às condições de vida adequadas; VII 
- garantir a efetivação da função social da propriedade; 
VIII  -  ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes; IX - concretizar o princípio constitucional da 
eficiência na ocupação e no uso do solo;  X - prevenir e 
desestimular a formação de novos núcleos urbanos 
informais; XI - conceder direitos reais, preferencialmente 
em nome da mulher;  XII - franquear participação dos 
interessados nas etapas do processo de regularização 
fundiária. (BRASIL, 2017. Grifos nossos). 
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Portanto, além de estarem expressos na letra da lei, tais termos, já 

recebem a tutela constitucional, logo, ao realizar o processo de regularização 

fundiária; a função social da propriedade e o respeito ao meio ambiente devem 

ser efetivados obrigatoriamente. 

A regularização fundiária, portanto, pode vir a ser um dos instrumentos 

mais eficazes para a redução de desigualdades e do fomento a moradia digna 

nas cidades (Canuto, 2010; Castanheiro, 2014; Ferraz, 2017). Existe ainda, a 

possibilidade de alcançar a sustentabilidade e a função social através de um 

projeto de parcelamento do solo realizado por equipes multidisciplinares: 

engenheiros, biólogos, arquitetos, urbanistas, advogados, assistentes sociais, 

geólogos supervisionado pelo poder público e seu poder de coerção, além do 

Ministério Público e da sociedade. 

A participação da comunidade afetada e de seu entorno, bem como 

associações não governamentais e empresas sociais relacionadas ao assunto 

são de extrema relevância para uma regularização fundiária sustentável.  

Na regularização fundiária sustentável, deve-se sempre 
levar em conta, portanto, os aspectos urbanísticos e 
ambientais, visando garantir qualidade de vida aos 
beneficiários e à população residente no entorno. Nesse 
sentido, conveniente lembrar que em matéria 
assentamentos humanos, no capítulo 7 da Agenda 21, da 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (CNUMAD), em 1992, no Rio de 
Janeiro/RJ, também conhecida por ECO-92 
preconizavam-se as seguintes providências: a) oferecer a 
todos habitação adequada; b) aperfeiçoar o manejo de 
assentamentos humanos; c) promover o planejamento e 
o manejo sustentáveis do uso da terra; d) promover a 
existência integrada de infraestrutura ambiental: água, 
saneamento, drenagem e manejo de resíduos sólidos; e) 
promover sistemas sustentáveis de energia e transporte 
nos assentamentos humanos; promover o planejamento 
e o manejo dos assentamentos urbanos localizados em 
áreas sujeitas a desastres; g) promover atividades 
sustentáveis na indústria da construção; h) promover o 
desenvolvimento dos recursos humanos e da capacidade 
institucional e técnica para o avanço dos assentamentos 
humanos. (CASTANHEIRO, 2014, p. 113). 
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Os instrumentos de regularização fundiárias urbanas previstos na lei 

13.465/2017 devem ser efetivados a luz do Estatuto da Cidade e do Plano 

diretor municipal, e no caso da cidade de São Paulo, o Plano Municipal de 

Habitação (Projeto de lei nº 619/2016) recentemente aprovado pela Comissão 

de Constituição, Justiça e Legislação Participativa (CCJ)4. 

Dessa forma, a modalidade de Reurb da lei de regularização fundiária 

citada acima a ser analisada nesse estudo será a Reurb de interesse social 

(Reurb-S) no núcleo urbano informal consolidado Santa Marcelina. 

 O art. 11, da Reurb considera o seguinte: 

I - núcleo urbano: assentamento humano, com uso e 
características urbanas, constituído por unidades 
imobiliárias de área inferior à fração mínima de 
parcelamento prevista na Lei no 5.868, de 12 de 
dezembro de 1972, independentemente da propriedade 
do solo, ainda que situado em área qualificada ou inscrita 
como rural;  II - núcleo urbano informal: aquele 
clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar, 
por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda 
que atendida a legislação vigente à época de sua 
implantação ou regularização; III - núcleo urbano 
informal consolidado: aquele de difícil reversão, 
considerados o tempo da ocupação, a natureza das 
edificações, a localização das vias de circulação e a 
presença de equipamentos públicos, entre outras 
circunstâncias a serem avaliadas pelo Município; [...]. 
(BRASIL, 2017. Grifos nossos). 

Quanto à legitimação para requerer a Reurb, dispõe a referida Lei que 

podem ser os entes da nação direta ou indiretamente, os beneficiários 

individuais ou coletivos por meio de cooperativas habitacionais, associações, 

fundações, organizações sociais e da sociedade civil que tenham como 

objetivos o desenvolvimento urbano ou regularização fundiária. 

                                            

4
http://www.camara.sp.gov.br/blog/plano-municipal-de-habitacao-tem-aval-da-ccj/ 
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Nesse lanço, as organizações sociais da sociedade civil, entre outras, 

possuem legitimidade para requerer a regularização fundiária urbana. No caso 

em questão, a Terra Nova mediou o processo de regularização fundiária.  

A empresa social com sede em Curitiba “Terra Nova”, que desde sua 

fundação em 2001 realiza mediações através do poder judiciário no litígio entre 

proprietários e ocupantes irregulares de áreas urbanas particulares. Atuando 

nos estados de Roraima, Paraná e São Paulo utiliza-se de leis pertinentes, 

bem como dos instrumentos de legitimação possessória e indenizatórias 

previstos. No estado de São Paulo realizou nove projetos na capital paulista, 

dentre esses, o assentamento urbano Vila Santa Marcelina. 

De qualquer maneira, essa nova forma de enfrentar a 
questão habitacional ganha grande relevância no 
momento que urge construir alternativas aos modelos de 
Estado interventor, típico do modelo central-
desenvolvimentista, desenvolvido na era Vargas, e do 
Estado mínimo de cunho neo-liberal, omisso frente as 
suas responsabilidades com a qualidade de vida dos 
cidadãos. (BONDUKI, 2017, p.330) 

O objeto empírico do presente estudo analisará o processo de 

regularização fundiária no assentamento Vila Santa Marcelina, e o papel dessa 

empresa social como mediadora nesse processo, além do impacto social e 

ambiental no assentamento, e a atuação da associação de moradores e do 

poder público. 

No capítulo 1 realizar-se-á uma revisão bibliográfica sobre a histórica e 

problemática regularização fundiária urbana; buscando compreender quais os 

problemas existentes na sociedade em geral, e a brasileira específica que torna 

a regularização fundiária necessária. Porque a Constituição e diversas políticas 

habitacionais clamam pela função social da propriedade privada? Porque 

pessoas vivem em assentamentos irregulares?  

Existe uma demanda pelo direito à moradia e também pela ação do 

Estado na garantia da propriedade privada, e a regularização fundiária ocorre 
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entre estes dois direitos, o que exige a formulação de políticas públicas que dê 

suporte para essas problemáticas. 

Assim, serão apresentados dados da literatura especializada sobre a 

problemática no Brasil e em São Paulo, justificando a importância das políticas 

urbanas de regularização fundiária, como políticas públicas que visem garantir 

uma cidade inclusiva e sustentável. 

No segundo capítulo será desenvolvido uma narrativa teórica a respeito 

das legislações específicas à luz da Constituição da República Federativa do 

Brasil vigente e seus preceitos normativos, princípios e diretrizes, LINDB - Lei 

de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, Código civil e Código de 

processo civil, bem como pelas normas de regularização fundiárias condizentes 

e aplicadas ao objetivo em questão. A análise será realizada de forma 

racionalista, argumentativa-crítica, inclusive, no que tange a aspectos 

ideológicos sobre o tema. Tratar-se-á sobre as Políticas públicas de habitação 

nacional e local, bem como a legislação correlata, e especialmente a Lei 

vigente sobre regularização fundiária urbana e sua modalidade denominada 

Reurb-S. 

No capítulo final, será descrito os impactos sociais, econômicos, 

ambientais e urbanísticos da regularização da vila Santa Marcelina através de 

indicadores sociais que apontem e identifiquem alteração da qualidade de vida 

dos beneficiados, pois, nas avaliações de políticas públicas indicadores sociais 

são imprescindíveis para apuração de mudança ou estagnação social. “Com 

base nos critérios, há que operacionalizá-los em forma de indicadores. Os 

indicadores nada mais são que substitutos operacionais dos critérios”. Secchi 

(2016, p. 88). Além disso, faz-se necessário identificar o papel do poder 

público, do poder judiciário, da empresa Terra nova e da comunidade do bairro 

através de sua associação na regularização fundiária. E por fim, analisar a 

regularização fundiária com enfoque nas políticas públicas. 

Dessa forma, o objetivo geral do presente estudo é analisar a resolução 

do conflito no processo de regularização fundiária no assentamento urbano 
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informal e consolidado na cidade de São Paulo; e especificamente, entender o 

processo histórico de habitação e regularização fundiária, as leis e as políticas 

habitacionais no Brasil e no município de São Paulo; discutir o impacto da 

regularização fundiária nas políticas públicas habitacionais, compreender a 

resolução de conflitos fundiários e seus impactos no direito de propriedade e 

direito à moradia e identificar e analisar a regularização fundiária no 

assentamento urbano Santa Marcelina. 

Para atingir os objetivos propostos, optou-se pelo método qualitativo 

para analisar os dados e informações que fundamentam esse estudo. Em sua 

parte fundamental, pretende-se utilizar-se da pesquisa analítica como base 

para os fundamentos teóricos; pelo levantamento bibliográfico através de livros, 

legislação, dos preceitos e princípios fundamentais que permeiam e positivam 

o direito de propriedade, direito social e a dignidade à moradia, bem como a 

avaliação e implantação de políticas públicas na regularização fundiária 

urbana. 

No estudo de caso proposto pretende-se levantar as informações do 

processo de mediação realizado pela Terra nova e as partes envolvidas 

através dos autos no tribunal de justiça do estado de São Paulo, nos 

documentos relativos a regularização e entrevistas semi-estruturadas com os 

responsáveis pela Associação de moradores da vila Santa Marcelina. 

A fim de analisar a efetividade das políticas públicas urbanas de 

regularização fundiária faz-se necessário descrever e analisar as etapas que 

foram realizadas no processo até a homologação do acordo judicial da 

regularização dos imóveis naquela localidade. O tempo decorrido e os custos 

envolvidos para regularização, e como foram rateados esses valores. Qual era 

o cenário urbanístico e infraestrutura do local na data de ocupação do terreno e 

como foi realizado a divisão das glebas entre os moradores e quais foram os 

profissionais envolvidos no projeto. 

Os indicadores sociais utilizados foram: a) Rede de Distribuição de 

Água, b) Rede de Energia Elétrica, c) Rede de Coleta de Esgoto, d) Rede de 
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Drenagem (Coleta de Águas Pluviais), e) Ruas pavimentadas, f) Ruas 

nomeadas, g) Ruas com CEP, h) Meio-fio e calçada, i) disponibilização no local 

de Creche ou CEI (Centro de Educação Infantil), j) Escola - Ensino 

Fundamental e/ou Escola - Ensino Médio, k) Unidade Básica de Saúde, l) Área 

de Lazer (praça e/ou parque e/ou quadra esportiva), m) Unidade de Assistência 

Social (CRAS). 

No que tange a aplicação de indicadores, valemo-nos da explicação 

oportuna de Jannuzzi (2001, p. 15): “Para pesquisa acadêmica, o indicador 

social é, pois, o elo de ligação entre os modelos explicativos da Teoria social e 

a evidência empírica dos fenômenos sociais observados”. Logo, o presente 

estudo realizou um diagnóstico da realidade social e efetividade do processo 

de regularização urbana naquele local através da implementação ou não 

dessas infraestruturas que refletem em moradia digna. Jannuzzi (2017, p. 151) 

reforça: [...] “a tomada de decisão com relação aos públicos-alvo a serem 

priorizados deve pautar-se em um indicador mais específico e válido para o 

programa em questão”. 

No mesmo sentido, para avaliar o progresso ou retrocesso social, os 

indicadores foram analisados sob a luz do princípio da proporcionalidade na 

aferição positiva ou negativa da concretização dos direitos sociais e direito à 

moradia digna antes e depois da regularização. 

 É o que demonstra a professora Alessandra Gotti: 

Assim, o papel do direito à informação, dos indicadores 
sociais e do princípio da proporcionalidade como 
mecanismos de aferição de resultados, dentre tantos 
outros certamente poderiam ser usados para esse 
mesmo fim, é o de atuar como verdadeiras “ferramentas” 
para a identificação, no decorrer do processo de 
concretização dos direitos sociais, das situações de 
progresso e retrocesso social” (GOTTI, 2012, p. 300). 

Por fim, identificou-se junto à associação de moradores da Vila Santa 

Marcelina, as respostas para o embasamento desses indicadores sociais 

elencados, e que foram realizados através de entrevistas semi-estruturadas. 
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A entrevista semi-estruturada tem como característica 
questionamentos básicos que são apoiados em teorias e 
hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os 
questionamentos dariam frutos a novas hipóteses 
surgidas a partir das respostas dos informantes. O foco 
principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. 
[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, 
mas também sua explicação e a compreensão de sua 
totalidade [...] além de manter a presença consciente e 
atuante do pesquisador no processo de coleta de 
informações. (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 
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CAPÍTULO 1 - DIREITO DE PROPRIEDADE E DIREITO À MORADIA 

 

A questão fundiária e sua correlação com a propriedade, moradia e 

habitação não é assunto contemporâneo. Conflitos de todas as ordens e 

envergaduras, teorias e ideologias desde tempos pretéritos alocam suas 

respectivas diretrizes para a resolução da problemática fundiária, focando ora 

na habitação, ora na utilização do solo para fins agrários e o papel do Estado. 

Considerando as limitações desse breve estudo, uma abordagem 

dialética sobre a propriedade deve ser sopesada como uma mera quimera para 

indicar o complexo campo que pretendemos desenvolver, agravada ainda, 

quando se insere a perspectiva ambiental. Assim, nos valemos das palavras e 

do conhecimento empírico do arquiteto curitibano e doutor em meio ambiente 

Clóvis Ultramari: 

O consenso científico, se realmente existe, tem início e 
termina na constatação da complexidade. Estamos de 
acordo quanto ao fenômeno que se nos coloca. Na 
tentativa de buscar esclarecimentos e propostas, as 
discordâncias ainda são tênues, resultado menos de 
enfoques potencialmente contrários e mais da paralisia 
no tocante à sugestão de caminhos de mudanças. Com 
isso reduziu-se o lugar dedicado às utopias no campo da 
ciências e da gestão urbanas. (ULTRAMARI, 2005,  p. 
24). 

1.1 Direito à moradia e sustentabilidade 

Em 1976 o direito à moradia digna é pauta da agenda internacional na 

primeira Declaração sobre assentamentos humanos (Vancouver, Canadá). A 

agenda5 Habitat I apresentou objetivos e diretrizes para a promoção de 

                                            

5
 É através desta agenda que a UN-HABITAT contribui para o objetivo global do sistema das Nações 

Unidas para reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento sustentável. Sua gama de parceiros se 
estende de governos e autoridades locais para um amplo leque de organizações não-governamentais e 
grupos da sociedade civil. A Declaração do Milênio reconhece as circunstâncias terríveis do mundo 
urbano pobre. Ela articula o compromisso dos Estados-Membros para melhorar a vida de pelo menos 
100 milhões de moradores de favelas até o ano 2020 – Meta 11 do Objetivo Nº7 – uma tarefa designada 
à UN-HABITAT. 
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políticas públicas para moradia e habitação. Como princípios gerais, dispõe 

que: 

The improvement of the quality of life of human beings is 
the first and most important objective of every human 
settlement policy. These policies must facilitate the rapid 
and continuous improvement in the quality of life of all 
people, beginning with the satisfaction of the basic needs 
of food, shelter, clean water, employment, health, 
education, training, social security without any 
discrimination as to race, colour, sex, language, religion, 
ideology, national or social origin or other cause, in a 
frame of freedom, dignity and social justice6.(ONU, 1976). 

Vinte  anos depois, em 1996, na cidade de Istambul na Turquia, foi 

realizada a 2ª Conferência Mundial Sobre os Assentamentos Humanos, a 

Agenda Habitat II.  

Essa conferência reafirma as intenções da declaração anterior, e ainda, 

fortalece a urgência para se colocar em prática políticas públicas que 

possibilitem um melhor padrão de vida para as pessoas carentes em extrema 

pobreza e concomitante, oferecer moradia digna aos necessitados; conjugando 

o desenvolvimento sustentável através de estratégias globais, mas também 

considerando as particularidades locais, regionais e nacionais.  

No que tange aos aspectos de boas práticas, e como fazê-las, a 

Declaração  estimula as parcerias público-privadas transparentes e, 

respeitando as leis vigentes daquela localidade. Promove a participação 

política, a inserção das mulheres na discussão habitacional. 

Nós adotamos a estratégia de viabilização e os 
princípios de parceria e participação como a 
abordagem mais democrática e eficaz para a 
realização dos nossos compromissos. Reconhecendo as 

                                            

6
A melhoria da qualidade de vida dos seres humanos é o primeiro e mais importante objetivo de toda 

política de assentamentos humanos. Essas políticas públicas devem facilitar a melhoria rápida e 
contínua da qualidade de vida de todas as pessoas, começando com a satisfação de suas necessidades 
básicas de alimentos, abrigo, água potável, emprego, saúde, educação, capacitação, seguridade social, 
sem discriminação de raça, cor, sexo, língua, religião, ideologia, origem nacional ou social ou qualquer 
outras, sob a luz  da liberdade, dignidade e justiça social. (tradução livre). 
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autoridades locais como nossos parceiros mais próximos 
e essenciais na implementação da Agenda Habitat, nós 
devemos, dentro do marco legal de cada país, promover 
a descentralização através de autoridades legais 
democráticas e trabalhar para fortalecer suas 
capacidades financeiras e institucionais, de acordo com 
as condições dos países, ao mesmo tempo, garantindo 
sua transparência, responsabilidade e atendimento às 
necessidades do povo, que são exigências fundamentais 
para governos em todos os níveis. Deveremos também 
incrementar nossa cooperação com parlamentares, 
com o setor privado, sindicatos de trabalhadores e 
organizações não governamentais e outras da 
sociedade civil, com o devido respeito à sua 
autonomia. Nós deveremos, também, realçar o papel 
das mulheres e estimular investimentos social e 
ambientalmente responsáveis do setor privado. Ações 
locais devem ser orientadas e estimuladas por meio 
de programas locais baseados na Agenda 21, na 
Agenda Habitat, ou qualquer outro programa 
equivalente, além de utilizar a experiência de 
cooperação mundial iniciada em Istambul pela 
Assembléia Mundial de Cidades e Autoridades Locais 
(World Assembly of Cities and Local Authorities), sem 
prejuízo a políticas, objetivos, prioridades e programas 
nacionais. A estratégia de viabilização inclui a 
responsabilidade dos governos de implementar medidas 
especiais para membros de grupos desfavorecidos e 
vulneráveis, quando apropriado. (ONU, 1996. Grifos 
nossos). 

Anteriormente a Declaração de Istambul, a ECO-92 proporcionou um 

novo paradigma global sobre dignidade humana, moradia e sustentabilidade 

ambiental.  

A Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 na 

cidade do Rio de Janeiro foi promovida pela ONU-Unesco e contou com a 

presença de 170 países, e tinha como objetivos principais analisar a situação e 

as mudanças ocorridas no planeta após a Conferência de Estocolmo, promover 

planos e estratégias para o enfrentamento das questões ambientais, promover 

o meio ambiente equilibrado através dos ordenamentos pátrios, eliminar a 

pobreza em países em desenvolvimento entre outras. 

Dessa conferência surgiu a Agenda 21, que é um plano de ação visando 

a sustentabilidade ambiental e social no planeta através da conservação dos 
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recursos naturais, fortalecimento das comunidades em suas diversas 

dimensões. A agenda 21 em seu capítulo 7, sobre promoção do 

desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos expõe os seguintes 

programas: 

(a) Oferecer a todos habitação adequada; (b) Aperfeiçoar 
o manejo dos assentamentos humanos; (c) Promover o 
planejamento e o manejo sustentáveis do uso da terra; 
(d) Promover a existência integrada de infra-estrutura 
ambiental: água, saneamento, drenagem e manejo de 
resíduos sólidos; (e) Promover sistemas sustentáveis de 
energia e transporte nos assentamentos humanos; (f) 
Promover o planejamento e o manejo dos assentamentos 
humanos localizados em áreas sujeitas a desastres; (g) 
Promover atividades sustentáveis na indústria da 
construção; (h) Promover o desenvolvimento dos 
recursos humanos e da capacitação institucional e 
técnica para o avanço dos assentamentos humanos. 
(ONU, 1996, p. 59). 

 Percebe-se o “Despertar ecológico e a ecologia complexa” Pena-Vega 

(2003), nas questões fundiárias, na habitação e na dignidade de viver nelas, 

considerando-as como um fator ambiental, e não como uma característica 

econômica ou social. Romeiro (2010) relembra que só recentemente os 

agentes econômicos tiveram limitações ambientais para suas atividades.  E 

completa: Ainda assim, como foi visto, estas restrições regulatórias se 

concentraram fundamentalmente sobre aquelas atividades cujos efeitos 

degradantes atingiam a qualidade de vida das populações em seu local de 

origem”. (Romeiro, 2010, p. 18). 

Dessa forma, o Estado que sempre teve papel histórico preponderante 

nas relações propriedade, sociedade e habitação; insere-se agora como um 

agente transformador dessa sociedade, inclusive nas questões ambientais, 

regulando as ações antrópicas, bem como na promoção de parcerias privadas 

nos assentamentos humanos e sua regularização fundiária em busca da 

dignidade humana e sustentabilidade. 
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1.2 Formação capitalista do espaço urbano na cidade de São Paulo 

Com a chegada dos jesuítas no século XVI na litorânea Vila de São 

Vicente, o padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e a companhia de 

Jesus decidiram  “subir” a Serra do mar e, muitas léguas depois chegaram ao 

planalto, numa pequena elevação entre dois rios7. Neste local construíram uma 

capela com a finalidade de catequizar os indígenas que lá viviam. Um pequeno 

povoado cresceu ao redor do Colégio, e com o passar dos anos o povoado da 

Vila de São Paulo de Piratininga tornou-se um entreposto de serviços e de 

comércio para as missões e para os Bandeirantes: 

Os jesuítas deram princípio a esta cidade no ano de 
1552, com a fundação de um colégio, hoje palácio dos 
governadores, onde celebraram a primeira missa no dia 
da Conversão do Apóstolo, que lhe deu o nome em 1554. 
Ao depois de seis anos, se lhe deu o foral de vila. Seus 
primeiros povoadores foram uma horda de guaianás com 
o seu cacique Tibiriçá, que vivia na Aldeia de Piratinim, 
junto à ribeira do mesmo nome, pouco distante da nova 
colônia, que por esta causa tomou o apelido de São 
Paulo de Piratininga, e o conservou até o ano de 1712, 
em que foi enobrecida com o título de cidade, ficando 
somente com o nome do padroeiro. Em 1746 teve a 
preeminência de episcopal. Aos índios se agregou logo 
grande número de europeus, aos quais aqueles 
denominaram Emboabas, por trazerem as pernas 
cobertas à semelhança de certas aves, que têm pena até 
os dedos, às quais eles davam aquele nome. Das 
alianças dos hóspedes com as indianas acresceu logo 
terceira classe de gente, a que deram o nome de 
Mamelucos, com os quais a povoação tomou 
considerável aumento. Consta hoje de uns 4.020 vizinhos 
com 23.760 habitantes, dos quais metade é gente 
branca. ( AIRES DE CASAL, 1717,  p. 110) 

A ocupação das terras no entorno do Colégio, ocorreu com aldeamentos 

religiosos a fim de proteger e evitar ataques ao povoado que naquele momento 

transformava-se numa pequena cidade com três ruas principais (da Direita, 

São Bento e do Rosário) e sua primeira paróquia; da Sé, e no decorrer das 

décadas foram criando núcleos no entorno das demais paróquias como a da 

                                            

7
 Posteriormente seriam chamados de Tamanduateí e Anhangabaú. 
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Nossa Senhora do Ó, da Penha de França, Santa Ifigênia, São Bernardo, Brás, 

Pinheiros, São Miguel entre outras. 

A cidade desenvolveu-se lentamente, se comparada à cidade do Rio de 

Janeiro durante os primeiros 200 anos após sua fundação, mantendo inclusive 

as características de urbanidade de povoado colonial, refletindo inclusive nas 

suas construções e equipamentos. 

Nessa área restrita, o traçado das vias públicas era 
praticamente o mesmo de hoje, não sendo difícil 
reconstituí-lo, apesar das grandes realizações 
urbanísticas levadas a efeito nos últimos anos. No que se 
refere ao aspecto das ruas, os depoimentos dos viajantes 
servem para que delas possamos fazer idéia: eram 
"extraordinariamente limpas", "calçadas, espaçosas e 
boas", "largas, bastante retas", permitindo que os 
veículos por elas circulassem livremente, e "não 
feitas".As casas dessa Paulicéia antiga não seriam mais 
do que umas 4.200, predominando ainda as construções 
de taipa. [...] As habitações paulistanas, de taipa como de 
pedra, eram sempre revestidas e caiadas, contrastando 
admiràvelmente a brancura dos prédios com o vermelho 
dos telhados; além do branco, dava-se preferência ao 
'amarelo palha e ao rosa pálido, o que assegurava às 
casas um aspecto externo alegre e asseado. [...] Por sua 
vez, Saint-Hilaire observou que, na maioria, as 
habitações eram mobiliadas com gôsto e tinham paredes 
pintadas com côres muito claras, vendo-se, nas mais 
antigas, desenhos e grandes arabescos, ao passo que, 
nas mais novas, predominavam paredes de uma só côr, 
apenas guarnecidas com barras e rodapés. (MATOS, 
1955, p. 90-91). 

Nos idos de 1900, “a cidade de São Paulo já havia recebido quase um 

milhão de imigrantes” CANO apud BONDUKI (2017). Grande parte desse 

contingente de pessoas dispostas a trabalhar com atividades relacionadas à 

produção cafeeira na cidade que servia de integração comercial para as 

demais, vale dizer, que o setor industrial paulista era ainda incipiente. É nesse 

período, entre 1886 a 1900 que “São Paulo desencadeia sua primeira crise 

habitacional.” 

São Paulo expandiu-se em todas as direções com o 
loteamentos de chácaras e a abertura de novos bairros. A 
pequena cidade de 1870 podia ser toda percorrida a pé; 
seus habitantes buscavam água nos chafarizes públicos 
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(embora já em meados do século houvesse falta de 
água) ou retiravam-na em poços particulares, e lançavam 
os detritos nos rios ou em fossas. Ao receber milhares de 
novos moradores, a cidade passou a exigir transportes 
rápidos, pois as distâncias passaram a ser medidas em 
quilômetros; os chafarizes deixaram de dar conta do 
consumo, aumentou o risco de contaminação da água e o 
esgoto que, sem destino certo, tornou-se o principal 
inimigo da saúde pública. (BONDUKI, 2017, p. 26). 

Assim a capital paulista entraria numa nova ordem de progresso e 

desenvolvimento capitalista atrelado pela atividade cafeeira, e depois pelo 

comércio e indústria. Contudo, ações do poder público em relação a questão 

habitacional não acompanharia a marcha desenvolvimentista, e ficaria sempre 

aquém das expectativas da população paulistana. A intervenção do poder 

público em São Paulo ocorreu de forma pontual, pois, as condições sanitárias 

da cidade propiciavam a deteriorização ambiental da qualidade de vida dos 

cidadãos provocando inclusive, o autoritarismo sanitário através dos 

“desinfectadores de casas” que tinham poder de polícia para expulsar 

moradores “doentes” de suas moradias, bem como queimar seus pertences e 

mobílias: 

Com a adesão à economia capitalista industrial, no final 
do século XIX, a cidade de São Paulo apresenta elevado 
índice de crescimento populacional, e com isso passa a 
conviver com os problemas de uma cidade grande. Pois, 
assim como ocorreu nas principais cidades e capitais 
européias, este novo ideário impôs mudanças ao estilo 
de vida da população de São Paulo, o que rendeu 
alterações nas formas de organização social, espacial e 
urbana da cidade. E, no final do século XIX, os problemas 
decorrentes da urbanização desenfreada sofrida nas 
últimas décadas em decorrência do desenvolvimento 
industrial, exigiam soluções para conter problemas de 
saúde, suprir a demanda por habitação e transporte 
público e assim melhorar as condições de vida da 
população. (CESTARO, 2013, p. 8). 

De acordo com Bonduki (2017, p. 37), além da urbanização, o poder 

público atacou em três frentes: “a do controle sanitário das habitações; a da 

legislação e códigos de posturas; e a da participação direta em obras de 

saneamento das baixadas”. O direito de propriedade como se percebe foi 

relativizado pelo poder público. 



28 

 

 

A questão da habitação em São Paulo e seu déficit de moradias eram 

parcialmente resolvidos pelos próprios moradores através dos chamados 

“cortiços”, ou “hotéis-cortiços” e posteriormente pela construção por conta 

própria sem autorização da prefeitura. Como veremos no decorrer desse 

estudo, pratica que parece ter sido incorporada sucessivamente, sem grandes 

intervenções governamentais. 

Pelo menos até meados da década de 1920, a 
fiscalização e a polícia sanitária mantiveram-se ativa e 
vigilantes. Embora incapazes de impedir a proliferação de 
cortiços e habitações precárias, dificultavam a construção 
de moradias clandestinas, exercendo uma ação 
repressora. De qualquer modo, o poder de fiscalização do 
poder público no controle de uso do solo era muito mais 
eficaz do que seria a partir da década de 1930 quando a 
fiscalização dos loteamentos clandestinos tornou-se 
desmoralizada e inoperante.” (BONDUKI, 2017, p.47). 

O papel do Estado na crise habitacional do país, especialmente na 

cidade de São Paulo ficou reduzido a gestão de contingências com leis 

limitadoras de uso da propriedade como a Lei do inquilinato de 1943, que 

congelou os valores dos aluguéis provocando crises generalizadase graves 

conflitos entre locadores e locatários, especulação imobiliária, denúncia vazia 

etc. 

Com a expansão econômica da cidade e seu consequente acúmulo de 

capital devido em grande parte a produção cafeeira e a rede ferroviária 

estadual que centralizou a capital como principal entreposto, verificou-se que, 

do início do século XIX até o fim da primeira República a produção rentista de 

construções de habitações para locação foi promovida por empresas, indústrias 

e investidores privados, na qual identificaram que assentamentos coletivos 

habitacionais8, não seriam apenas mais uma forma de capitalização, mas 

também como uma forma de maximizar a utilização e gerenciamento sócio-

                                            

8
 De acordo com Bonduki, (2107, p. 55) existiam duas modalidades de vilas operárias: assentamento 

habitacional promovido por empresas e destinado a seus funcionários; e outra produzida por 
investidores privados e destinado à locação. O urbanista esclarece ainda que essas modalidades 
apresentavam características físicas similares, e eram denominadas de “vila operária de empresa”, “vila 
operária particular”, “vila de empresa”, “vila particular”. 
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cultural de sua mão de obra. Uma espécie de coletivismo social, na qual não 

tem o Estado socialista como vetor, e sim empresas capitalistas. 

Na “Era Vargas” – 10 de novembro de 1937 a 31 de janeiro de 1946, o 

Estado Novo, também chamado de “Terceira República” seria um “protetor” do 

direito de propriedade; é o que se interpreta nas políticas habitacionais dessa 

era, sob a luz da Constituição de 1937. Nesse período nacionalista e de 

centralização de poder criaram-se diversas normas que repercutem até os dias 

atuais; o Código Penal e o Código de Processo Penal,a CLT – Consolidação da 

Leis do Trabalho, e também a criação do Instituto de Serviços Sociais em 1945. 

Através de decretos criou-se a Justiça do Trabalho e um piso mínimo salarial – 

Salário Mínimo nacional.  

No que tange à habitação, esse período ficou marcado com a atuação 

direta do governo na produção de imóveis, financiamento imobiliário e também 

ao estimular a participação dos IAPS -  Institutos de Aposentadorias e Pensões 

em investimentos imobiliários. (BONDUKI, 2017; CESTARO, 2013). Nesse 

ínterim, nas terras paulistas, a renovação urbana promovida pela prefeitura 

paulistana nas gestões de Prestes Maia e Anhaia Melo parece não ter 

considerado como prioridade a habitação para classe mais pobre da cidade.  

Apesar do alinhamento de Anhaia Mello e Prestes Maia 
às idéias norte americanas as preocupações 
manifestadas pela atuação de ambos distingue-se. 
Enquanto Anhaia Mello destaca-se no campo do 
urbanismo regulador, criando um código de obras com 
uma série de restrições e aperfeiçoando o quadro 
institucional vigente na estrutura municipal, apoiando-se 
num conselho de representantes de setores ligados a 
organismos técnicos e a elite empresarial paulistana, 
Prestes Maia destaca-se pelos estudos de prancheta, 
vislumbrando grandes obras para São Paulo e a abertura 
de novas avenidas, aderindo ao discurso dos arquitetos 
modernistas que pregavam o uso do automóvel como 
maneira de locomoção intra-urbana. (CESTARO, 2013, p. 
9). 

Eis o panorama paulistano da época: 

“O cenário da cidade nos anos 1940 é contraditório e 
ambíguo, de crise de e progresso: enquanto os 
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trabalhadores sofrem com a falta de moradias, São Paulo 
é renovada por novas avenidas e “embelezada” por 
arranha-céus, num contexto de opulência, especulação 
imobiliária e industrialização. (BONDUKI, 2017, p. 257). 

Em meados do século XIX, o país vivia uma crise habitacional 

generalizada, demonstrando claramente que as políticas habitacionais dos 

governos não conseguiram alcançar seus objetivos. Nessa época a cidade de 

São Paulo com pouco mais de dois milhões de habitantes9 já possuía déficit 

habitacional de no mínimo 200 mil moradias, e ainda viu o surgimento das 

primeiras favelas em terrenos públicos. 

A SAGMACS - Sociedade para Análise Gráfica e Mecanográfica 

Aplicada aos Complexos Sociais, que existiu entre 1947 e 1965 apontou apud 

Bonduki (2017, p. 270) que; em 1957 a cidade de São Paulo possuía 141 

núcleos de favelas.  

Além da ocupação física das áreas periféricas da cidade 
que crescia de forma clandestina e irregular, formada por 
novos loteamentos urbanos que não obedeciam aos 
padrões urbanísticos estabelecidos em leis que 
controlavam a ocupação do solo, havia também uma 
população desconhecida pela cidade oficial, que se 
instalava rapidamente. Desta forma, o Censo de 1950 
apontou que em uma década São Paulo havia alcançado 
um crescimento de 66% ampliando em mais de um 
milhão o número de novos habitantes, e que quase a 
metade dos cerca de 2.200.000 paulistanos viviam em 
áreas consideradas suburbanas, ou seja, não atendidas 
por infraestrutura e serviços públicos. (CESTARO, 2013, 
p. 13). 

Entre outros, e considerando apenas, questões pontuais sobre 

habitação, São Paulo no período republicano moderno teria como prefeitos e 

seus respectivos mandatos, por exemplo: Janio Quadros (1953-1955 e 1986 – 

1988) que teve em seu segundo mandato confrontos com Movimentos de sem 

terra da zona oeste que reivindicavam terras e acesso a aquisição de materiais 

de construções, Paulo Maluf (1969 – 1971 e 1993 – 1997) com seu projeto de 

                                            

9
 Fonte: IBGE.http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/7_populacao_recenseada_1950_10552.html 
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habitação popular vertical “Cingapura”, Luiza Erundina (1989 – 1993) com o 

renascimento do “mutirão auto-gerido”, haja vista, que essa experiência já 

havia sido realizada em 1982 no bairro paulistano de Vila Nova Cachoeirinha. 

Marta Suplicy (2001 – 2004) que tinha como meta na campanha eleitoral 

regularizar a situação dos moradores que habitavam prédios invadidos no 

centro de São Paulo.  

Mais recente, o Decreto 48.832 de 2008 atribuiu poder de polícia aos 

agentes públicos municipais com a finalidade de desocupação e remoção de 

moradias em áreas urbanas na qual foi editado e promulgado entre as gestões 

de José Serra (2005 – 2006) e seu sucessor Gilberto Kassab (2007 – 2011),  

esse prefeito posteriormente seria Ministro das cidades no Governo Federal 

entre 2015 e 2016. Fernando Haddad (2013 – 2016) teve a proposta de PPP – 

parceria público privada para a concessão de moradias na região central da 

capital para pessoas de baixa renda e está vinculado ao atual Plano de 

Habitação de São Paulo que será analisado em breve nesse estudo sob o viés 

de regularizador fundiário.  

A metrópole paulista atualmente com 12,2 milhões de habitantes, e 

maior PIB do Brasil,10 persiste no déficit habitacional apesar de históricas 

intervenções governamentais, privadas e mistas. Tal déficit habitacional 

impacta diretamente o direito à moradia digna e o direito de propriedade, pois 

estes precisam ser equacionados visando a função social e a sustentabilidade 

através da descentralização de poder, com a participação direta dos envolvidos 

e a sociedade civil organizada. 

O desenvolvimento de novas formas de gestão pública 
não estatal é, sem dúvida, um caminho a seguir para 
construir propostas alternativas, uma vez que 
organizações não governamentais podem gerenciar 
programas sociais com melhores resultados que o poder 
público, muitas vezes ineficiente e sujeito ao clientelismo, 
ou o setor privado, que se orienta basicamente em 
função do lucro. (BONDUKI, 2017, p. 330). 

                                            

10
 Fonte: IBGE - https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama 
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1.3 Escopo da análise: propriedade e função social 

Inconcebível entender a problemática habitacional e fundiária sem 

considerar a cidade na qual os imóveis-moradias estão inseridos, assim, o 

direito à cidade é a consequência imediata de viver nelas. A antropização sem 

controle provocou desajustes ambientais que precisam ser considerados na 

gestão urbana, pois, sem essa concepção ampla de habitação, não será 

possível atingir a moradia digna. 

A política de habitação se inscreve dentro da concepção 
de desenvolvimento urbano integrado, no qual a 
habitação não se restringe a casa, incorpora o direito à 
infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade e 
transporte coletivo, equipamentos e serviços urbanos e 
sociais, buscando garantir o direito à cidade. (BRASIL. 
MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004, p. 12). 

O termo propriedade deriva do latim proprietate, aquilo que lhe é próprio, 

que pertence, por direito a alguma pessoa, conseqüentemente, é um bem 

protegido pelo ordenamento, e que irá refletir nas relações sociais com outrem. 

É o patrimônio individual na qual pousa o domínio de fato; pressume-se, pois, a 

posse. Desde os tempos remotos, as leis civis da época já faziam menção ao 

direito de propriedade, e esta sendo vislumbrada como um todo na sociedade, 

ao denominado “bem comum11”, que atualmente foi preterido, pelo menos na 

questão habitacional pelo termo “função social”. 

Importante salientar que, na Idade média, as limitações e 
restrições ao direito de propriedade verificavam-se em 
favor dos reis e dos senhores feudais, enquanto que, a 
partir do século XIX, estas mesmas limitações e 
restrições foram impostas em favor do bem comum. 
(ARIMATÉA, 2003, p. 22). 

Determina a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do cidadão, 

adotada pela Revolução Francesa e votada definitivamente em 2 de outubro de 

1789 em seu artigo 17º. “Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, 

                                            

11
 A Doutrina social cristã, na encíclica Pacem in terris (1963) entende por bem comum: "conjunto de 

todas as condições de vida social que favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana e 
sua sociedade." 
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ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública 

legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização”. 

A relevância dessa declaração é que seus preceitos irão nortear grande parte 

das constituições modernas, e servem de base para o liberalismo moderno que 

tem a propriedade privada como um de seus pilares. 

A própria Carta magna brasileira de 1988, declara a função social da 

propriedade no capitulo dos “Direitos e Garantias Fundamentais” nos seus 

artigos 22 e 23 na qual é garantido o direito à propriedade, e que esta deverá 

atender a sua função social. A seguir determina que:  

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados os seguintes princípios: II - 
propriedade privada; III - função social da propriedade; 

Mesmo com a ideia de ser a propriedade um dos pilares para a base das 

sociedades capitalistas, ela não é absoluta, ou seja, o proprietário, detentor do 

bem imóvel deverá levar em consideração que seu patrimônio poderá ser 

requisitado pelo Estado na sua função de pacificador, e também, como vetor de 

justiça social perante seus cidadãos, além de determinar que a propriedade até 

então, privada pode transformar-se em propriedade pública para atender as 

demandas da sociedade em transformação.  

Assim sendo, o Estado possui a prerrogativa de exercer sua força 

policial e administrativa de intervir em propriedade particular, desde que, é 

claro, essa intervenção esteja respaldada no bem comum12, de maneira real e 

efetiva, caso contrário, estaria o próprio Estado afrontando sua gênese 

democrática de direito, afinal, o ordenamento vigente no país, vale inclusive 

para àquele que emana o poder.  

                                            

12
 CRFB/1988. Art. 5º, “XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade 

ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos nesta Constituição”. (Grifos nossos). 
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A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 

conforme, podemos observar na Constituição Federal em seu artigo 182, 

parágrafo 2º.  

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. § 2º A 
propriedade urbana cumpre sua função social quando 
atende às exigências fundamentais de ordenação da 
cidade expressas no plano diretor. 

No Estado Democrático de Direito prevalecem as leis sobre os 

costumes, todavia, é certo ponderar a necessidade de transformar em leis, 

certas dinâmicas sociais relevantes. Além disso, não se tolera a 

inescusabilidade das leis, ou seja, não cumprir aquilo que a lei determina, 

alegando desconhecê-la (art. 3º da LINDB). Nesse mesmo diapasão, ninguém 

é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude de lei. Essa é a 

síntese do Estado de Direito; suas normas condutoras citadas são provenientes 

da Lei de Introdução às Normas do Direito,a denominada LINDB, e da Carta 

Magna de 1988, pelo ordenamento jurídico e jurisprudências. 

A Constituição Brasileira é a norma geral mais importante do país, é 

através dela, ou melhor, através de seus princípios, diretrizes, objetivos e 

dispositivos que são criadas as leis infraconstitucionais.  

As constituições têm por objetivo estabelecer a estrutura 
do Estado, a organização de seus órgãos, o modo de 
aquisição do poder e a forma de seu exercício, limites de 
sua atuação, assegurar os direitos e garantias dos 
indivíduos, fixar o regime político e disciplinar os fins 
socioeconômicos do Estado, bem como os fundamentos 
dos direitos econômicos, sociais e culturais. (SILVA, 
1992, p. 44). 

Portanto, imprescindível a utilização dos preceitos e princípios 

constitucionais para uma justa análise do direito de propriedade e o direito de 

moradia em suas funções na sociedade visando a regularização fundiária. 
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1.4 Dignidade da pessoa humana: Propriedade, moradia, habitação e 

Direitos Fundamentais  

A busca por uma sociedade mais equânime perpassa muitas vezes 

pelas conquistas pessoais frente à opressão, pelas tragédias que recaíram 

sobre determinadas sociedades e povos, pela luta da coletividade em alcançar 

uma qualidade de vida melhor para as presentes e futuras gerações, em face 

do poder instalado por vezes autoritário ou tirano, ou que de alguma forma 

corromperam extremamente as relações sociais. Sabemos também que a 

organização da sociedade é de certa forma, determinada pelo Estado e suas 

forças produtivas, eis então, que os direitos fundamentais do passado podem 

ser re-interpretados e expandidos conforme o cenário político-social da nova 

época. Nos ensina Plekhanov (2006, p. 83): “os homens estão muito longe de 

compreender sempre com clareza sua situação social e nem sempre tem exata 

consciência da tarefas sociais que dela decorrem.” Nesse ínterim, lembramos 

da ilustre jurista Maria Helena Diniz (2008) quando equipara a indignidade a 

uma pena civil, um tipo de sanção, portanto, não é cabível o Estado ser o 

mentor legal de atividades que violam a decência do ser humano. 

A afirmação e o reconhecimento da dignidade humana, o 
que se operou por lentas e dolorosas conquistas na 
história da Humanidade, foi o resultado de avanços, ora 
contínuos, ora esporádicos, das três dimensões: 
democracia, liberdade e igualdade. Erraria que pensasse 
que se chegou perto da completa realização. A evolução 
apenas se iniciou para alguns povos; e aqueles mesmos 
que alcançaram, até hoje, os mais altos graus ainda se 
acham a meio caminho. A essa caminhada corresponde 
a aparição de direitos, essenciais à personalidade ou à 
sua expressão plena, ou, à subjetivação e precisão de 
direitos existentes. (MIRANDA, 1987, p. 618). 

A dignidade da pessoa humana está fundamentada no art. 1º., inciso III, 

na Constituição da  República Federativa do Brasil que é formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal e constitui-se em 

Estado Democrático de Direito. Portanto, a dignidade da pessoa humana 

possui a mesma magnitude de importância da soberania, da cidadania, do 

pluralismo político e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Por 
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certo, quando qualquer um desses fundamentos são violados, pari passu, a 

própria carta magna também está sendo, e se há violação desse porte, 

podemos considerar como uma afronta aos próprios direitos humanos e 

sociais. Kant (2004, p. 58) nos ensina:  “O Princípio da dignidade da pessoa 

humana é o valor moral e espiritual inerente à pessoa, ou seja, todo ser 

humano é dotado desse preceito, e tal constitui o princípio máximo do estado 

democrático de direito.” 

Ainda que diferenças pontuais possam ser encontradas 
no modo pelo qual a dignidade humana e os direitos 
fundamentais são garantidos nos dois ordenamentos 
jurídicos, não há dúvidas de que ambos são pautados 
pela meta de proteger e valorizar a pessoa e de garantir a 
máxima eficácia dos direitos fundamentais. Isso basta 
para derivar argumentos comuns, favoráveis ao 
fortalecimento desses direitos. (DUQUE, 2014, p. 33). 

Vemos então, que o âmago dos direitos fundamentais é a pessoa, 

consequentemente sua dignidade, sendo assim, constitui o centro de gravidade 

do próprio ordenamento difundido pela Constituição. A Lei maior visualiza os 

direitos fundamentais em estreita conexão com a dignidade humana. Duque 

(2014). Direitos fundamentais, portanto, são aqueles positivados pelo Estado, 

logo, cabíveis de serem conduzidos ao judiciário, caso sejam afrontados. 13 

O direito à moradia digna, portanto, prevê a segurança (proteção) da 

posse, num espaço físico suficiente para proporcionar aos moradores uma vida 

plena e que ofereça um ambiente satisfatório, salubre e dotado de 

infraestrutura e serviços públicos básicos.  

                                            

13
 São características do Direitos Fundamentais: a) A historicidade, nasceu com o cristianismo 

e até os dias atuais; b) Universalidade, são aplicáveis à todos; c) Limitabilidade, pois não são 
absolutos, deve-se se atentar a cada caso concreto; d) Concorrência, pois pode ser exercido 
com os demais direitos; e) Irrenunciabilidade, não é possível a renúncia, porém, pode na haver 
por parte do indivíduo o seu exercício; f) Inalienabilidade, não possuem valor econômico ou 
patrimonial, e; g) São imprescritíveis. 
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A habitação, sendo, portanto, o local da moradia. Sarlet (2015, p. 133), 

argumenta: “[...] direito à moradia, compreendido como um direito à moradia 

digna, introduzido no art. 6º de nossa Constituição [...] ressalvando-se que o 

direito à moradia não significa necessariamente um direito à moradia própria”. 

[...] a prevalência da dignidade da pessoa humana e do 
mínimo existencial sempre é, em primeiro plano, de ser 
aferida na situação concreta, da pessoa diretamente 
atingida, não podendo ser dissolvida no contexto coletivo, 
ainda mais quando referida a uma possível (e sequer 
demonstrada) falta de acesso à moradia digna por parte 
de outras pessoas. Com isso, por certo, não se está a 
dizer que o direito a moradia é absoluto, até mesmo pelo 
fato de que o núcleo essencial do direito à moradia não 
se confunde necessariamente com o direito de 
propriedade. Além disso, importa frisar que a proteção 
mais significativa do direito à moradia, no sentido de uma 
blindagem forte contra medidas interventivas, manifesta-
se especialmente (embora não exclusivamente) no plano 
da garantia do mínimo existencial. (SARLET, 2015, p. 
154). 

 

1.5 Fundamentos legais da regularização fundiária 

A informalidade da habitação-posse provoca nos termos da lei a 

insegurança jurídica do proprietário ou possuidor do bem imóvel que reflete 

inclusive no direito de família e herança; a ausência de proteção legal que recai 

sobre essa propriedade irregular impacta diretamente os envolvidos, haja vista, 

que o título de propriedade deve ser registrado em Cartório de Registro de 

Imóveis conforme apregoa o artigo 1245 do Código Civil14.  A irregularidade 

fundiária formal equivale a dizer, guardando as devidas proporções, uma 

pessoa que não possui documentos pessoais. Daí sua repercussão na 

dignidade da pessoa humana. Pois, em caso de atos de terceiros ou do poder 

estatal contra sua propriedade (habitação), na ausência de uma proteção legal, 

                                            

14
 Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro 

de Imóveis. 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como 
dono do imóvel. 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade 
do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. 
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como seria resolvido o conflito? Ora, se há um possível atentado a um direito 

legítimo, entendendo “há” no sentido em que - existe a possibilidade de uma 

afronta a um direito individual do (propriedade-possuidor) por parte de outrem, 

um direito fundamental estará aí, nesse hipotético conflito “injusto” num entrave 

para efetivação do direito social, para a plena liberdade, e assim, da dignidade 

também.  

“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar 

sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, 

ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”. Assim 

estabelece a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, XI, do Título II - dos 

direitos e garantias fundamentais, Capítulo I - dos direitos e deveres individuais 

e coletivos. E continua a Magna Carta, em seu rol de direitos fundamentais, 

exemplifica o argumento, conforme artigo quinto: 

XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a 
propriedade atenderá a sua função social; XXIV - a lei 
estabelecerá o procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, 
mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos nesta Constituição;       
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se 
houver dano; XXVI - a pequena propriedade rural, 
assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, 
não será objeto de penhora para pagamento de 
débitos decorrentes de sua atividade produtiva, 
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu 
desenvolvimento;XXXV - a lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. (BRASIL,  
2011.Grifos nossos). 

Assim, se temos direitos fundamentais, existem deveres fundamentais, 

logo, não é possível viver exclusivamente apenas na “terra dos direitos”, pois, 

se assim fosse, paradoxalmente não seria possível existir direito, se não 

houvesse o inverso, ou seja, o dever. O direito de propriedade impõe prevê 

uma série de deveres, inclusive a de lhe dar uma função social. 

Os deveres fundamentais – como já referido – guardam 
íntima (embora na exclusiva) vinculação com a assim 
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designada dimensão objetiva dos direitos fundamentais. 
Com efeito, já foi assentado que os direitos fundamentais, 
além de dizerem respeito à tutela e promoção da pessoa 
na sua individualidade, considerada como titular de 
direitos, representam valores da comunidade no seu 
conjunto, valores estes que o Estado e a sociedade 
devem respeitar, proteger e promover. (SARLET, 2015, p. 
234). 

Um dos objetivos da regularização fundiária é, portanto, adequar a 

propriedade ao sistema legal; e através de um documento válido indicar suas 

características físicas, histórico, forma de transmissão ou alienação, valores 

pecuniários, partes envolvidas, bem como suas repercussões na esfera civil 

com efeito nos direitos e deveres pessoais e obrigacionais, além de direitos 

constitutivos, ônus e gravames. No Brasil, o “documento”para ser válido, ter fé 

pública com força probatória perante a sociedade deve ser registrado através 

do Cartório imobiliário. Diniz (2009, p. 23) “Tríplice será a finalidade legal do 

registro imobiliário, pois servirá como garantia de autenticidade, segurança e 

eficácia dos assentos de atos jurídicos”.  

Esclarece Maria Helena Diniz: 

Há autenticidade do registro porque cria presunção de 
verdade, sendo retificável, por ser o serventuário mero 
receptor de declaração alheia, manifestada por meio de 
requerimento, instruído por documentos comprobatórios, 
examinado-as mediante critérios formais. Segurança 
jurídica, pelo aperfeiçoamento do controle dos 
lançamentos e dos cadastros imobiliários, constituindo 
um repositório de informações, garantindo que haja 
indenização ao titular ou a terceiros pelos danos que lhe 
forem causados, por risco inerente às deficiências 
estruturais do sistema. Eficácia “erga omnes”  em relação 
a terceiros, já que, pela publicidade que gera, terá 
aptidão de produzir o efeito de resguardar a boa-fé 
daqueles que vierem a realizar negócios imobiliários, 
baseados na presunção de certeza decorrente de seu 
assento. Constitutiva, isto é, provocará a aquisição, 
alteração ou extinção de direitos, se dele depender a 
subsistência do negócio registrado. Assecuratória de sua 
autenticidade. Conservatória de documento, por ser o 
cartório um repositório de documentos e atos. Reduzida, 
pois há certos atos ou negócios imobiliários que serão 
lavrados para reforçar a declaração de propriedade 
imóvel já existente. (DINIZ, 2009, p.23-25). 
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A regularização fundiária, portanto, titula a posse reconhecida 

legalmente, surtindo efeitos nas relações sociais e econômicas. Adere ao 

patrimônio do proprietário repercutindo inclusive no direito de família. 

Em conclusão, a teoria que encontrou maior número de 
adeptos, e que nos parece ser mais condizente com a 
realidade, é a teoria da natureza humana, que afirma 
que é inerente à condição do ser humano a apropriação 
de coisas, que justifica sua existência e pode garantir sua 
liberdade. (NALINI; LEVY, 2014, p. 29). 

A moradia digna e a regularização fundiária também encontram 

repercussões no direito a um meio ambiente adequado15, para isso, a ações 

urbanísticas planejadas e sustentáveis são imprescindíveis. A educação 

ambiental deve ser promovida em conjunto com os moradores de 

assentamentos, aliás, deveria ser pauta obrigatória nas reuniões e ações junto 

às associações de moradores e organizações civis com que buscam o direito a 

moradia digna. A qualidade ambiental urbana está associada à qualidade de 

vida dos seres vivos (RIBEIRO; VARGAS, 2001). Apesar do poder público 

possuir a prerrogativa de poder de polícia sobre as questões ambientais em 

caso de dano ambiental, a sociedade como um todo é agente imprescindível 

para a preservação de um meio ambiente sustentável. Há, portanto, um 

compartilhamento de direitos e deveres em relação ao meio ambiente, sendo 

assim, nem mesmo os assentados, e os assentamentos podem ser excluídos 

dessa questão.  

Sendo esta responsabilidade compartilhada, já não basta 
apontar para o Poder Público e afirmar que a qualidade 
do meio ambiente não está sendo assegurada: também o 
cidadão, o empresariado, o terceiro setor, as 
universidades, enfim, a “coletividade” deve promover a 
proteção do meio ambiente. (FIGUEIREDO, 2013, p. 83). 

                                            

15
 CRFB/1988. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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1.6 Estatuto da Cidade e Plano Diretor 

O Plano Diretor é um dos instrumentos de preservação dos bens ou 

áreas de referência urbana, previsto no artigo 182 § 1º da Constituição Federal 

e na Lei 10.257 de 2001, também conhecido como Estatuto da Cidade. Sua 

principal finalidade é fornecer orientações ao poder público e a iniciativa 

privada na construção dos espaços urbanos e rurais, bem como na oferta dos 

serviços públicos essenciais, visando assegurar melhores condições de vida 

para a população.  

A gestão de uma cidade sustentável tem de ser 
democrática, garantida a participação popular e do 
terceiro setor durante o acompanhamento de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano. O 
Estatuto da Cidade busca criar uma política e uma 
consciência popular para a sustentabilidade das cidades 
garantindo o direito à terra urbana, à moradia (art. 6º da 
CF), ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, 
ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao 
lazer, enfim, à dignidade humana. (SÉGUIN, 2005, p. 10). 

Conclui-se que o Plano Diretor é uma lei de origem municipal que 

estabelece diretrizes para a adequada ocupação do município, determinando o 

que pode e o que não pode ser feito em cada parte dessa localidade. Trata-se  

pois, de uma lei municipal específica, cujo objeto é o planejamento municipal, 

mediante atividades e empreendimentos do poder público e das pessoas 

físicas e jurídicas, que leva em conta os anseios da população. Daí ser 

chamado também de Plano Diretor Participativo. 

Na fase que antecede a aprovação do plano diretor do município; 

vereadores e a sociedade em geral, através de audiências públicas e debates, 

discutem os problemas urbanos, objetivando a construção de uma cidade 

sustentável para presentes e futuras gerações. Vale lembrar que antes da 

vigência do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor era obrigatório apenas para 

municípios cuja população ultrapassasse 20 mil habitantes. Em seguida, 

também se tornou obrigatório para as regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e cidades integrantes de áreas especiais de interesse turístico, bem 

como as que possuem em seus limites territoriais empreendimentos ou 
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atividades com significativo impacto ambiental. Ressalte-se ainda que, é 

obrigatório para os municípios, sob pena de autuação dos chefes dos 

executivos locais a processos de improbidade administrativa, e cuja pena 

máxima poderá ser a perda do mandato.  

O Plano Diretor deverá delimitar as áreas urbanas onde poderá ou não, 

ser aplicado o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória, levando 

em conta a infraestrutura e demanda para a utilização do solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado. Estabelecerá ainda as condições de 

exercício do direito de preempção, da outorga onerosa do direito de construir, 

das áreas onde serão permitidas a alteração de uso do solo e as operações 

urbanas consorciadas. 

Com o advento do Estauto da Cidade, a função social da 
propriedade imóvel urbana ganha nova roupagem. Ela 
passa a estar atrelada ao aproveitamento e à destinação 
que o Plano Diretor lhe atribuiu. O direito do proprietário 
receberá novo contorno no plano municipal. (SÉGUIN, 
2005, p. 174). 

O Estatuto da Cidade pode ser considerado um marco na aplicação 

efetiva de políticas públicas urbanas, e que foram consideradas no capitulo 

específico da Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 182 e 183 na qual 

descreve suas diretrizes na política de desenvolvimento urbano, executada 

pelo poder público municipal, conforme diretriz geral fixadas em lei e que tem 

por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes. São as determinações, diretrizes que 

os municípios devem seguir ao elaborar suas leis orgânicas sobre a questão 

urbana, levando em consideração sempre a equidade e a justiça social. Plano 

diretor é um dos instrumentos de política urbana. Os demais institutos estão 

elencados no art 4º. da lei 10.257/2001, e podem propiciar condições 

necessárias para a aplicação das políticas públicas, ações intervencionistas 

para que de fato possam atinjam a função social da propriedade à luz da 

Constituição da república. 
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A Carta magna determina então, que através das diretrizes do estatuto 

da cidade, os municípios elaborem seus planos diretores para indicar sua 

expansão urbana, condicionar construções, determinar zoneamentos, induzir 

investimentos, tudo de uma forma dinâmica, pois, como qualquer plano, seu 

ciclo sofre ações que impactam diretamente o resultado e objetivos, daí, então 

inicia outro processo. O que então determina a lei é que, categoricamente o 

poder público faça seu plano de maneira real e efetiva, e não um mero 

documento formal, distante da realidade, sem participação da sociedade, e que 

ficará arquivado num armário de alguma secretaria municipal como uma mera 

formalidade.  

Para ter validade o plano diretor deve ser efetivo, vale 
dizer, deve ter sido elaborado sob criterioso processo de 
pesquisa de campo, contemplando os aspectos relativos 
ao meio físico, meio biológico e meio sócio-econômico, 
incluindo a apresentação de mapeamentos ambientais 
(cartografia com áreas legalmente protegidas, 
remanescentes e ecossistemas entre outros), com ampla 
participação popular garantida através da promoção de 
debates, consultas e audiências públicas. (POZZEBON, 
2013, p. 12). 

O art. 21, inciso XX da Constituição da República Federativa do Brasil 

declara que compete a União instituir entre outras diretrizes previstas, o 

desenvolvimento urbano e a habitação, mas delega a atribuição da função 

social da propriedade aos municípios16. 

 
Portanto, os municípios possuem a primazia de fomentar diretrizes e 

políticas públicas em seu próprio território, com a finalidade de melhor 

aproveitamento do solo urbano e considerando a função social da propriedade. 

                                            

16
 Art. 182, §4º.  É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no 

plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, 
de: I - parcelamento ou edificação compulsórios; II - imposto sobre a propriedade predial e territorial 
urbana progressivo no tempo; III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas 
anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 
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As políticas urbanas habitacionais e a regularização fundiária não se 

resolvem somente por leis, em que pese sua imprescindibilidade para a 

efetividade do direito a moradia, pois, há de considerar ambas como um campo 

complexo, multidisciplinar que exige a ação do poder público, mas também a 

participação da sociedade civil e organizada. Sobre essa complexidade e seus 

componentes esclarece Fagnani (2015, p. 757), apesar de considerar o papel 

central do Estado: “Essa complexidade também reflete na multiplicidade de 

atores envolvidos na promoção da moradia: governos, empresários, bancos, 

movimentos sociais, “sem-teto”, e moradores em construções subumanas”.  

Nos termos do artigo 182 da Carta magna; políticas de desenvolvimento 

urbano são diretrizes dispostas em lei, com a finalidade de “ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes através do poder público”. Essas diretrizes de desenvolvimento nas 

urbes estão previstas no capítulo segundo da Constituição Federal, consoante 

com os dispositivos diversos nela contidos e demais normas supra-legais e 

infraconstitucionais, nas quais essas políticas urbanas e seus princípios 

recebem a tutela jurídica para a sua implementação. Na verdade, o poder 

público detém a responsabilidade executiva, legislativa e judiciária de efetivar 

os direitos fundamentais elencados no artigo 5º. da Constituição, e nesse 

mesmo diapasão concretizar de forma eficaz normas de ordem pública e de 

interesse social. Dessa forma, as questões fundiárias e uso do solo no Brasil 

sofrem influências de toda ordem para a sua real efetivação conforme os 

ditames constitucionais de sustentabilidade e justiça social.  

Em suma, as políticas urbanas previstas no capítulo 2º da Lei maior 

advêm da necessidade de todos os entes da nação em corroborar com o  

desenvolvimento social,  legalista, planejado e sustentável dentro de suas 

respectivas competências e funções, portanto estados e Distrito Federal 

legislam sobre essa matéria; art. 24, inciso I e parágrafos, bem como os 

municípios conforme  art. 29, incisos X e XI na cooperação entre instituições 

diversas e do terceiro setor, e a participação popular no planejamento e criação 

de leis municipais. 
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Não obstante, a efetivação das políticas de desenvolvimento urbano a 

serem realizadas pelo poder público do município visando alcançar a função 

social da cidade através das propriedades particulares tem previsão legal, logo, 

veda-se a auto-tutela, portanto, impede que terceiros reivindiquem a 

prerrogativa de determinar se propriedades estão cumprindo com sua função 

social; além disso, a Carta magna atribui exclusivamente ao poder judiciário a 

competência  para dirimir conflitos entre os litigantes, pois, não são raras as 

ocorrências em que invasores de propriedades defendem sua ilicitude 

mediante o argumento do direito de moradia, bem como, também não são 

incomuns que latifundiários e grandes proprietários de áreas urbanas ou rurais 

ociosas utilizam o argumento do direito de propriedade para defender seus 

interesses e de não cumprir com a função social da propriedade. Obviamente, 

tais atitudes tornam-se contraproducente para a sensibilização da sociedade 

sobre a regularização fundiária no Brasil e o uso e ocupação sustentável do 

solo.  

 

1.7 PNH - Plano nacional de Habitação e regularização fundiária 

O Plano Nacional de Habitação confeccionado em 2004, juntamente 

com a criação do Ministério das Cidades representam, em tese, um avanço 

governamental para o pagamento da “dívida social” em relação a carências na 

habitação no Brasil. Assim sendo, será realizado um breve relato histórico das 

políticas nacionais de habitação e seu reflexos na atualidade. Será analisada a 

política nacional de habitação e a regularização fundiária, e ainda as 

considerações sobre a implantação das políticas federais sobre moradia e 

habitação. 

O Plano Nacional de Habitação, com suas quase cem páginas foi 

elaborado durante o governo Lula, e tinha Olívio Dutra como ministro das 

cidades, Ermínia Maricato como ministra adjunta e secretária executiva, Jorge 

Hereda como secretário nacional da habitação e, Raquel Rolnik como 

secretária Nacional de programas urbanos, entre outros. Como se vê, uma 



46 

 

 

equipe formada com pessoas renomadas. Rolnik e Maricato possuindo ampla 

experiência acadêmica e com livros escritos sobre o tema habitação. 

No início do Plano é apresentado um breve diagnóstico sobre a 

regularização fundiária: 

A questão fundiária causa impacto tanto no processo de 
expansão de assentamentos precários como na produção 
habitacional, e se relaciona de forma direta à política de 
planejamento territorial e gestão do solo urbano. As 
situações de irregularidade fundiária são diversas e 
envolvem ocupações de terrenos públicos ou privados, 
loteamentos que não passaram por processos de 
aprovação por parte dos órgãos públicos, e também 
estão presentes em boa parte dos assentamentos no 
País. (BRASIL, 2004, p. 18). 

Nesse ponto, o Plano Nacional de Habitação esclarece que há pessoas 

vivendo em moradias, contudo, sem o respaldo legal de propriedade. E 

acrescenta:  

A ausência de uma política fundiária adequada foi 
também responsável pela má localização de conjuntos 
habitacionais populares, pelo aumento especulativo do 
preço dos terrenos urbanos situados em áreas de 
expansão, contribuindo para agravar as condições 
habitacionais das famílias de baixa renda e para 
estimular os loteamentos clandestinos e a formação de 
favelas. (BRASIL, 2004, p. 19). 

Declaram os planejadores que as políticas habitacionais, bem com a Lei 

6.766 de 1979 não foram capazes de reduzir o déficit habitacional, nem 

contribuir com o aumento de oferta de solo urbanizado para moradias de baixa 

renda. Reforça, que o direito à moradia e do direito de propriedade são 

garantidos pelo ordenamento pátrio, e que mesmo com a vigência da 

Constituição federal de 1988 os fundamentos da função social da propriedade 

e das cidades, ainda não foram completamente assimilados pelo poder público. 

E por fim, assevera: 

Regularização fundiária dos assentamentos, mesmo 
aqueles que preenchem as condições exigidas pela lei, 
tem sido morosa, difícil e raramente chega ao registro 
final dos títulos em cartório e inscrição nos cadastros da 
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cidade. Isso se deve ao fato de que os procedimentos 
são complexos, envolvendo diversas instituições 
(cartórios, poder judiciário, entes federativos) e a 
intervenção de vários atores que deveriam conjugar seus 
respectivos interesses para convergir ao mesmo objetivo. 
(BRASIL, 2004, p. 19). 

O Plano identifica a fragmentação do espaço urbano nas cidades 

brasileiras, provocando a segregação territorial e exclusão social. Aponta que 

até aquele momento e de forma geral as práticas de regularização urbanística 

não haviam promovidos articulações necessárias para resolver os problemas 

intra-urbanos (Brasil, 2004).  E assevera: “O resultado amplamente conhecido 

dessa dissociação, combinada com a tradição anti-democrática mencionada 

anteriormente é a elaboração de planos urbanísticos que nunca são 

implementados” (Brasil, 2004, p. 21). 

A ausência de políticas e condições financeiras e 
institucionais que ampliem a oferta de novas 
oportunidades habitacionais não apenas tornam 
ineficazes as políticas de regularização e urbanização, 
como estimulam a ocupação de terras e a oferta de lotes 
irregulares, pois, a precariedade e a irregularidade 
continuarão a crescer, contando com a futura 
regularização/urbanização por parte do poder público. Os 
custos dessas soluções tendem a ser crescentes, com  
baixa qualidade ambiental e habitacional, gerando 
inclusive, “ondas de urbanização” que se aplicam sobre 
os mesmos assentamentos. “ (BRASIL, 2004, p. 22). 

O diagnóstico do plano nacional de habitação, portanto, conclui que a 

desarticulação do governo em relação as políticas públicas habitacionais e a 

má distribuição de recursos entre os projetos e programas não repercutiram 

para sanar a questão da moradia no país. Então, propõe que, a partir daquele 

dado momento, as políticas fundiárias, as políticas habitacionais e programas 

sejam orientados através de um sistema de informações (SIMAHAB) e esses 

dados sejam coordenados pelo SNH - Sistema Nacional de Habitação, 

considerando os princípios: direito à moradia digna, função social da 

propriedade, gestão democrática e articulação, objetivando universalizar o 

acesso a moradia digna e a promoção da urbanização e regularização 

fundiária. 
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Garantia do princípio da função social da propriedade 
estabelecido na Constituição e no \estatuto da cidade, 
respeitando-se o direito da população de permanecer nas 
áreas próximas, que estejam adequadas ambiental  e 
socialmente, preservando seus vínculos sociais com o 
território, o entorno e sua inserção na estrutura urbana, 
considerando a viabilidade econômico-financeira das 
intervenções; garantia de que a provisão habitacional, 
especialmente para as faixas de menor renda, ocorra em 
áreas urbanizadas, localizadas no interior das porções 
consolidadas da cidade. (BRASIL, 2004, p. 34). 

Em seu item sobre ações de desenvolvimento institucional, o Plano 

propõe, entre outros; garantir linhas de financiamento através do FNHIS, a 

promoção e apoio entre os poderes para intervirem nos assentamentos 

precários, além de criar mecanismo normativos para articular as propostas.  

Cinco anos após o Plano de habitação analisado, foi lançado pelo 

Ministério das Cidades o PlanHab – Plano nacional de habitação com o intuito 

de promover as estratégias par alcançar os objetivos propostos anteriormente. 

Vale dizer, que são esses planos que permanecem até a presente data, e 

tinham como data final de início e etapas o seguinte: a) 1ª. etapa (2009 – 2011) 

Transição e implementação, 2ª. etapa (2012 – 2015) Consolidação e 3ª. etapa 

(2016 – 2023) conquistas e resultados17. 

 

1.8 Plano Municipal de Habitação da cidade de São Paulo e regularização 

fundiária 

O Plano Municipal de Habitação de São Paulo - Projeto de Lei nº 619/16 

em conformidade com o Plano diretor da cidade revisa o plano municipal 

anterior e se caracteriza como o marco regulatório de habitação da cidade. 

A cidade de São Paulo, por seu tamanho e sua 
importância econômica, potencializa a problemática 

                                            

17
 Fonte: PlanHab – Plano Nacional de Habitação. 

http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/Habitacao/Material_de_Apoio/PLANONACIONALDEH
ABITAO.pdf 
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habitacional. Estima-se, de acordo com os dados 
extraídos do Sistema de Informações para Habitação 
Social na Cidade de São Paulo (Habisp/abril2016), que 
445.112 domicílios estejam em favelas e 385.080 em 
loteamentos irregulares. Por isso, o enfrentamento da 
precariedade habitacional, em todas as suas facetas, 
deve ser, pela urgência, a prioridade da política 
habitacional do município. (SÃO PAULO, 2016, p. 4). 

O objetivo de analisá-lo é entender quais as possibilidades políticas e 

fáticas que esse instrumento pode oferecer para a redução do déficit 

habitacional na cidade de São Paulo e suas capacidades legais para a 

regularização fundiária. 

O Plano Municipal de Habitação tem um horizonte de 
duração de 16 anos, com previsão de atualizações nas 
metas e projeções quantitativas no território a cada 
quatro anos, por meio de Planos de Ação Quadrienais de 
Habitação articulados  com os Programas de Metas e os 
Planos Plurianuais, o que permitirá atualizações 
conforme as diversas conjunturas econômicas  e 
disponibilidade de recursos e de financiamentos 
habitacionais, ao mesmo tempo que assegurará 
perenidade e coerência na condução da política 
habitacional do município ao longo das próximas quatro 
gestões. (SÃO PAULO, 2016, p. 05). 

O Plano municipal de habitação da cidade de São Paulo18 foi estruturado 

em três linhas de atuação; serviço social e moradia, provisão de moradia e 

intervenção integrada em relação a assentamentos precários. Terá quatro 

etapas: I) formulação do caderno para discussão pública, II) consulta pública, 

III) sistematização das contribuições e IV) consolidação da minuta do plano 

municipal. Em seu capítulo I dispõe sobre as necessidades habitacionais que 

devem ser identificadas na metrópole, bem como a caracterização da  

demanda e seu perfil social. No segundo capítulo apresenta a política de 

                                            

18
 Art. 1º Esta lei dispõe sobre o Plano Municipal de Habitação de São Paulo – PMH e cria o Sistema 

Municipal de Informações Habitacionais, aplicando-se à totalidade do território do Município. § 1º O 
Plano Municipal de Habitação estabelece o conjunto de programas e estratégias de ação diante das 
necessidades habitacionais identificadas, aprimora a estrutura de gestão e participação social, cria 
Política Municipal de Habitação, cria regras para os Planos de Ação Quadrienais de Habitação – PA-QHs, 
que estabelecerão metas para a política no território, de forma a assegurar a universalização do acesso 
à moradia digna em todo o Município.  
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atendimento emergencial denominada “serviço de moradia social” para 

pessoas de baixa renda e suas tipologias. Já a provisão de moradia novas ou 

existentes, ou seja, oferecimento de habitação definitiva para famílias de renda 

baixa, em áreas já urbanizadas e articuladas com os modais de transporte 

foram descritas no capitulo terceiro, e no capítulo quarto descreve a 

intervenção integrada em assentamentos precários (favelas, loteamentos 

irregulares, cortiços) com a finalidade de melhorar a qualidade de vida e 

desenvolvimento sustentável daqueles lugares, inclusive regularização 

fundiária. O quinto capítulo19 prevê a assistência técnica e jurídica gratuita 

às famílias pobres que necessitam de projetos, construção e regularização 

fundiária e edilícia em habitação de interesse social. 

O Plano de Habitação de São Paulo, no capítulo VII, dispõe sobre as 

“ações transversais”; prevenção e mediação de conflitos fundiários e 

imobiliários urbanos na qual fomentará ações para prevenção de conflitos 

fundiários e a mediação pacífica em casos de disputas pela posse e 

propriedade de imóveis tanto privados, quanto públicos conforme suas  

diretrizes. 

Prevê a ainda, a criação de um Fórum no município para gerir os 

conflitos fundiários da cidade. 

Num cenário de déficit habitacional e assentamentos/loteamentos 

irregulares na capital paulista entre outros, todos os instrumentos e institutos 

criados e suscitados pelo plano, são extremamente necessários, contudo, 

conforme a própria previsão disposta no Plano, seu horizonte de aplicação é de 

                                            

19
Art. 75. O Programa Assistência Técnica, Jurídica e Social, em consonância à Lei Federal nº 11.888, de 

2008, e com o PDE, reúne ações voltadas a promover o direito das famílias de baixa renda à assistência 
técnica pública e gratuita para o processo de projeto, construção e regularização fundiária e edilícia de 
Habitação de Interesse Social, como parte integrante do direito social à moradia e à cidade. § 1º Este 
Programa atua de forma transversal à política habitacional e deve estar articulado, ao menos, com os 
seguintes programas, estabelecidos por esta lei: I - Provisão de Moradia para Aquisição, nas 
modalidades Promoção de Moradia por Autogestão e Provisão de Moradia em Assentamentos 
Precários; II - Urbanização de Assentamentos Precários; III - Regularização Fundiária de Interesse Social; 
IV - Melhorias Habitacionais em Assentamentos Precários; V - Intervenção em Cortiços. 
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16 anos, com atualizações de metas e projeções quantitativas a cada quatro 

anos e conforme as conjunturas econômicas e de recursos da época. (São 

Paulo, 2016).  

Eis o quadro habitacional que o Plano nos apresenta: 

Tabela 1 - Necessidades Habitacionais em São Paulo-SP 

Necessidades 

habitacionais 

 Intervenção 
no 

território 

Novas 
unidades 

habitacionais 

Políticas 
de 

regulação 
do 

mercado 
de aluguéis 

Síntese das 
necessidades 

habitacionais- 
domicílios 

Necessidades 
relacionadas 

à 
precariedade 
habitacional e 

urbana 

Favelas e 
loteamentos 
irregulares 

740.239 89.953 - 830.192 

Conjuntos 
habitacionais 
irregulares  

20.702 - - 20.702 

Cortiços  68.331 12.058 - 80.389 

População 
em situação 
de rua  

- 15.905 - 15.905 

Demandas 
relacionadas 
a dinâmicas 

econômicas e 
de 

crescimento 
demográfico 

Coabitação 
familiar  

- 103.664 - 103.664 

Crescimento 
demográfico  

- 147.151 - 147.151 

Ônus 
excessivo 
com aluguel  

- - 187.612 187.612 

 Adensamento 
excessivo    
(em 
domicílios 
alugados) 

- - 47.443 47.443 

Estimativa da 
demanda por 

tipo de 
intervenção 

 829.272 
Domicílios 

368.731 
Unidades 

Habitacionais 

235.055 
Domicílios 

 

(Fonte: São Paulo, 2016, p. 44.) 
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CAPÍTULO 2 – INTERPRETAÇÃO ANALÍTICA DAS LEIS E POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE HABITAÇÃO  

 

O presente capítulo pretende analisar de forma empiricista-racionalista e 

argumentativa-crítica20 as políticas públicas de habitação que fazem parte do 

arcabouço normativo de propriedade e moradia nos níveis nacionais e locais, 

em especial a vigente Lei 13.465 de 11 de julho de 2017 que dispõe sobre 

regularização fundiária urbana, na modalidade Reurb-S.  

Esta lei será analisada e comparada com as legislações anteriores, haja 

vista, que o processo de mediação realizado pela empresa social Terra Nova e 

que será apresentado no capitulo posterior utilizou os instrumentos previstos 

nessas legislações pretéritas, portanto, ao analisarmos a lei atual, podemos 

posteriormente ponderar sua efetividade, e sua real aplicação; se trouxe 

inovações e progresso social e, como essas particularidades da lei podem ser 

utilizadas na regularização fundiária na cidade de São Paulo. 

Porém, é necessário também que façamos um levantamento histórico do 

ordenamento jurídico sobre o tema abordado, pois, ao analisar o processo 

histórico de elaboração de leis e políticas públicas (policy-making process) 

habitacionais poderemos estar mais aptos a identificar se houve retrocesso ou 

progresso social através dessas políticas. 

Com a contribuição de Lowi, o elemento mais básico de 
uma análise de políticas públicas passou a ser a 
verificação do tipo de política que se está analisando. Ou 
seja, o conteúdo de uma política pública pode determinar 
o processo político, por isso merece ser estudado. Esse 

                                            

20
 O modelo racionalista-empirista construiu um “passo a passo” para análise (Bardach, 2009), mas os 

teóricos do modelo argumentativo se preocupam mais em reforçar o debate teórico e epistemológico 
do que construir uma “receita de bolo” metodológica. Se por um lado, a analise racionalista de política 
pública sempre buscou moldar o mundo político à lógica científica e técnica, as análises argumentativas 
vieram para adaptar a produção do conhecimento de política pública à lógica política, para “ganhar mais 
conhecimento útil, temporal, e  orientado à ação (Enserink, Koppenjan, Mayer, 2013 apud Secchi, 2016, 
p. 15). 
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papel compete ao analista de política pública que deve 
ser capaz de entender os detalhes e contornos de uma 
política pública, bem como extrair dali seus elementos 
essenciais. (SECCHI, 2015, p. 23). 

 

2.1 Políticas públicas de habitação: Discussão e formação da agenda 

Políticas públicas são diretrizes normativas com objetivos definidos, pois, 

nelas há a percepção de coletividade, entremeando a necessidade de 

resolução sobre situações públicas que podem vincular o privado. Sendo o 

Estado em ação, as políticas públicas terão então o condão de prescrever à 

sociedade o que deve ou não deve ser realizado para alcançar sua essência de 

ser como norma. Em outras palavras, políticas públicas podem ser diretrizes 

estruturantes, ou seja, macro-diretrizes ou, programas – micro-diretrizes; 

também podem ser conjuntos de ações individualizadas no plano estratégico e 

de operação dos governos que se transformam em políticas públicas pontuais, 

com possibilidade de provocar uma rede concatenada para atingir problemas 

públicos locais, regionais, estaduais ou nacionais, e até internacionais. 

“Políticas públicas tratam do conteúdo concreto e do conteúdo simbólico de 

decisões políticas, e do processo de construção e atuação dessas decisões” 

Secchi (2015, p. 1).   

Logo, percebe-se que políticas públicas, em princípio, não são leis stricto  

ou normas com valoração jurídica (espécie normativa), pois, não estão 

constitucionalmente contempladas como tal, conforme art. 59 da Constituição 

Federal. Ou melhor, políticas públicas convertidas em leis podem vir a ser uma 

espécie normativa, mas, desde que perpasse pelo processo constitucional-

legislativo de criação das leis, entendida como um preceito jurídico-normativo 

que tem a capacidade de impor a sociedade determinada ação ou omissão em 

relação algum objeto ou objetivo previsto no dispositivo legal.  

No mais, o poder legislativo detém a primazia na criação de leis, 

portanto, sobre as políticas públicas (Dye, 1972). Reforçando a premissa 

citada, Howlett (2013, p. 7) observa que política pública é uma escolha, uma 
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decisão do governo (policy-making) de fazer ou não fazer algo a respeito. E 

completa:  “Uma decisão „negativa‟ ou „não decisão‟, isto é, em sua forma mais 

simples, nada fazer e manter o atual curso de ação, ou status quo é uma 

decisão política tanto quanto a de tentar alterar alguma parte do status quo.” 

Como explica Dye (1972) e Howlett (2013), o agente primário da criação 

de políticas públicas é o governo, é dele a decisão de fazê-la ou não e, as 

conseqüências também, mesmo aquelas não foram diretamente vislumbradas.  

Sobre a formulação das políticas públicas habitacionais,  sendo esse um 

problema histórico e crônico nacional, ponderamos que as deliberações dos 

poderes, inclusive do judiciário em épocas de ativismo judicial, refletem em 

muito a “percepção” de como os policy-makers decidem resolver essa questão.  

Como observou Charles Jones (1984, p. 7), a formulação 
da política tem por característica distintiva simplesmente 
a proposição de meios para resolver as necessidades 
percebidas da sociedade. A formulação da política, 
portanto, envolve a identificação e a determinação das 
possíveis soluções para os problemas políticos ou, para 
dizê-lo de outra maneira, a exploração das várias opções 
ou cursos alternativos de ação disponíveis para enfrentá-
los. As propostas podem surgir no próprio processo de 
montagem da agenda na medida em que o problema e 
sua respectiva solução chegam juntos à agenda do 
governo (Kingdon, 1984), ou se pode desenvolver opções 
após o caso em questão já ter entrado na agenda oficial. 
De toda forma, a extensão das opções disponíveis e 
consideradas nesse estágio é sempre reduzida a quanta 
os policy-makers têm condições de acolher, antes que 
essas alternativas avancem para as deliberações formais 
dos tomadores de decisão. (HOWLETT, 2013, p. 123). 

Uma das possibilidades para iniciar o processo de formulação de 

políticas públicas é com a identificação do problema, ou, o quanto a situação 

atual de determinada questão pública é considerada “problema” pelos atores. 

Eis aqui a matéria-prima das políticas públicas. Se for considerado relevante a 

situação-problema, poderá entrar para a agenda política, ou para a agenda 

formal. O “problema” para as políticas públicas precisa ser considerado pelos 

atores como uma situação pública que necessita de “atenção” do poder público 

para a sua resolução e intervenção, e ainda, que haja constitucionalidade 
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nessa demanda social, e se for o caso previsão orçamentária para efetivação 

dessas políticas. 

A análise das instituições envolvidas na produção do 
componente normativo de políticas públicas no nível  
federal do Brasil sugere queo sistema é estruturado pelo 
marco normativo de maior hierarquia, a Constituição, 
determinado historicamente, o qual privilegia a 
governabilidade com accountability e também orienta 
políticas segundo princípios de equidade, mas com 
responsabilidade orçamentária. O papel da Constituição 
muitas vezes não tem sido valorizado, pois análises 
excessivamente contextuais não consideram os 
mecanismos institucionais que, à medida que 
amadurecem, produzem resultados concretos em 
políticas públicas relevantes, contrariando as predições 
mais pessimistas. As agendas estratégicas dos atores, 
produto de variadas influências, incluem as demandas 
provenientes das conexões normativa (constitucional) e 
eleitoral. A primeira cria path dependencies e limita 
opções de política, realçando questões de capacidade de 
governar. A segunda agrega preferências em torno do 
pertencimento dos atores à coalizão de governo ou à 
oposição.(GOMES, 2013, p. 127). 

Em que pese a complexidade para a resolução da questão habitacional 

e fundiária, teceremos em princípio algumas considerações históricas e 

divergentes que corroboram com esse entendimento, contudo, acreditamos 

que o atual desenvolvimento da sociedade, as leis, o despertar ambiental e o 

interesse da sociedade em amenizar essa problemática, surgem como marcos 

de possibilidades para a concretização dos Direitos e inseridos na agenda 

oficial. 

Vale lembrar que o tema-problema abordado nesse estudo 

(regularização fundiária) está interligado coma questão da moradia e o déficit 

habitacional, ou seja, a escassez de imóveis em determinada localização 

relativizando com a procura destes para habitação. É importante salientar que, 

mesmo se não existissem demandas por moradias no país ou numa localidade, 

a regularização fundiária sobre-existiria a isso, pois, sua abrangência também 

visa legitimar, regulamentar ou determinar a legalidade da propriedade em 

consonância com o possuidor. Logo, regularização fundiária tem como objetivo 
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promover a habitação e seu respectivo título de propriedade visando à 

segurança jurídica da posse. 

No entanto, para extrapolarmos os limites da capacidade de abrangência 

de uma política pública em relação ao público-alvo, precisamos ser específicos 

em relação ao seu alcance e objetivo, pois, não é a quantidade de pessoas 

impactadas que determina se uma política é pública, e sim sua abstrata 

abrangência e impacto na sociedade. Logo, regularização fundiária deve ser 

tema de política pública. 

Assim, é possível imaginar a existência de políticas 
públicas em todas as áreas sobre as quais o Estado pode 
(e deve) agir, como instrumentos essenciais para que 
sejam alcançados, de maneira sistemática e abrangente, 
os fins previstos na Constituição Federal – sejam aqueles 
obtidos pela ação direta do próprio Estado, sejam 
aqueles apenas induzidos pelos entes públicos, mas 
operacionalizados por condutas dos particulares. Não se 
pretende desqualificar o vínculo desenvolvido pela 
dogmática jurídica entre políticas públicas direitos sociais, 
pois isso equivaleria a fazer pouco caso do aspecto 
basilar do instituto e umbilicalmente ligado a sua origem 
histórica. Mesmo porque, atualmente, no Brasil, parte 
expressiva das políticas públicas está, de fato, no campo 
dos direitos sociais. [...] A associações políticas públicas 
direitos sociais, repita-se, é proeminente (sobretudo em 
um país, como o Brasil, em que existe flagrante déficit de 
efetividade no atendimento de direitos prestacionais 
básicos), mas não exaustiva. (GOMES, 2015, p. 26).  

Assim sendo, diagnosticado que a questão da regularização fundiária:  

moradia, habitação e propriedade no Brasil é um problema generalizado e diga-

se, muitas vezes conflituosos; racional e coerente que o poder público 

reconheça esse assunto como referência para macro e micro-diretrizes, planos 

de ações estratégicas gerais e específicas na agenda formal para criação de 

políticas públicas. Pois, se os atores governamentais (policy-makers): políticos, 

designados politicamente e juízes possuem a primazia de criar, extinguir e 

alterar políticas públicas de habitação; os destinatários dessa política pública 

(policy-takers): população, organizações, grupos de interesse, entre outros tem 

a prevalência em auferir os resultados práticos dessas políticas. 
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2.2  Análise e tipologia da legislação federal (1967 – 2017) sobre 

regularização fundiária e habitação 

Políticas públicas de habitação devido ao seu amplo impacto na 

sociedade podem agregar diferentes tipologias no preceito normativo que visa 

atacar a problemática habitacional, moradia e propriedade, bem como 

regularização fundiária. 

Valemo-nos da tipologia de Lowi para discorrer sobre os critérios de 

impactos nos destinatários das leis-políticas públicas. Lowi apud Secchi, (2015) 

especificou quatro tipos de políticas públicas, a saber: regulatórias, 

distributivas, redistributivas e constitutivas.  

É importante lembrar que as fronteiras que separam 
esses quatro tipos de políticas não são facilmente 
visualizáveis. As políticas públicas geralmente agregam 
características de dois ou mais tipos de políticas, por 
exemplo, as políticas de contratação e as relações 
trabalhistas, que possuem elementos regulatórios e 
redistributivos. A tipologia de Lowi despertou interesse 
nos meios acadêmicos e profissionais por sua utilidade 
para estudos comparativos em um setor de política 
pública ou transversalmente entre vários setores de 
políticas públicas. (SECCHI, 2015, p. 26). 

Em síntese, podemos descrever a tipologia de Lowi da seguinte forma: 

as políticas regulatórias delimitam e regulamentam ações dos destinatários das 

leis ou normas; estabelecem regras para a sociedade ou para o próprio 

governo; o imperativo constante é o fazer ou deixar de fazer, por isso podem 

produzir manifestações veementes tanto contra, quanto a favor. Um exemplo 

seria as políticas ambientais, haja vista, que tem no artigo 225 da 

Constituição21 seu fundamento e tutela do Estado. A regulatória  impõe o “deve 

                                            

21
 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  
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ser”, e geralmente são formadas através do legislativo ou do executivo, nos 

termos do art. 59 ao Art. 75 da atual Carta Magna (Seção VIII). 

As políticas constitutivas ou estruturadoras (meta-política) determinam a 

operação do Poder público. “são aquelas políticas que definem as 

competências, jurisdições, regras da disputa política e da elaboração de 

políticas públicas.” Secchi (2016, p. 26). A abrangência desse tipo de política 

recai diretamente nos atores ativos ou passivos do processo político, ou 

usuários dos serviços públicos. O Código Eleitoral seria um exemplo. A 

estruturadora expressa o “como ser”, podem ser criadas fora do processo 

legislativo: resoluções, regimentos, atos administrativos são alguns exemplos.  

As políticas distributivas alocam direitos objetivos ou materiais para 

determinado segmento da sociedade ou para o próprio governo.Essas políticas 

públicas distributivas, via de regra, impõe o ônus para toda coletividade, a fim 

de distribuir o bônus aos destinatários dessas leis, programas ou políticas. Já 

as políticas redistributivas fornecem direitos subjetivos, objetivos, subsídios 

e/ou privilégios para determinada parcela da sociedade, ou para aqueles que 

se encaixam dentro de um conceito social, político ou ideológico condizente 

com a proposta governamental e suas políticas públicas.Essas concessões, 

benefícios ou prestações de serviço podem provocar conflitos na arena política 

entre atores que representam os segmentos beneficiados e entre os 

representantes ou parcela da sociedade que se reconhecem como 

prejudicados pela política pública redistributiva (COCHRAN, 2009). Nas 

palavras de Lowiapud Secchi (2015). “as políticas redistributivas não recebem 

esse rótulo pelo resultado redistributivo efetivo (renda, propriedade etc), mas 

sim pela expectativa de contraposição de interesses claramente antagônicos”. 

A percepção  objetiva de diferença entre políticas distributivas e redistributivas 

é que a segunda extrai seu contributo de setor, parcela ou segmento da 

sociedade, e por conseguinte reduzindo seus direitos ou privilégios em prol de 

outros. As políticas públicas que visam a promoção de ações afirmativas seria 

um exemplo de redistribuição quando, por exemplo, impõe que determinada 

quantidade de vagas para o ingresso na faculdade deve ser designada para 
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pessoas afro-descendentes, ou pessoas provenientes do ensino público. A 

“redução” de vagas, para os demais que não se encaixam nas características 

da lei, pode provocar a indignação destes. A Lei 8.742 de 1993, a LOAS - Lei 

Orgânica da Assistência Social, onde prevê o BPC - Benefício de Prestação 

Continuada da Previdência Social, na qual pessoas pobres e acima de 65 anos 

de idade ou portadores de deficiência vivendo em extrema pobreza, sem 

condição de auto-sustento recebem um salário mínimo mensal é um exemplo 

de lei inserida numa política pública distributiva. 

No que tange ao tema proposto nesse estudo, iniciamos a análise das 

principais leis vigentes, e que afetam diretamente o direito de propriedade, 

direito à moradia e a regularização fundiária.  

O Decreto-Lei22 271 de 28 de fevereiro de 1967 dispõe sobre a 

responsabilidade do loteador, acerca da concessão de uso do solo entre 

outras. Essa lei juntamente com a Lei 4.591 de 1964, na qual dispõe sobre 

condomínios e incorporações imobiliárias e com a Lei 4.864 de 1965 até os 

dias atuais foram as normas utilizadas pela sociedade, e ainda são nas partes 

não revogadas. A Lei 4.591 de 1964 de “condomínios” permanece em vigor. 

Foi o Decreto de 1967, em seu artigo primeiro e parágrafos que definiu o 

que é loteamento e o que é desmembramento. 

§ 1º Considera-se loteamento urbano a subdivisão de 
área em lotes destinados à edificação de qualquer 
natureza que não se enquadre no disposto no § 2º dêste 
artigo.§ 2º Considera-se desmembramento a subdivisão 
de área urbana em lotes para edificação na qual seja 
aproveitado o sistema viário oficial da cidade ou vila sem 
que se abram novas vias ou logradouros públicos e sem 
que se prolonguem ou se modifiquem os existentes. 
(BRASIL, 1967. Grifos nossos). 

                                            

22
 Decreto-Lei é uma espécie de ato normativo com força de lei e emanado pelo Chefe do executivo. 

Não vigente na atual Constituição Federal, mas que de certa forma, foi substituído pela atual Medida 
Provisória. O Decreto-Lei foi muito utilizado durante o Estado Novo e durante o regime militar no Brasil 
(1964 – 1985).  
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Prevê que loteamentos ou desmembramentos devem apresentar o 

projeto com suas devidas especificações, subordinando as necessidades 

locais, inclusive quanto a destinação. Os loteamentos poderão ser divididos em 

etapas, de tal forma, que possa tornar-se um condomínio a partir do momento 

da aceitação da prefeitura. As vias, praças e áreas destinadas ao serviço 

público do loteamento ou condomínio passam a integrar o domínio público do 

município conforme memorial descritivo do loteamento. Assevera que nas 

desapropriações de loteamentos serão indenizadas apenas as construções e 

melhorias reconhecidas e dentro das normas legais. Glebas e loteamentos 

irregulares não serão indenizados pela desapropriação. 

Em seu artigo sexto dispõe que o loteador ou moradores possuem 

legitimidade para acionar o judiciário a fim de impedir a construção que esteja 

fora das normas urbanísticas e de edificação previstos.  

O Decreto-lei em tela apresenta a concessão de uso de terrenos 

públicos ou privados, remunerados ou não para fins de regularização fundiária 

de interesse social, aproveitamento sustentável de várzeas, preservação de 

comunidades tradicionais, cultivo da terra, urbanização e industrialização de 

interesse público. 

A Lei 6.015 de 1973 dispõe sobre a regulamentação dos registros 

públicos diversos. Em seu Título V dedica os dispositivos para o registro de 

imóveis. Em seu artigo 167, I, os itens 41, 42, 43, 44, são incluídos por leis 

posteriores contemporâneas. A legitimação da posse foi incluída pela Lei 

11.977 de 2009, a conversão da legitimação da posse em propriedade prevista 

pela lei de 2009 citada, foi incluída pela Lei 12.424 de 2011, e a CRF - Certidão 

de Regularização Fundiária e de legitimação fundiária foram incluídas pela Lei 

13.465 de 2017. 

A lei 6.766 de 1979 com seus cinquenta e cinco artigos detalha e 

aperfeiçoa as questões ligadas a regularização fundiária e parcelamento do 

solo, o registro e aprovação nos órgãos públicos. Nas disposições gerais 

determina que é proibido iniciar e comercializar loteamentos ou 
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desmembramentos não registrados e sem autorização dos órgãos 

competentes, e em suas disposições penais declara ser isso crime contra a 

administração pública, prevendo pena de reclusão aos infratores, conforme 

dispositivos.23 

As normas citadas foram criadas e promulgadas durante o regime militar 

brasileiro que se iniciou em 1964 e perdurou até 1985. Percebe-se que se 

entendermos e agruparmos essas leis como políticas públicas habitacionais, 

poderíamos enquadrá-las conforme a tipologia de Lowi, em políticas 

regulatórias e constitutivas. O que corrobora com o momento do país naquele 

dado momento histórico. Um país em pleno crescimento populacional, e 

concentrado majoritariamente na região sudeste com demanda generalizada 

por moradias, e instigando o nascimento de loteadores e empresas imobiliárias 

para comercialização de imóveis, necessitando de delimitadores legais. 

                                            

23
Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública. I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar 

loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público 
competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito 
Federal, Estados e Municipíos; II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou 
desmembramento do solo para fins urbanos sem observância das determinações constantes do ato 
administrativo de licença; III - fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao 
público ou a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do 
solo para fins urbanos, ou ocultar fraudulentamente fato a ele relativo. Pena: Reclusão, de 1(um) a 4 
(quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País. 
Parágrafo único - O crime definido neste artigo é qualificado, se cometido. I - por meio de venda, 
promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de 
vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente. II 
- com inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado, ou com 
omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o fato não constituir crime mais grave. II - com inexistência 
de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado, ressalvado o disposto no art. 18, 
§§ 4o e 5o, desta Lei, ou com omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o fato não constituir crime 
mais grave Pena: Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o maior 
salário mínimo vigente no País. Art. 51. Quem, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes 
previstos no artigo anterior desta Lei incide nas penas a estes cominadas, considerados em especial os 
atos praticados na qualidade de mandatário de loteador, diretor ou gerente de sociedade. Parágrafo 
único. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999). Art. 52. Registrar loteamento ou 
desmembramento não aprovado pelos órgãos competentes, registrar o compromisso de compra e 
venda, a cessão ou promessa de cessão de direitos, ou efetuar registro de contrato de venda de 
loteamento ou desmembramento não registrado. Pena: Detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa de 
5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País, sem prejuízo das sanções 
administrativas cabíveis. (grifos nossos). 
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Em 1987 a Emenda constitucional 26 determinava que fosse instalada a 

Assembleia Nacional Constituinte. Instalada a assembleia e elaborado o 

regimento interno criaram-se as comissões e subcomissões para o projeto da 

nova constituição federal. O primeiro anteprojeto da constituição recebeu mais 

de cinco mil emendas, o segundo anteprojeto que substituíra o antecessor com 

quase vinte e duas mil emendas e entregue a comissão de sistematização. 

Dessas emendas aprovadas pela comissão e inseridas no projeto, apenas três 

vieram da participação popular direta apesar de cento e vinte duas serem 

formalmente apresentadas. Finalizado os trabalhos das comissões, inicia-se 

em janeiro de 1988 as votações no plenário e que só terminaria em meados de 

julho desse mesmo ano. Finalmente, no dia 05 de outubro de 1988 publica-se 

no Diário Oficial a nova Constituição da República Federativa do Brasil. 

Além de dispositivos constitucionais sobre princípios e legalidade, a 

Carta magna vigente dispõe em seu artigo 1º que a república federativa do 

Brasil é um Estado Democrático de Direito, e do seu preâmbulo podemos 

extrair diretrizes importantes que serão utilizadas posteriormente para o 

desenvolvimento desse estudo, quais sejam; direitos sociais e individuais, bem-

estar, desenvolvimento, igualdade, justiça, harmonia social e solução pacífica 

de controvérsias.  

Declara o artigo 5º, XXII, da Constituição Federal que “é garantido o 

direito de propriedade”, no inciso seguinte, determina que a propriedade deve 

cumprir sua função social, no inciso XXV, descreve que se a autoridade pública 

necessitar, devido a perigo iminente, a propriedade privada poderá ser 

requisitada, e em caso de dano, haverá ressarcimento para o proprietário. No 

artigo 170 declara que a República Federativa do Brasil se fundamenta na 

ordem e na economia, bem como o trabalho e a liberdade empresarial a fim de 

tutelar a dignidade, e acrescenta que estes devem ser realizados, entre outros: 

“conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - 

soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade. 
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No capítulo segundo na Carta, em Políticas Urbanas24, determina que a 

organização espacial e social das cidades necessita de normas para sua 

realização, e apresenta inclusive, os institutos da desapropriação, função 

social, plano diretor, tributação sobre propriedade, parcelamento do solo e 

edificações compulsórias. 

No artigo 191 apresenta a modalidade de prescrição aquisitiva de imóvel 

– Usucapião constitucional, ou especial urbano. E por fim, no art. 243, que foi 

alterado pela Emenda Constitucional 81 de 2014 que autoriza a expropriação 

de imóveis rurais ou urbanos que exploram o trabalho infantil e o cultivo de 

plantas psicotrópicas. 

No Estado Democrático de Direito prevalecem as leis sobre os 

costumes, todavia, é certo ponderar a necessidade de transformar em leis, 

certas dinâmicas sociais relevantes. Pois, não se tolera a inescusabilidade das 

leis25, ou seja, não cumprir aquilo que a lei determina, alegando desconhecê-la. 

Nesse mesmo diapasão, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, 

se não em virtude de lei (princípio da legalidade)26.  

 

                                            

24
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara 
Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política 
de desenvolvimento e de expansão urbana. § 2º A propriedade urbana cumpre sua função social 
quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. § 3º As 
desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. § 4º É 
facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, 
nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 
que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: I - parcelamento ou 
edificação compulsórios; II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 
tempo; III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 

25
 LINDB – Lei de introdução as Normas do Direito Brasileiro. Art. 3º. “Ninguém se escusa de cumprir a 

lei, alegando que não a conhece.” 

26
 CRFB/1988. Art. 5º., II. “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei.” 
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Diniz (2007) nos esclarece sobre a exceptio ignorantiae juris: 

Sua obrigatoriedade efetiva basta para se impor como 
norma de conduta social, logo a inadmissibilidade da 
exceção de ignorância não passaria de um simples 
consectário, ou seja, de um aspecto da própria norma, 
decorrendo, portanto, da própria força da lei. O principio 
legal não contém qualquer presunção de que o direito é 
conhecido por todos, uma vez que o direito, por ser 
imprescindível à coexistência social, requer a 
obrigatoriedade da lei oficialmente publicada. [...] o 
significado do art. 3º seria afirmar a segurança jurídica: a 
ignorância ou erro de direito não impedirá os efeitos da 
norma, nem livrará da responsabilidade o seu infrator. 
(DINIZ, 2007, p. 91). 

 

Essa é a síntese do Estado de Direito, pois, essas normas condutoras 

citadas são provenientes da Lei de Introdução às Normas do Direito,a 

denominada LINDB, e da Carta Magna de 1988. Assim sendo, a Constituição 

brasileira é a norma geral mais importante do país, é através dela, ou melhor, 

através de seus princípios, diretrizes, objetivos e dispositivos que são criadas 

as leis infraconstitucionais.  

As constituições têm por objetivo estabelecer a estrutura 
do Estado, a organização de seus órgãos, o modo de 
aquisição do poder e a forma de seu exercício, limites de 
sua atuação, assegurar os direitos e garantias dos 
indivíduos, fixar o regime político e disciplinar os fins 
socioeconômicos do Estado, bem como os fundamentos 
dos direitos econômicos, sociais e culturais. (SILVA, 
1992, p. 44). 

Instalado um novo paradigma imposto pela Constituição Federal de 

1988, os governos deveriam ter como metas em seus planos e programas 

políticas públicas que abordassem a questão da habitação no país, e ainda, 

diante dentro de um quadro nacional de déficit habitacional e pobreza, aumento 

populacional histórico, organização social e política da população em busca de 

habitação, e também em defesa da propriedade privada; os governos e demais 

poderes públicos teriam o referencial da nova Magna Carta como parâmetro de 

atuação para a resolução dessas demandas. 
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A lei 9.785 de 1999 alterou o Decreto-Lei de 1941 que dispunha sobre 

desapropriação por utilidade pública, a Lei de registros públicos de 1973 e a Lei 

6.766 de 1979 sobre parcelamento do solo27. No que tange a esse estudo é 

importante apontar a alteração promovida, conforme abaixo: 

Art. 3o A Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:§ 4o 
Considera-se lote o terreno servido de infra-estrutura 
básica cujas dimensões atendam aos índices 
urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal 
para a zona em que se situe.§ 5o Consideram-se infra-
estrutura básica os equipamentos urbanos de 
escoamento das águas pluviais, iluminação pública, 
redes de esgoto sanitário e abastecimento de água 
potável, e de energia elétrica pública e domiciliar e as 
vias de circulação pavimentadas ou não.§ 6o A infra-
estrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas 
habitacionais declaradas por lei como de interesse social 
(ZHIS) consistirá, no mínimo, de:I - vias de circulação;II - 
escoamento das águas pluviais;III - rede para o 
abastecimento de água potável; eIV - soluções para o 
esgotamento sanitário e para a energia elétrica 
domiciliar." (BRASIL, 1979.Grifos nossos). 

A Lei prevê ainda que o título de propriedade fosse dispensado em caso 

de parcelamento popular, em imóvel considerado de utilidade pública, desde 

que promovido pelos entes federativos ou entidades delegadas em promover e 

implantar projetos de habitação. A sentença, os compromissos de compra e 

venda e as promessas de cessão seriam registradas e averbadas na matrícula 

do lote. 

A medida provisória 2.220 de 2001 criou o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Urbano (CNDU), e determinou a forma de concessão de uso 

                                            

27
"Art. 3o Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de 

expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei 
municipal." (NR) "I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano 
e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação 
prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem." (NR). "§ 1o A 
legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do Município, os usos 
permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, 
obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento." 
(NR). 
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do espaço público para fins de moradia. Os artigos originais 1º, 2º e 9º foram 

alterados pela Lei 13.465 de 2017 e serão discutidos posteriormente. Com a 

recriação do órgão deliberativo, o CNDU, pois, em 1985 havia esse conselho e 

sua função era acompanhar, promover e avaliar a política nacional de 

desenvolvimento urbano no país.  A relevância dessa medida provisória é que, 

se constitucionalmente é vedado a usucapião de imóveis públicos, conforme 

§3º, art. 183 da Constituição Federal, a concessão gratuita de uso de 

propriedades públicas para fins de moradia é cabível, desde que os ocupantes 

estivessem no imóvel antes de junho de 2001 (redação original), e dezembro 

de 2016 (redação de 2017). É facultado ao Poder Público conceder autorização 

de uso para fins comerciais também, desde que tivesse os requisitos exigidos. 

Essa MPV era o instrumento ideal para ser utilizado por posseiros 

(individual ou coletivo) de baixa renda que ocuparam o referido imóvel de até 

250 metros quadrados, por cinco anos, sem interrupção e sem oposição. Além 

disso, determinava que o lapso temporal exigido para a concessão de imóvel 

poderia ser contabilizado com a posse anterior, caso o atual tenha adquirido o 

imóvel de outrem. Contudo, as frações ideais dos terrenos deveriam ser 

igualitárias, salvo, se houvesse acordo expresso entre os ocupantes. 

Determinava que, se a ocupação acarretar risco à vida ou à saúde, o poder 

público deveria garantir aos possuidores o exercício de seu direito em outro 

local.  O título de concessão de uso especial de propriedade seria emitido via 

administrativa, ou judicial, caso houvesse litígio28.   

                                            

28
Art. 6o  O título de concessão de uso especial para fins de moradia será obtido pela via administrativa 

perante o órgão competente da Administração Pública ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via 
judicial. § 1o  A Administração Pública terá o prazo máximo de doze meses para decidir o pedido, 
contado da data de seu protocolo. § 2o  Na hipótese de bem imóvel da União ou dos Estados, o 
interessado deverá instruir o requerimento de concessão de uso especial para fins de moradia com 
certidão expedida pelo Poder Público municipal, que ateste a localização do imóvel em área urbana e a 
sua destinação para moradia do ocupante ou de sua família.  § 3o  Em caso de ação judicial, a concessão 
de uso especial para fins de moradia será declarada pelo juiz, mediante sentença. § 4o  O título 
conferido por via administrativa ou por sentença judicial servirá para efeito de registro no cartório de 
registro de imóveis. Art. 7o  O direito de concessão de uso especial para fins de moradia é transferível 
por ato inter vivos ou causa mortis. 
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A Lei 10.257 de julho de 2001 foi um marco histórico para as políticas 

públicas que impactam o direito à moradia, habitação e propriedade no Brasil. 

Na verdade, essa lei regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal 

de 1988. Em seus artigos iniciais dispõe que: 

Art. 1º Na execução da política urbana, de que tratam os 

arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o 
previsto nesta Lei. Parágrafo único. Para todos os efeitos, 
esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, 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. Art. 2º A política urbana tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais. (BRASIL, 2001. Grifos 
nossos). 

Vale recordar que, no estatuto da cidade é possível avaliar a dimensão e 

a importância da lei para parcelamento do solo para fins de regularização 

fundiária e empreendimentos imobiliários diversos como condomínio e 

loteamentos; consequentemente impacta o mercado imobiliário, pois este 

também é regulado por disposições legais. Em síntese, é possível afirmar 

então que por determinação legal, a propriedade urbana não é apenas um 

simples produto, um bem; na verdade, moradia cumpre função social dentro do 

contexto mais amplo: a cidade. 

Pari passu, possuir bens imóveis, geralmente terrenos ou glebas 

deixando-os sem uso, e apenas com a finalidade de vendê-los ou alugá-los na 

expectativa de que seu valor de mercado aumente durante o lapso de tempo 

decorrido é característica de especulação. Devido a isso a  expressão 

“especulação Imobiliária”  acabou tendo uma conotação pejorativa, por deixar 

implícito que o proprietário do imóvel não irá utilizá-lo para fins produtivos ou 

habitacionais, e dessa forma pressionando os valores para cima ao invés de 

vender para àqueles que utilizariam para sua própria moradia. A lógica é 

relativamente simples, uma pessoa, empresa, ou grupo de pessoas ou 

empresas compram imóveis, em grandes áreas ou quantidades e numa mesma 

região, para reduzir a oferta de imóveis no lugar, e, por consequência, há um 
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aumento artificial dos preços de todos os imóveis daquela região, seguindo a 

teórica lei de oferta e demanda. No Estatuto das cidades e no Plano diretor, tal 

ocorrência citada é identificada, e o poder público poderá inibir tal prática 

através de instrumentos legais, como o IPTU progressivo, desapropriação etc. 

Quase dez anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

durante a gestão de Fernando Henrique Cardos, as normas que orientariam as 

políticas públicas habitacionais foram regulatórias e constitutivas. Foi a Lei 

10.257 de 2001 – O Estatuto das Cidades que abrangeu todas as tipologias 

descritas por Lowi. 

Em 2004, a Lei 10.932 com apenas três artigos entrou no ordenamento 

jurídico pátrio com o objetivo de alterar a redação de três dispositivos da Lei de 

parcelamento do solo de 1966 na qual dispunha sobre  reserva de faixa não-

edificável referente a dutovias e rodovias. Portanto, não incindindo na questão 

fundiária diretamente.  

Em 2005, a Lei 11.124 foi criada para dispor sobre o SNHIS - Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social e criar o FNHIS - Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social e instituir o Conselho Gestor do FNHIS29. 

O SNHIS centralizaria todos os programas e projetos para habitação 

social, integrando as políticas habitacionais dos entes federativos com o 

objetivo de tornar a moradia digna como direito e inclusão social, considerando 

a função social da propriedade urbana e coibir a especulação imobiliária. O 

FNHIS comandaria os recursos orçamentários para os programas voltados à 

políticas habitacionais para população de baixa renda. Determinava os artigos 

22 e 23 que os benefícios e subsídios financeiros deveriam ser destinados 

                                            

29
Art. 2º. Fica instituído o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, com o objetivo de: 

I – viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e 
sustentável;         II – implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo e 
viabilizando o acesso à habitação voltada à população de menor renda; e III – articular, compatibilizar, 
acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos que desempenham funções no setor da 
habitação. 
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prioritariamente às famílias de baixa renda, respeitando suas capacidades de 

pagamentos, e para isso, utilizar instituições financeiras autorizadas, isenção 

tributária aos empreendimentos imobiliários no processo de construção. 

Apesar de ser uma lei que promovia a habitação e moradia digna, por 

outro lado não contemplava a regularização fundiária, conforme determina o 

disposto item V, § 1º do artigo 23: “impedimento de concessão de benefícios de 

que trata este artigo a proprietários, promitentes compradores, arrendatários ou 

cessionários de imóvel residencial”. 

O Decreto 5.796 de 2006 visava apenas regulamentar a Lei 11.124 de 

2005, portanto, meramente constitutiva. Já a lei 11.481 de 2007, entre outros, 

alterava a redação do art. 18-A, do Decreto 9.760 de 1946, declarando que a 

União lavraria o auto de demarcação de seus imóveis em casos de 

regularização fundiária de interesse social, e ainda, determinava que seria 

considerado regularização fundiária de o interese social aquelas que 

atendessem famílias com renda mensal até cinco salários mínimos30. 

O artigo em comento, pertence a Lei 11.888 de 2008. A função dessa lei 

era oferecer as pessoas de baixa renda, meios técnicos através do poder 

público ou de organizações civis respaldo para projetos e construções de 

habitações de interesse social, para isso, profissionais das áreas de 

engenharia, arquitetura e urbanismo deveriam acompanhar a execução das 

obras, a fim de assegurar o direito a moradia digna e conjugá-la com o 

desenvolvimento sustentável ambiental daquele local.  

                                            

30
Art. 1º.  Esta Lei assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita 

para o projeto e a construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à 
moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal, e consoante o especificado na alínea r do inciso V 
do caput do art. 4o da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Art. 2o  As 
famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, residentes em áreas urbanas ou rurais, têm 
o direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse 
social para sua própria moradia. 
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Esses profissionais teriam também a incumbência de capacitar outros 

profissionais e a comunidade usuária de seus serviços. Todos os serviços 

técnicos seriam franqueados aos moradores, devendo ser todos os serviços 

custeados pelos fundos públicos federais ou por recursos privados. Assim 

sendo, essa lei, em seu artigo sétimo alterou o parágrafo terceiro do art. 11 da 

lei 11.124 de 2005 da seguinte forma: 

Na forma definida pelo Conselho Gestor, será 
assegurado que os programas de habitação de interesse 
social beneficiados com recursos do FNHIS envolvam a 
assistência técnica gratuita nas áreas de arquitetura, 
urbanismo e engenharia, respeitadas as disponibilidades 
orçamentárias e financeiras do FNHIS fixadas em cada 
exercício financeiro para a finalidade a que se refere este 
parágrafo.”  

A Lei 11. 977 de 2009 e a Lei 12.424 de 2011 que dispõem sobre o 

programa Minha casa, minha vida e regularização fundiária urbana foram as as 

normas que mais impactaram questão da habitação no Brasil na década de 

2000. Conforme descrito, as diretrizes normativas que nasceram no período de 

2004 a 2008 foram preponderantemente regulatórias e constitutivas. A lei de 

2009 foi parcialmente revogada pela de 2011, vários dispositivos foram 

excluídos ou alterados em sua redação pela lei posterior. Considerando que 

esse programa habitacional tem por finalidade incentivar a produção e 

aquisição de imóveis para pessoas com renda mensal até cinco salários 

mínimos, e subvenção econômica para mutuários com renda até tres salários 

mínimos31. 

A lei 11.977 em seu capítulo terceiro, artigos 46 a 71-A dispunham sobre 

regularização fundiária e foram todos revogados pela lei contemporânea, e 

                                            

31
“Art. 3º  Para a indicação dos beneficiários do PMCMV, deverão ser observados os seguintes 

requisitos: I - comprovação de que o interessado integra família com renda mensal de até R$ 4.650,00 
(quatro mil, seiscentos e cinquenta reais); II - faixas de renda definidas pelo Poder Executivo federal para 
cada uma das modalidades de operações; III - prioridade de atendimento às famílias residentes em 
áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; IV - prioridade de atendimento às 
famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e V - prioridade de atendimento às famílias 
de que façam parte pessoas com deficiência. 
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desses apenas alguns tiveram nova redação com finalidades 

preponderantemente regulatórias; arts: 47, 50,51,53, 54, 56, 57, 60 e 65. 

Dentre os dispostivos excluídos,os artigos 48 e 50 da lei de 2009 

merecem atenção. O artigo 48, em seu item IV, estimulava à resolução 

extrajudicial de conflitos, e o item V previa a concessão do justo título 

preferencialmente a mulher. O artigo 50 previa a participação dos poderes 

públicos na promoção da regularização fundiária. Toda seção II sobre 

regularização fundiária de interesse social foi excluída pela lei de 2011, 

permanecendo apenas a redação do §3º do artigo 54 na qual previa a 

regularização fundiária de interessesocial em áreas de preservação ambiental 

permanente.Foi mantido a redação original do parágrafo terceiro do artigo 58: 

“Não será concedido legitimação de posse aos ocupantes a serem realocados 

em razão da implementação do projeto de regularização fundiária de interesse 

social, devendo o poder público assegurar-lhes o direito à moradia.” 

O artigo 59 teve o item terceiro revogado, mantendo a sua redação 

original:  

“Art. 59.  A legitimação de posse devidamente registrada 
constitui direito em favor do detentor da posse direta para 
fins de moradia. § 1o  A legitimação de posse será 
concedida aos moradores cadastrados pelo poder 
público, desde que:  I - não sejam concessionários, 
foreiros ou proprietários de outro imóvel urbano ou rural; 
II - não sejam beneficiários de legitimação de posse 
concedida anteriormente. III - (revogado). §2º A 
legitimação de posse também será concedida ao 
coproprietário da gleba, titular de cotas ou frações ideais, 
devidamente cadastrado pelo poder público, desde que 
exerça seu direito de propriedade em um lote 
individualizado e identificado no parcelamento 
registrado.” (BRASIL, 2009). 

O sobressalto que apresenta-se com a análise das leis acima descritas é 

que a primeira foi sancionada em 2009 pelo então vice-presidente José Alencar 

e conforme sua redação original previa dispositivos para fins de regularização 

imobiliária. Dois anos depois, em 2011, sob a chancela da então presidente 

Dilma Rousseff, praticamente todos os dispositivos que  promoviam a 



72 

 

 

regularização fundiária foram excluídos, e os que permanceram foram 

meramente regulatórios ou constitutivos.  

Sem entrar no mérito do impacto, o programa minha casa, minha vida, 

provocou no mercado imobiliário o aumento de crédito e fomentou a demanda 

por moradias, consequentemente elevou exponencialmente o preço dos 

imóveis32, aguçou empreendedores, construtores e empreiteiros a adquirir 

glebas e terrenos, ou do próprio poder público oferecer áreas desapropriadas 

ou pertencentes a União para construção de moradias que se adaptassem as 

configurações do PMCMV, seguiu portanto a lógica do capital: mais crédito, 

mais oferta, mais lucro, por outro lado um programa que na prática, não reduziu 

o déficit imobiliário conforme já demonstrado pelas pesquisas da Fundação 

João Pinheiro já citadas. 

No caso do MCMV, e isso já foi amplamente 
documentado, o programa beneficia empreiteiras que 
recebem do governo grandes áreas para construir e 
lucrar, porque essas casas são vendidas. Não é aluguel 
social como na Inglaterra, onde o governo pode reter o 
valor da terra por meio do aluguel. O que estão fazendo é 
dar terras, as empreiteiras lucram, os beneficiários 
ganham uma casa, mas no momento em que a unidade é 
vendida, o subsídio (a terra dada pelo governo) não pode 
mais ser reutilizado." (GUIMARÃES, 2015). 

 

2.3 Aspectos gerais da Lei 13.465 de 2017 que dispõe sobre a 

regularização fundiária urbana e rural – Reurb  

No final  de dezembro de 2016 o governo federal editou a Medida 

Provisória33 - MPVnº 759 que previa a alteração da regularização fundiária 

                                            

32
 Nos últimos dez anos, preços dos imóveis em São Paulo subiram 192% - InfoMoney. Os preços dos 

imóveis na cidade de São Paulo subiram 192% entre 2005 e 2014, de acordo com o índice FipeZap. 
Fonte: https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/imoveis-compra/noticia/4293788/nos-ultimos-
dez-anos-precos-dos-imoveis-sao-paulo-subiram 

33
As Medidas Provisórias (MPVs) são normas com força de lei editadas pelo Presidente da República em 

situações de relevância e urgência. Apesar de produzir efeitos jurídicos imediatos, a MPV precisa da 
posterior apreciação pelas Casas do Congresso Nacional (Câmara e Senado) para se converter 
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urbana e rural  no Brasil. Criou-se  uma Comissão Mista da Medida Provisória 

(CMMPV 759/2016 - nº 759, de 2016)34 para discutir seu conteúdo. Essa 

comissão foi composta preponderantemente por políticos da região centro-

oeste, norte e nordeste do Brasil. 

Em conseqüência, essa medida provisória recebeu 732 emendas 

advindas tanto dos congressistas, quanto dos senadores. Nos termos da 

resolução 26 de 2013 do Senado Federal foi aberta paralelamente uma 

consulta pública sobre essa MPV, que no final da votação obteve 672 votos 

aprovando a proposição e 270 contra35. Depois de tramitar pelo Congresso e 

Senado, o texto foi aprovado no dia 25 de maio de 2017 pela Câmara dos 

deputados, e no dia 11 de julho de 2017 a MPV foi transformada em norma 

jurídica com vetos; Lei 13.465, e publicada no Diário Oficial da União, e 

consequentemente dentro do ordenamento jurídico pátrio. 

A Lei 13.465 de 11 de julho de 2017 dispõe sobre a regularização 

fundiária urbana e rural, e no seu título II, capítulo I, das Disposições gerais 

trata especificamente da Regularização Fundiária Urbana – Reurb. A lei institui 

as normas gerais e procedimentos para sua efetivação, inclusive jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais e naquilo que lhe compete: a legitimação de 

ocupantes e regularização fundiária a ser realizada em núcleos urbanos 

informais.  

Considerando as divergências sobre a nova lei em tela e o parecer da 

procuradora-geral do Ministério Público Federal36 sobre a questão da 

                                                                                                                                

definitivamente em lei ordinária. Fonte: https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-
provisorias/entenda-a-tramitacao-da-medida-provisoria 

34
 Partidos participantes da comissão: PSBD, MDB, PROS, DEM, PV, PP, PSD, PDT, PT, PTB, PSC, PRB, PR, 

PTC, PPS, PSB, PC do B, REDE, PHS, PT do B, PTN, PRP, PSL, SD, PSOL. Fonte: 
https://legis.senado.leg.br/comissoes/composicao_comissao?codcol=2080 

35
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=127879 

36
Lei que reforça desigualdade social e danos ambientais na Amazônia é inconstitucional, afirma PGR. A 

procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu, em parecer enviado ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), a inconstitucionalidade da Lei Federal 13.465, sancionada em julho de 2017. A norma 
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regularização fundiária, torna-se necessário evidenciar que a norma que estava 

em vigor sobre as questões fundiárias rurais (parcelamento do solo) era a Lei 

Federal 6.766 de 1979, portanto, existia quase 40 anos de omissão legislativa e 

executiva do poder público sobre o tema.  Além disso, a nova lei sobre 

regularização fundiária surgiu depois de cerca de 8 anos da lei 11.977 de 2009 

que dispunha apenas parcialmente sobre a regularização fundiária urbana e 

preponderantemente sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida.  

A lei 13.465/2017 apresenta os procedimentos e as normas gerais, bem 

como as medidas de ordem urbanística, ambiental e social; as diretrizes para o 

ordenamento do território e dos assentamentos, os critérios administrativos e 

jurídicos para a efetivação da regularização fundiária em conjunto com os 

poderes públicos nas esferas competentes com o intuito de ordenar a 

ocupação do solo de forma eficiente e sustentável. Vale dizer que essa Lei, é 

aplicada para a regularização fundiária de núcleos urbanos informais existentes 

até 22 de dezembro de 2016. 

Existem, de acordo com a lei, duas modalidades de Reurb: a Reurb-E 

(regularização de interesse específico) é a regularização fundiária utilizada 

                                                                                                                                

trata da regularização fundiária rural e urbana e da ocupação de terras da União na Amazônia Legal. 
Segundo a PGR, a lei avança sobre a competência dos municípios para tratar de matérias urbanísticas e 
afronta diversos princípios constitucionais, como o direito à moradia, a função social da propriedade, a 
proteção do meio ambiente e as políticas de desenvolvimento sustentável e de redução da pobreza. No 
entendimento de Raquel Dodge, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.883 deve ser recebida 
pelo STF. O relator da ação é o ministro Luiz Fux, que também relata as ADIs 5.787 e 5.771 – esta 
segunda, proposta pela Procuradoria-Geral da República contra a mesma lei. O julgamento das ADIs 
teve declarado o rito abreviado, que descarta prévia análise de liminar, em razão da relevância da 
matéria. No parecer, Raquel Dodge pontua que, a Lei 13.465/2017, ao promover profunda e complexa 
reestruturação dos regimes de regularização fundiária urbana, com foco na distribuição de títulos de 
propriedade, reforçou a desigualdade social e consolidou danos ambientais decorrentes de 
desmatamentos e ocupações ilegais de terras públicas e privadas. “A norma permite acesso à política 
pública de regularização fundiária urbana com mais facilidade à população de média e alta renda, 
impondo restrições à população com maior necessidade, o que se afigura contrário ao princípio da 
isonomia”, afirma. De acordo com a PGR, a lei usa a regularização fundiária urbana como forma de 
privatização da cidade por meio da distribuição de títulos de propriedade. Ela lembra que a ocupação da 
terra relaciona-se intrinsecamente com o meio ambiente. “O novo regime legal contribui para a 
concentração de terras e, portanto, caminha no sentido oposto aos objetivos fundamentais da 
República, relacionados à construção de sociedade livre, justa e solidária, ao desenvolvimento nacional 
e à erradicação da pobreza, à redução das desigualdades sociais e regionais”, sustenta. Fonte: 
http://www.mpf.mp.br 
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para núcleos urbanos informais ocupados por pessoas que podem prover seu 

próprio sustento e de sua família, que conseguem manter as despesas 

convencionais cotidianas e aquelas que recaem sobre sua habitação. Apesar 

da Lei não ser clara nesse sentido, por exclusão e parâmetro com o dispositivo 

da outra modalidade, entende-se que a Reurb é aplicável a qualquer pessoa ou 

moradores que não sejam considerados de baixa renda, moradores ou não de 

conjuntos habitacionais ou moradias de interesse social construídas pela 

própria administração direta ou indireta. 

Já a Reurb-S (regularização de interesse social) é aplicável a pessoas 

predominantemente de baixa renda, desde que assim, reconhecidas e 

declaradas pelos municípios através de seus órgãos competentes. Nesse 

ponto, outra vez, apesar da lei não especificar, entende-se que os órgãos da 

administração municipal e assistência social que realizariam essa aferição 

através de entrevistas e pesquisas com os moradores. 

Basicamente, os cidadãos reconhecidos como moradores da Reurb-S e 

aqueles que vivem moradias sociais estarão isentos de todas as custas e 

emolumentos nos cartórios de registros de imóveis, inclusive das certidões, 

matrículas que recaem sobre a propriedade regularizada. Também serão 

custeados pelo poder público  todo o projeto de regularização fundiária, isentos 

também de todos os custos e pagamentos atrelados a essa modalidade: 

equipamentos, melhorias, infraestrutura básica e o projeto urbanístico 

adequado ao assentamento.  

As custas judiciais também serão de responsabilidade do ente público, 

inclusive, se for o caso, a assistência jurídica necessária para a concretização 

da regularização fundiária37. 

                                            

37
 Art. 35.  O projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo: I - levantamento plani-altimétrico e 

cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que demonstrará as 
unidades, as construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais 
elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado; II - planta do perímetro do núcleo urbano 
informal com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, quando for possível; III - estudo 
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É interessante notar que foi no contexto da Declaração 
de Istambul que os Estados signatários reconheceram 
sua responsabilidade no setor habitacional e sua 
obrigação tanto de proporcionar à população suporte 
necessário para o acesso à moradia quanto para 
implementar melhorias nas condições habitacionais, tudo 
por meio da realização de políticas públicas. (INÁCIO 
apud NALINI; LEVY, 2014, p. 58). 

O art. 36, parágrafo 3º assim determina: "As obras de implantação de 

infraestrutura essencial, de equipamentos comunitários e de melhoria 

habitacional, bem como sua manutenção, podem ser realizadas antes, durante 

ou após a conclusão da Reurb.  A Reurb-S será implementada por etapas 

através do poder público, ou, por sua administração direta ou indireta. 

O rol dos objetivos38 da Reurb devem ser considerados pelos 

municípios, Distrito Federal, unidades federativas e pela União. Entre os 

objetivos destacamos o estímulo a resolução extrajudicial de conflitos, a 

                                                                                                                                

preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental; IV - projeto urbanístico; 
V - memoriais descritivos; VI - proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de 
reassentamento dos ocupantes, quando for o caso; VII - estudo técnico para situação de risco, quando 
for o caso;  VIII - estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta Lei, quando for o caso; IX - 
cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações 
urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de 
regularização fundiária; e X - termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou 
privados, pelo cumprimento do cronograma físico definido no inciso IX deste artigo. Parágrafo único.  O 
projeto de regularização fundiária deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada 
para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de 
circulação e as áreas destinadas a uso público, quando for o caso.   

38
Art. 10.  Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios: I - identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, organizá-los e 
assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições 
urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior; II - criar unidades 
imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas direitos reais em 
favor dos seus ocupantes; III - ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de 
modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados; IV 
- promover a integração social e a geração de emprego e renda; V - estimular a resolução extrajudicial 
de conflitos, em reforço à consensualidade e à cooperação entre Estado e sociedade; VI - garantir o 
direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas; VII - garantir a efetivação da função 
social da propriedade; VIII - ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem-estar de seus habitantes;  IX - concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no 
uso do solo; X -  prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais;  XI - conceder 
direitos reais, preferencialmente em nome da mulher; XII - franquear participação dos interessados nas 
etapas do processo de regularização fundiária.   
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garantia do direito à moradia digna e a efetivação da função social da 

propriedade. 

A Lei declara que núcleo urbano ou assentamento urbano são imóveis 

ou unidades imobiliárias que estão em discrepância com a fração mínima do 

parcelamento do solo prevista nas normas municipais. O núcleo informal é  

irregular, clandestino de tal forma, que não existe título de propriedade para os 

moradores. O núcleo informal consolidado por sua vez, além de possuir as 

condições acima citadas, possui a inexeqüível possibilidade de regularização 

fundiária pelas vias tradicionais devido ao lapso temporal da construção das 

moradias, e a natureza dessas edificações que impactaram as vias de 

circulação e distribuição da infra-estrutura básica. 

A lei veda a regularização fundiária de núcleos informais em áreas 

consideradas de segurança nacional ou interesse de defesa. Já núcleos 

existentes em áreas de preservação e conservação ambiental e de uso 

sustentável necessitam de estudos de impactos para avaliação de sua 

regularização. 

As entidades ligada a administração pública, seja de forma direta ou 

indireta, nas esferas federais, estaduais ou municipais, bem como o Ministério 

Público e a Defensoria Pública em nome dos beneficiários de baixa renda 

podem requer a Reurb. Além deles, os próprios moradores de forma individual 

ou coletiva, seja através de cooperativas, associações e organizações com 

finalidades de promoção de moradia são legitimados para requerer a Reurb, 

bem como promover e rogar por todos os atos administrativos, judiais e notarial 

para fins de registro da regularização.  

Dentre os legitimados para requerer a Reurb, o dispositivo da Lei aponta 

duas considerações relevantes: 

Art. 14. § 2o  Nos casos de parcelamento do solo, de 
conjunto habitacional ou de condomínio informal, 
empreendidos por particular, a conclusão da Reurb 
confere direito de regresso àqueles que suportarem os 
seus custos e obrigações contra os responsáveis pela 
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implantação dos núcleos urbanos informais. § 3o  O 
requerimento de instauração da Reurb por proprietários 
de terreno, loteadores e incorporadores que tenham 
dado causa à formação de núcleos urbanos informais, ou 
os seus sucessores, não os eximirá de responsabilidades 
administrativa, civil ou criminal. (BRASIL, 2017). (grifos 
nossos).  

 

2.3.1 Instrumentos da Reurb 

Considerando que, se até dezembro de 2016 os imóveis irregulares não 

conseguiram ser regularizados, ou mesmo que não foram contemplados com 

políticas públicas de habitação que viabilizassem a normalização das moradias, 

mesmo que por particulares, os instrumentos da lei em tela sistematizam e 

descrevem a operacionalização da regularização fundiária.  Conforme veremos 

no terceiro capítulo, o assentamento Vila Santa Marcelina, objeto desse estudo 

e caracterizado como núcleo informal consolidado existente antes do prazo 

estipulado pela Lei, utilizou-se da alienação imobiliária para a conclusão do 

imbróglio jurídico que desenrolava há anos.  

Assim, a Lei em discussão, através da Reurb, apresenta15 instrumentos 

(institutos jurídicos) para a efetivação da regularização fundiária urbana, cada 

um com seus requisitos e indicações necessárias para sua efetivação.  

Apresentamos esses instrumentos no quadro a seguir: 
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Tabela 2 - Instrumentos da Reurb 

Legitimação fundiária e a legitimação de 

posse, nos termos desta Lei  

Requisição, em caso de perigo 

público iminente 

Usucapião Intervenção do poder público em 

parcelamento clandestino ou irregular  

Desapropriação em favor dos possuidores  Alienação de imóvel pela administração 

pública diretamente para seu detentor 

Arrecadação de bem vago  Concessão de uso especial para fins de 

moradia 

Consórcio imobiliário Concessão de direito real de uso 

Desapropriação por interesse social Doação 

Direito de preempção Compra e venda 

Transferência do direito de construir  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.3.2 Certidão e registro de regularização fundiária  

Após o requerimento da Reurb pelos legitimados é iniciado o 

procedimento administrativo39, o ente público desenvolverá uma série de 

obrigações que desencadearão sucessivos, e por vezes simultâneos atos para 

a realização final da regularização fundiária que será materializada com a 

expedição e registro da CRF – Certidão de Regularização Fundiária40.  

                                            

39
 Art. 28.  A Reurb obedecerá às seguintes fases: I - requerimento dos legitimados; II – processamento 

administrativo do requerimento, no qual será conferido prazo para manifestação dos titulares de 
direitos reais sobre o imóvel e dos confrontantes; III - elaboração do projeto de regularização fundiária; 
IV - saneamento do processo administrativo;   V - decisão da autoridade competente, mediante ato 
formal, ao qual se dará publicidade; VI - expedição da CRF pelo Município; e VII - registro da CRF e do 
projeto de regularização fundiária aprovado perante o oficial do cartório de registro de imóveis em que 
se situe a unidade imobiliária com destinação urbana regularizada.  

40
Art. 41.  A Certidão de Regularização Fundiária (CRF) é o ato administrativo de aprovação da 

regularização que deverá acompanhar o projeto aprovado e deverá conter, no mínimo: I - o nome do 
núcleo urbano regularizado; II - a localização; III - a modalidade da regularização; IV - as 
responsabilidades das obras e serviços constantes do cronograma; V - a indicação numérica de cada 
unidade regularizada, quando houver; VI - a listagem com nomes dos ocupantes que houverem 
adquirido a respectiva unidade, por título de legitimação fundiária ou mediante ato único de registro, 
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Recebida a CRF e o projeto da Reurb pelo cartório de registro de 

imóveis, o oficial do cartório registrará a entrada, instaurará o procedimento 

registral, em caso de desconformidade registral emitirá nota de exigência ao 

requerente para a devida correção, caso contrário, ou seja, se estiver em 

conformidade, será aprovado e serão abertas matrículas individualizadas dos 

lotes ou unidades imobiliárias, inclusive das áreas públicas (domínio público)  

previstas no projeto. O procedimento registral deve ser concluído em até 60 

dias, podendo ser prorrogáveis pelo mesmo tempo mediante justificativa. 

 

2.4  A contradição performativa entre o Direito à moradia digna e a luta 

por moradia e sua repercussão na regularização fundiária 

Os ensinamentos de Rudolf Von Jhering41 sobre posse e propriedade 

influenciaram a elaboração de grande parte dos dispositivos inseridos no 

ordenamento civil brasileiro. O autor em seus livros, as leis e  seus dispositivos 

separam o conceito de posse e o conceito de propriedade. Dizia Jhering (2005, 

p. 19) que “a posse é indispensável para que se chegue à propriedade”. 

Exemplifica o jurista alemão: 

A posse é o poder de fato, e a propriedade o poder de 
direito sobre a coisa. Ambas podem encontrar-se 
reunidas no proprietário, como também estar separadas; 
isto ocorre de duas maneiras: ou o proprietário transfere 
a outro a posse, reservando para si a propriedade, ou a 
posse da coisa lhe é tirada contra a sua vontade. No 
primeiro caso a posse é justa (possessio justa), e o 
proprietário deve respeitá-la; no segundo caso, é injusta 
(possessio injusta), e ele pode recuperá-la através de um 
pleito judiciário. ( JHERING, 2005, p. 12). 

                                                                                                                                

bem como o estado civil, a profissão, o número de inscrição no cadastro das pessoas físicas do 
Ministério da Fazenda e do registro geral da cédula de identidade e a filiação. 

41
 Nascido em 22 de agosto de 1818 em Aurich, no reino de Hannover –Alemanha. Foi aluno de Savigny 

e Stahl no curso de Direito na Faculdade de Berlim. Jurista e escritor, criou diversas obras, entre elas: A 
Teoria Simplificada da Posse”. 
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O primeiro caso citado seria, por exemplo, uma locação de propriedade, 

o segundo, uma invasão de propriedade, e portanto, posse injusta. Daí, a forma 

dessa invasão repercutirá nos institutos jurídicos. Se a posse, mesmo que 

injusta (não autorizada pelo dono) foi mansa e pacífica, e sem qualquer 

resistência do proprietário, e passado determinado lapso de tempo previsto em 

lei, poderá se transformar em aquisição originária em favor do invasor-

ocupante. Contudo, se essa invasão (ocupação?) foi clandestina, precária ou 

violenta para o código civil será considerada injusta e impactará negativamente 

seus efeitos com o intuito de alcançar o direito de propriedade. 

Sendo assim, o proprietário do imóvel turbado ou esbulhado da posse 

tem a prerrogativa legal de defender-se de quem provoca o ato contra seu 

bem. Se a lei assim prescreve42, a Constituição Federal defende o direito de 

propriedade, mas também o de moradia; então, é legítimo que movimentos 

sociais ou pessoas ocupem imóveis, nos casos em que a função social dessas 

propriedades não estejam sendo realizadas pelos seus donos? Não estaria 

essa prática prejudicando a efetivação do direito à moradia digna? Vejamos. 

O Codex, e seus dispositivos sobre a posse, esclarece-nos; o jurista ao 

comentar sobre a posse ilumina o entendimento: 

O conceito de posse justa (ou injusta) não se confunde 
com aquele definido no art. 1.228 do Código (art. 524 do 
CC de 1916). Em sede possessória, a concepção de 
injustiça ou justiça da posse restringe-se aos três vícios 
que a maculam (stricto sensu), enquanto, no que 
concerne a propriedade, a expressão é empregada para 
designar todas as situações (e não apenas aqueles 
vícios) que repugnam ao mais amplo direito real. São as 
circunstâncias do mundo fático, definidas nesse 
dispositivo, que maculam a aquisição da posse, tornando-
a injusta e mantendo-a com essas mesmas 

                                            

42
 Código Civil. Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, 

restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. § 1o 
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto 
que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, 
ou restituição da posse. § 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de 
propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. 
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características, indefinitivamente, salvo prova em 
contrário. (FIGUEIRA Jr., 2010, p. 1116). 

Portanto, ao fomentar, por exemplo, a ação direta com o uso da 

“violência ou ilegalidade” para aquisição de um direito, no nosso caso 

específico fundiário e imobiliário; a mentalidade revolucionária, transforma-o 

“direito” em “luta” por moradia, e aqui não comporta o entendimento de 

violência positiva de Georges Sorel43, contudo, mais do que uma questão 

semântica, a ilegalidade da ação direta pode estar excluindo elementos fáticos 

legais para conquistar a moradia digna, quais sejam: posse justa, mansa e 

pacífica44, e que poderiam proporcionar um direito mais amplo, um usucapião, 

por exemplo,  e que culminaria no direito à propriedade  num devido processo 

legal contra o proprietário inerte. Santos (2016, p. 356), ao comentar sobre o 

direito e as revoltas da indignação reconhece que a maioria dos protestos e 

mobilizações são consideradas pelo judiciário como ilegais. É verdade. É 

majoritário o entendimento dos tribunais superiores sobre isso, inclusive com 

previsão criminal de tal ilícito no atual Código Penal Brasileiro45. 

                                            

43
 Georges Eugéne Sorel (1847 – 1922). Filósofo francês marxista, autor do livro “Reflexões sobre a 

violência”. Tratou em sua obra sobre os aspectos jurídicos do socialismo, e argumentava a favor do uso 
da violência como uma força válida para a efetivação do socialismo; criação da idéia do “mito” como 
força motriz política (greve geral). Suas idéias foram aceitas por Benito Mussolini, Antonio Gramsci, 
anarcosindicalistas da Europa, Walter Benjamin, José Carlos Mariàtegui. Fonte: Wikipédia.org 

44
 Código Civil. art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.  

45
Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou 

tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências: Pena - detenção, de um a três 
meses, ou multa. § 1º - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de 
violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da 
pena correspondente à violência. § 2º - Aumenta-se a pena de um terço, se o fato é cometido por 
funcionário público, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei, 
ou com abuso do poder. § 3º - Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas 
dependências: I - durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra 
diligência; II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na 
iminência de o ser. § 4º - A expressão "casa" compreende: I - qualquer compartimento habitado; II - 
aposento ocupado de habitação coletiva; III - compartimento não aberto ao público, onde alguém 
exerce profissão ou atividade. § 5º - Não se compreendem na expressão "casa": I - hospedaria, 
estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do n.º II do 
parágrafo anterior; II - taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. 
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No nosso caso,  questionamos: qual seria a finalidade  primordial de 

uma invasão/ocupação, pois, se o objetivo final é o direito à moradia digna, a 

ilegalidade da ocupação de um imóvel de terceiro proporcionaria uma 

precariedade imediata na vida social do morador, uma tensão cotidiana com a 

possibilidade de ser “acordado” com o poder do Estado e sua força policial para 

uma reintegração de posse, sem considerar ainda, a possibilidade de sofrer 

coação física de outrem que queira “tomar” sua moradia, logo, não há 

dignidade em viver assim. Aí reside a contradição performativa: luta por 

moradia através da ilegalidade não resultará em moradia digna. 

A contradição performativa nos atos civis organizados, e que por sua 

exclusiva orientação se incumbem de determinar se uma propriedade está 

cumprindo com sua função social não tem respaldo jurídico. Pois, se A resolve 

invadir um imóvel em vacância, o que impede B de fazer o mesmo na ausência 

de A, haja vista, que a posse de A foi injusta. E ainda, quais instrumentos ou 

meios seguros e justos possuem os invasores para aferir se aquele imóvel ou 

gleba que está ocioso é fruto de especulação imobiliária ou, se faz parte de um 

inventário que há anos aguarda um desfecho judicial, ou processo de 

tombamento, um leilão judicial para pagamento trabalhista etc ?  

Parte-se da prerrogativa prevista no ordenamento civil, na qual o 

proprietário de imóveis, sob a Lei 10.406 de janeiro de 2002, também 

conhecido como Código Civil apresenta no caput do art. 1.228 os direitos do 

proprietário em relação ao bem imóvel, ou seja, o direito de usar, gozar, dispor 

do seu bem, e ainda reavê-lo em caso de injustamente ser subtraído deste. 

Prevê ainda esse dispositivo os seus parágrafos que o dono poderá perdê-lo 

em caso de abandono por cinco anos, também  se o imóvel em questão ser 

considerado como de utilidade pública pelo Poder público, e ainda, se terceiros 

permanecerem nesse imóvel, sem resistência, e  trazendo melhorias de 

interesse social ou econômico. Finaliza o dispositivo em tela que, caso o 

proprietário perca seu bem, nos termos do artigo, deverá o juiz fixar justa 

indenização a ele, e depois dessa ser efetivada, a sentença servirá como título 
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para o registro do respectivo imóvel aos possuidores, para que se tornem 

novos proprietários. 

Sendo assim, reproduzimos em parte, uma jurisprudência do STJ – 

Superior Tribunal de Justiça, sobre um caso semelhante de ocupação-invasão 

de extensa propriedade e a respectiva indenização ao proprietário. 

A   solução  da  controvérsia  exige  que  sejam  levados 
em consideração  os princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da  segurança   jurídica,  em  face  das  
situações  jurídicas  já consolidadas  no tempo, de modo 
a não piorar uma situação em relação à  qual  se  busca a 
pacificação social, visto que "é fato público e notório  que  
a  área sob julgamento, atualmente, corresponde a pelo 
menos  quatro bairros dessa cidade (Rio Branco), onde 
vivem milhares de  famílias,  as quais concedem função 
social às terras em litígio, exercendo   seu  direito  
fundamental  social  à  moradia".  Os critérios  para  a  
apuração  do  valor  da  justa indenização serão 
analisados  na  fase  de  liquidação  de  sentença,  não  
tendo sido examinados  pelo  juízo da primeira instância, 
de modo que não podem ser  apreciados  pelo  Tribunal  
de  origem, tampouco por esta Corte Superior, sob pena 
de supressão de instância. (SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, 2018). 

Constitucionalmente, quem detém a tutela exclusiva e prevista em lei 

para determinar se um imóvel cumpre ou não com a função social é o poder 

estatal através dos institutos jurídicos e administrativos condizentes balizados 

pelo processo legal, de acordo com suas prerrogativas constitucionais46. 

                                            

46
 CRFB/1988. Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, 

processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; II - desapropriação; [...]  
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: I - zelar pela 
guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público; II - 
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; III - 
proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, 
as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; IV - impedir a evasão, a destruição e a 
descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; V - 
proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; V - proporcionar os meios de acesso à 
cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 85, de 2015), VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; VIII - fomentar a produção agropecuária e 
organizar o abastecimento alimentar;  IX - promover programas de construção de moradias e a 
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; X - combater as causas da pobreza e os 
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Conforme veremos adiante no nosso estudo de caso, uma pessoa 

tomou para si uma gleba que estava sem utilização pelo proprietário. Essa 

pessoa, por sua vez, dividiu de forma irregular lotes da gleba e vendeu para 

moradores carentes.  

Comercialização ilegal e arbitrária, e sem qualquer respaldo legal, aliás, 

com coerção física em caso de inadimplemento. Esses moradores 

posteriormente viram-se dentro de um imbróglio judicial, que só foi finalizado 

através de acordo homologado na justiça.  

Por fim, apresentamos nesse capítulo instrumentos legais que podem 

ser utilizados por pessoas, movimentos e associações que “lutam” pelo direito 

a habitação, pelo direito à moradia digna e pelo direito a propriedade, contudo, 

sem colocá-los no mundo das utopias para efetivação de seus direitos 

previstos nas políticas públicas de habitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;  XI - registrar, 
acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e 
minerais em seus territórios;  [...] Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre:  I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; [...]. 
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CAPÍTULO 3 - ESTUDO DE CASO: MEDIAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO 

FUNDIARIA DA VILA SANTA MARCELINA 

3.1 Fundamentos da mediação 

A resolução dos conflitos fundiários exige respostas do poder público, e 

propostos através das normas e procedimentos que a jurisdição exige, assim, a 

natureza jurídica do processo e os procedimentos devem ser os instrumentos 

jurídicos levados ao judiciário por operadores do direito para a apreciação do 

juiz, inclusive para a regularização fundiária nos termos da lei. Portanto, 

proprietários de imóveis podem utilizar-se de meios judiciais, bem como outras 

formas de resolver conflitos que versem sobre imóveis. 

Seguindo a tendência promovida pelo Poder judiciário em resolver 

conflitos através da mediação e conciliação; a fim de reduzir o tempo gasto 

com litígios, e ainda, diminuir despesas do erário com extensos processos, 

audiências, diligências e demais serviços pagos pelo contribuinte, sem muitas 

vezes satisfazer de forma eficaz as demandas judiciais devido ao extenso 

tempo despendido entre ao ajuizamento da ação e sua decisão judicial final, as 

formas de resolução de conflito não-estatal tem ganhado adeptos e 

gradativamente sendo utilizados por empresas e pessoas. “Numa acepção 

moderna, mediação é o processo voluntário de ajuste de conflitos, no qual uma 

terceira pessoa atua no sentido de encorajar e facilitar a resolução de uma 

disputa sem determinar qual a solução”. Miranda (2005, p. 8).  

A solução através do Poder Judiciário (jurisdição estatal) 
decorre da atribuição sistemática do Estado, que deve 
dizer o direito e, principalmente, impor a solução do 
conflito. Por outro lado a arbitragem, como vimos, é um 
meio privado e alternativo à solução judicial de conflitos, 
desde que esses conflitos sejam decorrentes de direitos 
patrimoniais e disponíveis, através da sentença arbitral, 
obrigatória para as partes, nos termos da Lei 9.307/1996. 
Ainda assim, a coerção, ou seja, a imposição da decisão, 
ainda pertence ao Poder Judiciário. Em outras palavras, 
diante do descumprimento do seu dispositivo, a sentença 
arbitral depende do Poder Judiciário para ser executada. 
(SCAVONE, 2014, p. 21). 
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É a Lei 13.140 de 26 de junho de 2015 que dispõe sobre a mediação 

como meio de solução de demandas entre particulares, bem como de auto-

composição para conflitos com a administração pública. A lei define o que é 

mediação: “atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder 

decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a 

identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia”. E deve 

ser orientada pelos seguintes princípios: “I - imparcialidade do mediador; II – 

isonomia entre as partes; III - oralidade; IV - informalidade; V - autonomia da 

vontade das partes; VI - busca do consenso; VII - confidencialidade; VIII - boa-

fé”. Brasil (2015). 

A mediação pode recair sobre um conflito ou interesse47, ou em parte 

dele, desde que esses direitos sejam disponíveis, ou que pelo menos admitam 

transação nos termos da lei. De qualquer forma, se envolver direitos 

indisponíveis transigíveis, o acordo entre as partes promovido pela mediação 

deve ser homologado em juízo, e com a participação do ministério público. 

A figura do mediador deve ser exposta as partes; suas funções e fatos, 

circunstâncias e interesses em relação ao problema suscitado para mediar, de 

tal forma, que antecipadamente pode as partes, concordar ou recusar o 

mediador que foi indicado. 

Os mediadores podem atuar em causa extrajudiciais e judiciais. Na 

primeira, o mediador deve ser pessoas capaz, idônea e, na segunda, o 

mediador deve ser capaz, idôneo e graduado em Direito, capacitado em 

                                            

47
A mediação é um processo voluntário que oferece àqueles que estão vivenciando um conflito familiar, 

ou qualquer outro conflito de relação continuada, a oportunidade e o espaço adequados para solucionar 
questões relativas à separação, sustento e guarda de crianças, visitação, pagamento de pensões, divisão 
de bens e outras matérias, especialmente as de interesse da família. As partes poderão expor seu 
pensamento e terão uma oportunidade de solucionar questões importantes de um modo cooperativo e 
construtivo. O objetivo da mediação é prestar assistência na obtenção de acordos, que poderá constituir 
um modelo de conduta para futuras relações, num ambiente colaborativo em que as partes possam 
dialogar produtivamente sobre suas necessidades e de seus filhos. Fonte: http://www.tjrj.jus.br/ 
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instituição reconhecida pela ENFAM – Escola Nacional de Formação e  

aperfeiçoamento de Magistrados ou tribunais autorizados pelo CNJ48. 

As partes em acordo com a escolha do mediador estarão em 

compromisso com as regras de confidencialidade do procedimento, e que na 

presença de advogados ou defensores públicos iniciarão as reuniões 

necessárias para o desfecho da demanda. Dependendo da complexidade do 

problema a ser mediado, poderá ser admitido outros mediadores.  

Caso a demanda a ser mediada esteja em litígio judicial, é facultado as 

partes requerer ao juiz da causa, a suspensão do processo por um 

determinado prazo a fim de aguardar a conclusão do litígio pelas vias da 

mediação. 

Art. 20.  O procedimento de mediação será encerrado 
com a lavratura do seu termo final, quando for celebrado 
acordo ou quando não se justificarem novos esforços 
para a obtenção de consenso, seja por declaração do 
mediador nesse sentido ou por manifestação de qualquer 
das partes. Parágrafo único.  O termo final de mediação, 
na hipótese de celebração de acordo, constitui título 
executivo extrajudicial e, quando homologado 
judicialmente, título executivo judicial. (BRASIL, 2015).  

O objetivo da mediação é, além do desfecho da causa, ser um meio 

mais célere de conclusão do litígio, se comparado pelas vias tradicionais 

através da jurisdição. Havendo êxito no acordo entre as partes, será lavrado 

um termo final, sendo que este terá força de título extra-judicial, e depois de 

homologado pelo juiz, terá força de título executivo judicial, conforme 

dispositivo da lei em tela apresenta: 

                                            

48
O CNJ não possui quadro funcional de mediadores judiciais e conciliadores, apenas criou o Cadastro 

Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores (CCMJ), em cumprimento às disposições da Resolução 
CNJ n. 125/2010 do CNJ, para interligar os cadastros dos tribunais e tornar pública a lista nacional de 
mediadores judiciais e conciliadores. Para participar desse cadastro, mediadores judiciais e conciliadores 
capacitados nos termos da Resolução CNJ n. 125/2010 devem acessar o link http://www.cnj.jus.br/ccmj/ 
e solicitar o cadastro, selecionando o tribunal onde desejam atuar. 
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A mediação quando recai sobre bens imóveis, está previsto no novo 

Código de Processo Civil em vários dispositivos, contudo, é no artigo 565 que 

podemos tecer alguns comentários que possuem afinidades ao estudo de caso 

a ser analisado49. 

Em resumo, na conciliação não existe solução sem 
acordo entre as partes, como ocorre na resolução judicial 
e arbitral, nas quais o juiz e o árbitro são dotados de 
poderes para solucionar o conflito independentemente de 
acordo entre as partes. Na mediação, de maneira 
diversa o mediador, neutro e imparcial, apenas auxilia as 
partes a solucionar o conflito sem sugerir ou impor 
solução, ou, mesmo, interferir nos termos do acordo. 
(SCAVONNE, 2014, p. 21). (Grifos nossos). 

Quando já ocorrerá o esbulho ou turbação do imóvel, ou seja, atos que 

ofendem a posse e/ou a propriedade do detentor do direito real que recai sobre 

aquele bem, a jurisdição prevê que é possível o pedido de liminar para cessar 

esses atos do invasor. A mediação, nesse caso é designada pelo magistrado 

em até trinta dias do pedido do requerente. Contudo, essa liminar, se não for 

executada no prazo de um ano, o ministério público, e quando alguma das 

partes forem beneficiárias da justiça gratuita e constituírem defensor público; 

estes serão intimados a comparecem à audiência de mediação. Nos casos em 

que assentamentos urbanos ou rurais coletivos estiverem situados em áreas 

litigiosas, os órgãos responsáveis dos poderes públicos designados para a 

realização de políticas habitacionais  e fundiárias também deverão comparecer 

a audiência a fim de se manifestar sobre o conflito possessório em questão. 

                                            

49
Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na 

petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da 
medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que 
observará o disposto nos §§ 2o e 4o. § 1o Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 
(um) ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos 
dos §§ 2o a 4o deste artigo. § 2o O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a 
Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça. § 3o O 
juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da 
tutela jurisdicional. § 4o Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de 
Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados 
para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de 
possibilidade de solução para o conflito possessório. § 5o Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio 
sobre propriedade de imóvel. (grifos nossos). 
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3.2 O conceito de empresa social e a mediação da Terra Nova 

O denominado “Setor 2.5” é um híbrido entre a atividade empresarial 

comum – segundo setor, e as organizações sem fins lucrativos – terceiro 

setor.50 Esse conceito iniciou-se com Grameenbank, um banco de Bangladesh, 

fundado pelo economista bengalês Muhammad Yunus, na qual dispunha 

microcréditos financeiros para pessoas em situação de extrema pobreza. 

Nesse conceito, a empresa social Terra Nova fundada em 2001, 

especializou-se na mediação de conflitos fundiários com fins de interesse 

social. Atuando dentro das diretrizes urbanísticas e ambientais, de acordo com 

o ordenamento vigente no país51. Dentre os diversos projetos de regularização 

fundiária realizados pela empresa, o objeto de análise do presente estudo: A 

vila Santa Marcelina, na zona leste da cidade de São Paulo tem área total 

regularizada e homologada através do judiciário de 7.410.00 m², num total de 

53 lotes, contemplando cerca de 212 moradores.  

 

 

 

 

 

                                            

50
 Negócios 2.5. Os empreendimentos ao mesmo tempo sociais e comerciais, cujo negócio tem fins 

lucrativos e, simultaneamente, está relacionado ao desenvolvimento social e ambiental sustentável, são, 
segundo a nossa definição ampla, chamados Negócios 2.5. Portanto, na concepção da Aceleradora 2.5, 
um  Negócio 2.5 deve atender aos seguintes critérios:  Foco na resolução de desafios sociais;  Cria valor 
social; Cria valor ambiental; Promove inclusão; Cria valor e benefícios econômicos;  É inovador;  É 
sustentável financeiramente; e gera lucro ao empreendedor, investidor/acionista. Fonte: 
http://inei.org.br/aceleradora25/o-que-e-o-setor-2.5 

51
Para desenvolver as suas atividades, a Terra Nova conta com um staff técnico multidisciplinar formado 

por advogados, administradores, arquitetos-urbanistas, assistentes sociais, economistas, psicólogos, 
sociólogos e comunicadores comprometidos em fazer da Regularização Fundiária um instrumento de 
transformação social. Fonte: http://grupoterranova.com.br/terranova/ 
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Figura 2 - Projeto paisagístico do loteamento 

 

Fonte: Terra Nova. Disponível em: http://grupoterranova.com.br/projetos/vila-santa-

marcelina-sao-paulosp/ 

 

3.3 Breve síntese do litígio envolvendo a área da Vila Santa Marcelina 

A área52 em litígio tem um total de 7.410,00 m². Está situada no extremo 

da zona leste da cidade de São Paulo, na Vila Carmosina, bairro de Itaquera. 

Sua parte frontal é delineada pela rua Santa Marcelina, e nos fundos pelo 

Córrego do Barrocão.  Os lados são confrontados com terrenos e construções. 

                                            

52
 Dois terrenos situado à rua Santa Marcelina, antiga rua Vencaya, lote 48, 49 e 50. Um medindo o total 

de 5.410m2, e o outro 2.000 m2. 
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Foto  1 - Visão aérea da área 

 

Fonte: Terra Nova. Disponível em: http://grupoterranova.com.br/projetos/vila-santa-

marcelina-sao-paulosp/ 

 

O invasor-possuidor alegava que mantinha a posse da área desde 1973, 

tendo construído uma pequena casa e um estábulo. Em março de 2002 ajuízou 

Ação de Usucapião Extraordinária sobre o terreno, processo nº 0027035-

58.2002.8.26.010053. Logo em seguida, em março desse mesmo ano entrou 

com uma Ação de Manutenção de Posse, processo nº 0007162-

60.2002.8.26.000754. 

A sentença judicial referente a ação de usucapião foi considerada 

improcedente, e transitada em julgado no dia 30 de agosto de 2016, ou seja, 14 

anos após seu ajuizamento. O magistrado fundamentou sua decisão, 

considerando que se tratava de posse violenta, e ainda,  que o autor não 

comprovou administrar o referido terreno durante o interregno do lapso 

temporal suscitado pelo invasor-possuidor. No ano de 2002, o invasor-

possuidor foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de substância 

entorpecentes, sendo posto em liberdade em 2006. 

                                            

53
 Fonte: http://www.tjsp.jus.br/Processos 

54
 Idem. 
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O pesquisador em julho de 2018, ao entrevistar moradores e a 

Associação da Vila Santa Marcelina, constatou que na verdade, o primeiro 

invasor da área em litígio era o pai do autor da ação de usucapião, e não o 

usucapiendo. O genitor que em meados da década de 1970 utilizava o terreno 

para pequena criação de gado, daí cercou  e começou a habitar esse local com 

sua família. Posteriormente, junto com os filhos começou a lotear essa área 

invadida, e vender aos interessados da comunidade pequenos terrenos de 

maneira informal. Os entrevistados alegaram que certos familiares do genitor 

utilizavam de coação física, caso, os compradores não honrassem seus 

compromissos financeiros com a compra do lote. 

O proprietário alegava que é dono do referido imóvel desde fevereiro de 

1981, tendo adquirido este imóvel de terceiro através de compromisso de 

compra e venda, e que mesmo sem utilizá-lo, manteve constante zelo com o 

mesmo. Em junho de 2011 promoveu uma Ação de Reintegração de Posse, 

processo nº 0018318-36.2011.8.26.000555.  

O réu da ação de reintegração de posse, ora autor da ação de 

usucapião, contestou, entre outros, que já havia requerido a manutenção da 

posse do imóvel e a prescrição aquisitiva. Na sentença, o juiz determinou que 

se mantivesse o réu na posse do imóvel. Nesse ínterim, conforme descrito 

acima, a ação de usucapião foi julgada improcedente.  

Em seguida, o autor da ação de reintegração de posse, informou à 

justiça que o invasor-réu fez um loteamento da área invadida, comercializando 

frações do terreno, em represália a sua derrota na ação de usucapião. O juiz 

determinou que fosse constatada essa invasão através da diligência de oficial 

de justiça. O que foi constatado realmente. 

No ano de 2015, alguns compradores dos lotes, diante da ameaça de 

reintegração de posse, e tomando conhecimento do imbróglio jurídico sobre a 

                                            

55
 Idem. 



94 

 

 

área que haviam adquirido, sentiram-se lesados e constituíram uma comissão 

para a resolução do problema. As primeiras tentativas foram através de 

políticos. Uma candidata a vereadora que tem seu possível eleitorado daquela 

região da capital interessou pela demanda, e contratou advogados para 

analisar o caso. Conforme relatos dos  moradores, a candidata à vereadora em 

questão foi eleita, porém, nada foi efetivamente realizado pela advocacia 

contratada por ela em prol dos moradores. 

Em 2015 foi juntado aos autos a “Declaração de pretensão de acordo” 

referente à área sub judice. No ano de 2017, a Associação de Moradores da 

Vila Santa Marcelina e o proprietário da área, firmaram um acordo para a 

resolução do conflito e requereram a homologação do acordo que foi realizado  

através da Terra Nova regularizações fundiárias. Essa empresa regularizadora 

foi incluída no processo como terceira interessada, na qualidade de 

interveniente na ação de integração de posse. 

 

3.3.1 Mediação e resolução do conflito 

No caso em questão, a mediação da empresa interveniente, extrapolou 

a mera participação no processo judicial. A mediação da Terra Nova entre 

moradores e proprietários no litígio foi determinante para a efetivação do 

acordo, haja vista, que judiciário não tem como prerrogativa administrar o 

processo indenizatório pactuado. Mesmo que a jurisdição estatal determinasse 

os valores e as formas de pagamento, a operacionalização e a administração 

dos direitos e deveres das partes deveriam ser realizados por advogados, 

contadores, administradores, bancos entre outros, o que provavelmente 

resultaria num valor de despesas mensais que inviabilizariam um valor razoável 

aos moradores naquele momento, e considerando o estágio do conflito. 

Assim sendo, o acordo, ou instrumento de transação foi mediado pela 

Terra Nova Regularizações Fundiárias que foi convidada pelas partes para 

intervir na lide com o objetivo ainda de dar suporte a vasta gama de questões 
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administrativas e operacionais que ensejam a resolução do conflito, bem como 

a transferência da propriedade aos novos donos.  

Em anexo ao processo principal, está o disposto no Instrumento de 

transação, no item 4.1, na qual prescreve: 

Importa ressaltar que esta empresa regularizadora é 
especializada em regularização de áreas ocupadas, 
utilizando a medida expropriatória prevista no artigo 1.228 
do Código Civil, tornando-se uma referência dentro e fora 
do país, pelo impacto social positivo causado nas suas 
intervenções. Portanto, vale dizer que o pretendido 
petitório esta baseado numa metodologia que está sendo 
estudada e replicada no pais pelos Ministérios das 
Cidades, na América Latina pelo Lincoln Institute of Land 
Police e por outras instituições que buscam facilitar o 
acesso da população de baixa renda ao título de 
propriedade de seus lotes. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO,2011, p. 336). 

Vale ressaltar, que a Associação de moradores, seus membros e 51 

moradores-proprietários aderiram de forma espontânea o acordo com os 

proprietários originais dos terrenos em litígio, aqueles que não aderiram, 

portanto, dois moradores-proprietários terão as benesses das melhorias de 

forma geral, contudo, na forma da lei, deverão sofrer ação de reintegração de 

posse sobre os lotes que ocupam ou outras medidas judiciais relacionadas. 

Ficou consignado que os lotes terão matrículas individualizadas, 

mantendo as delimitações e medidas já efetivadas, e consequentemente 

recaindo os tributos sobre os mesmos e, sob a responsabilidade dos 

“novos”proprietários. A Associação de moradores firmou requerimento para 

isenção e remissão de pagamento de IPTU conforme previsto na Lei municipal 

da cidade de São Paulo. 

A mediadora Terra Nova desenvolveria atividades operacionais, tais 

como: levantamentos socioeconômicos e sócio ambientais, cadastramento de 

moradores/ocupantes, esclarecimento administrativo e legal dos termos 

pactuados, levantamento topográfico, elaboração da planta e memorial 

descritivo do loteamento, a regularização fundiária junto aos órgãos 
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competentes, portanto, acompanhamento da titulação do imóvel. No que tange 

as atividades administrativas, a Terra Nova emite e controla os boletos/carnês 

de pagamentos mensais referente ao valor indenizatório que foram rateados 

conforme a quantidade de lotes-proprietários e o repasse desse montante 

mensal a todos envolvidos. 

O valor pago pelos moradores é baseado em relação ao valor do metro 

quadrado e a metragem de seu respectivo lote. O valor ajustado na ocasião foi 

de R$ 475,00 pelo metro quadrado. Na conta final do valor mensal é 

acrescentado um valor percentual ao lote referente a um seguro de vida que 

prevê a quitação total do imóvel em caso de morte ou invalidez permanente do 

morador-proprietário. O pagamento do total do lote pode ser realizado em até 

180 meses (15 anos).  O preço a ser pago acima foi calculado com base no 

valor da área, de tal forma que contemplem: a) Indenização dos proprietários, 

b) honorários advocatícios, c) remuneração da Terra Nova.  

Perfazendo assim um total de R$ 3.519.750,00 (três milhões, quinhentos 

e dezenove mil, setecentos e cinquenta e seis reais) rateados por 53 lotes. 

Resultando, portanto, num valor médio por lote de R$ 66,410.37 (sessenta e 

seis mil, quatrocentos e dez reais e trinta e sete centavos). 

O montante arrecadado na carteira de cobrança, proveniente dos 

pagamentos dos moradores é repassado da seguinte forma: a) 63,78% a título 

de indenização aos proprietários originais, b) 28,41% para a empresa Terra 

Nova por sua intermediação na prestação de serviços, c) 7,82% para 

honorários advocatícios. 

 

3.4 Impactos sociais, econômicos e ambientais da regularização 

3.4.1 O processo de valorização imobiliária em Itaquera 

A região de Itaquera, próximo à Vila Santa Marcelina, situada no 

extremo leste da capital teve um aporte considerável de investimentos do poder 
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público devido ao megaevento Copa do mundo de futebol promovido pela FIFA 

em 2014. A necessidade de trazer essa discussão a esse estudo deve-se ao 

fato de que os moradores da vila Santa Marcelina terem sugeridos que a 

construção da arena aumentou o valor dos imóveis naquela região, bem como 

os de locação residencial e comercial. Na figura 2, na parte superior à 

esquerda é possível perceber parte da construção da região da Arena, distante 

aproximadamente de dois quilômetros do loteamento. 

Portanto, em que pese não ser objeto desse estudo, é imprescindível 

destacar que esse evento, apesar de ser esportivo, e sua conotação política 

publicista impactou diretamente a vida de milhares de pessoas naquela 

localidade, pois, o mercado imobiliário56 respondeu imediatamente a demanda 

que se projetava para o entorno das obras que receberiam os jogos da Copa 

do mundo no ano de 2014. Além do estádio para a Copa, a malha viária local 

foi reformada e construída para o melhor fluxo de trânsito para os visitantes. 

Em termos comparativos, os moradores da Vila Santa Marcelina 

pagaram conforme já descrito cerca de R$ 475.00 o metro quadrado do lote. 

Em junho de 2018, o presidente da Associação dos moradores da Vila Santa 

Marcelina informou que o valor atual do metro quadrado seria entorno de R$ 

2.500.00. 

                                            

56
 “A especulação imobiliária em Itaquera, entretanto, trouxe algumas consequências que estão sendo 

visíveis atualmente, como o deslocamento da população mais carente da região para outros lugares. 
Isso porque o fenômeno não leva em conta a maioria da população que não possui condições mínimas 
de vida, como a moradia. É um conceito de economia, baseado na Oferta e na Demanda. A quantidade 
demandada de um certo bem, como os imóveis, é determinada a partir da quantidade de compradores 
que os desejam e podem comprar. Então, se os preço dos terrenos aumenta consideravelmente através 
da especulação, menos pessoas tem o poder aquisitivo para comprar e a sua demanda diminui 
vertiginosamente, alterando o equilíbrio de mercado”. “Ocupação Copa Do Povo Escancara 
Consequências Da Especulação Imobiliária Em Itaquera”. Fonte: 
http://jpress.jornalismojunior.com.br/2014/07/ocupacao-copa-povo-itaquera/ 



98 

 

 

Foto  2 – Lote vazio à venda 

 

Fonte: Próprio autor. 

De acordo com o responsável pela Associação de moradores da Vila 

Santa Marcelina, o loteamento que está localizado na Vila Carmosina, no bairro 

de Itaquera não obteve nenhum benefício significativo do poder público ou 

privado relacionado a esse mega-evento esportivo. Foi constatado pelo 

pesquisador que houve um aporte financeiro à entidade filantrópica 

responsável pelo hospital Santa Marcelina para prepará-lo para o evento e a 

demanda médica que recebeu durante o período de copa57. 

No ano de 2011, meses após o anúncio da construção da arena em 

Itaquera, conforme demonstra o índice Fipe/Zap-CRECI na tabela 1, o valor do 

metro quadrado era de R$ 2.889,00, no período da Copa do Mundo aumentou 

39%, e no ano seguinte foi de 51% em relação a 2011, ou seja, R$ 4.365,00 o 

metro quadrado. A fim de comparação o metro quadrado no bairro do Morumbi 

é de R$ 5.570,00 em 2018. 

 

                                            

57
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,falta-medico-ao-lado-do-ps-da-copa,1506334 



99 

 

 

Tabela 3 - Valorização imobiliária em Itaquera 

Ano Valor do metro quadrado 

em reais (R $) 

2011 2.889 

2012 3.056 

2013 3.387 

2014 4.016 

2015 4.365 

2016 4.251 

Fonte: Fipe/Zap-CRECI. Fonte: Fonte:https://revista.zapimoveis.com.br/ 

 

Com essa empreitada conforme demonstrado na tabela 1. O que se 

percebeu foi o boom imobiliário e a valorização imobiliária58, e o processo de 

gentrificação. Nas palavras de Maricato (2014, p. 337) “A estética do ambiente 

resultante disso é pautada pela arquitetura e pelo urbanismo, seguindo as 

ideias de alienação diante do fetiche desenvolvidas por Guy Debord59.” E a 

autora acrescenta: “O Estado tem um papel central na construção da 

megaoperação, seja por meio de financiamento de obras monumentais, seja 

pela flexibilização das normas urbanísticas ou das parcerias com o capital 

privado”. 

O urbanismo do espetáculo fortalece a demagogia populista daqueles 

que detém o poder, ignorando as necessidades básicas da população ao 

submeter recursos públicos para o entretenimento promovido por forças 

internacionais e que possuem exatamente a atratividade como simbologia de 

“feito político”. 

                                            

58
Fonte:https://revista.zapimoveis.com.br/copa-do-mundo-impactou-mercado-imobiliario-em-

sp/?utm_source=g1_canal&utm_medium=link-materia&utm_campaign=valorizacao-
itaquera&doing_wp_cron=1541606105.6373529434204101562500 

59
 “O espetáculo é o capital a um tal grau de acumulação que se toma imagem”.  DEBORD, Guy. A 

sociedade do espetáculo. p. 34. 



100 

 

 

O caso de São Paulo na Copa de 2014 é exemplar: 
mobilizaram-se recursos federais específicos para a 
construção de um monotrilho suspenso que serviria o 
estádio da abertura da Copa, na Zona sudoeste da 
cidade. Porém, por disputas locais e pressão da Fifa, 
optou-se pela construção de um estádio novo na Zona 
leste, a custos e comissões muito mais altos. [...] O novo 
estádio, por sua vez foi implantado sem nenhum projeto 
de integração com a malha urbana local. (FERREIRA, 
2014. p. 9). 

Para fins de esclarecimento, o estádio originalmente escolhido para a 

Copa de 2014 foi o Morumbi, propriedade particular pertencente ao São Paulo 

Futebol Clube, e que já havia mobilizado aporte financeiro com bancos 

privados para a reforma do estádio para receber o evento, no entanto, o então 

presidente da FIFA, Joseph Blater e secretários resolveram excluir o Morumbi 

sob a alegação de não atender as especificações para o Mundial; apesar de já 

existir outro local esportivo na cidade de São Paulo que poderia receber jogos,  

o estádio municipal do Pacaembu não foi cogitado.  

Por fim, o poder público sob pressão de construtoras, FIFA e políticos 

resolveram em 27 de agosto de 2010 investir milhões de recursos públicos na 

construção de uma arena para o Sport Clube Corinthians Paulista, time do ex-

presidente Lula, e ex-conselheiro dessa agremiação. Em 2016, os valores 

envolvidos na construção da arena giraram em torno de um bilhão e seiscentos 

mil reais para sua quitação conforme dados apresentados no Jornal Folha da 

São Paulo60.  

Recursos públicos que poderiam amenizar boa parte das carências 

daquela região, inclusive para fins de moradia e habitação foram direcionados 

para o entretenimento do espetáculo, desejo pessoal de governantes e 

                                            

60
https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2016/07/1789990-ao-final-do-prazo-corinthians-vai-pagar-r-

164-bi-pelo-seu-estadio.shtml 
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marketing eleitoral, contudo, tal descalabro, impactou de forma 

economicamente a população carente daquela região61. 

 

3.4.2 Indicadores sociais  

Dentre os treze indicadores sociais pesquisados: a) Rede de Distribuição 

de Água, b) Rede de Energia Elétrica, c) Rede de Coleta de Esgoto, d) Rede 

de Drenagem (Coleta de Águas Pluviais), e) Ruas pavimentadas, f) Ruas 

nomeadas, g) Ruas com CEP, h) Meio-fio e calçada, i) Disponibilização no local 

de Creche ou CEI (Centro de Educação Infantil), j) Escola - Ensino 

Fundamental e/ou Escola - Ensino Médio, k) Unidade Básica de Saúde, l) Área 

de Lazer (praça e/ou parque e/ou quadra esportiva), m) Unidade de Assistência 

Social (CRAS), foi constatado o seguinte: 

Dentro dos indicadores sociais levantados podemos dividi-los entre 

aqueles que já existiam antes da regularização, e aqueles que foram direta ou 

indiretamente implementados pela regularização fundiária na Vila Santa 

Marcelina. Tal divisão é imprescindível para descrever se houve progresso ou 

retrocesso em relação aos direitos sociais em relação à mediação. Vale frisar 

que não aferimos as condições dos mesmos, mas apenas sua disponibilização. 

 

 

                                            

61
 “As obras do estádio e a realização dos jogos da Copa provocaram uma forte alta nos preços dos 

imóveis e dos aluguéis em Itaquera, afetando a população mais pobre da região. O Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Teto (MTST) - que denuncia a especulação imobiliária na cidade de São Paulo - deu 
início à ocupação de um terreno privado ao lado do Itaquerão no início desse mês. Segundo a 
organização, há cerca de 4 mil pessoas no terreno - que está abandonado há mais de 20 anos e cujo 
valor de mercado é estimado em mais de R$ 20 milhões. Fonte: 
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/05/140518_itaquerao_polemicas_ms 
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Tabela 4 - Indicadores 

Indicadores  Status  

Rede de Distribuição de água Disponibilizado 100% 

Rede de Energia Elétrica Disponibilizada 100% 

Rede de Coleta de Esgoto Parcial  

Rede de Drenagem ( Águas Pluviais) Parcial 

Ruas pavimentadas Parcial 

Ruas nomeadas Sim  

Ruas com CEP Sim  

Meio-fio e calçada Parcial  

Creche ou CEI No bairro 

Escola - Ensino Fundamental e/ou  

Escola - Ensino Médio 

No bairro 

No bairro 

Unidade Básica de Saúde No bairro  

Área de Lazer No bairro 

Unidade de Assistência Social (CRAS) No bairro  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os serviços públicos de abastecimento de água e energia já existiam 

antes da regularização fundiária, e abastecendo todos os lotes, contudo, 

apenas 15 lotes estão ligados a rede de esgoto e drenagem de águas pluviais 

à rede pública, pois, estes são lindeiros à rua Santa Marcelina; os demais não 

dispõem desse serviço. Não estão ligados ao sistema de esgoto devido ao 

declive em relação à rua citada, sendo assim, a descarga aquosa de 38 

imóveis permanece irregular, alguns imóveis jogando diretamente no curso 

d‟água o esgoto in natura” .  

Diante de tal problema ambiental faz-se necessário que a Terra Nova 

ofereça suporte para a implementação de soluções técnicas para adequação 

ambiental, inclusive sondagem do solo. Não foi discutido e implementado 

fossas sépticas pelas partes. 
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Conforme demonstrado na figura 1, a Rua Santa Marcelina, por existir 

antes do loteamento já dispunha de código de endereçamento postal, e demais 

atributos urbanos. Os demais logradouros foram nomeados como Rua 1, 2, 3 e 

4 utilizando o CEP do logradouro principal, e como complemento a numeração 

dos lotes. As vielas internas do loteamento são irregulares e fora do padrão 

convencional. O acesso à parte interna do loteamento ocorre apenas pela Rua 

1. Inclusive, a pavimentação das vielas internas está em desconformidade com 

a mancha asfáltica da Rua Santa Marcelina. 

Na Vila não há calçadas, nem o conjunto de meio-fio-sarjetas.Também 

não dispõe de bocas de lobo, galerias, nem harmonização de deságues 

pluviais que poderiam atenuar possíveis erosões que podem ocorrer nas 

camadas inferiores do solo. 

Foto  3 – Ruas internas no loteamento 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Além dessas características, uma situação temerária observada foi que 

o trecho de aproximadamente 50 metros que interliga as ruas 2 e 3 e lindeiro 

ao córrego está em péssimo estado de conservação, não dispondo de nenhum 

tipo de proteção para quedas, como por exemplo, muro de contenção, haja 

vista que a profundidade em relação ao canal é considerável; a queda de uma 



104 

 

 

pessoa ou animal seria potencialmente fatal. Não há área de preservação às 

margens do canal hídrico conforme previsto na legislação62. 

Foto  4 - Margem do córrego 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Esse curso de água apesar de ter vazante baixa na época de estiagem, 

mas considerando a declividade do sítio pode trazer sérias conseqüências aos 

imóveis e moradores em caso de desabamento de sua exígua margem. Não foi 

respeitado a faixa non aedificanti previsto em lei. 

Seria necessário o EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança para avaliar 

a viabilidade do loteamento, a qualidade das construções, se havia  

                                            

62
 Lei 6.7666/1979. Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:I - as 

áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem 
como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano 
diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.  II - os lotes terão área mínima de 
125m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando o 
loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse 
social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes;III - ao longo das águas correntes e 
dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma 
faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação 
específica;IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou 
projetadas, e harmonizar-se com a topografia local. 
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necessidade de remoção dos imóveis ou de realização de obras para minimizar 

os riscos, conforme previsto na legislação63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

                                            

63
 Lei 12.651/2012.  Art. 65.  Na Reurb-E dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas de 

Preservação Permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização fundiária será admitida 
por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da lei específica de regularização 
fundiária urbana. § 1o  O processo de regularização fundiária de interesse específico deverá incluir 
estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior e ser 
instruído com os seguintes elementos: (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) I - a caracterização 
físico-ambiental, social, cultural e econômica da área; II - a identificação dos recursos ambientais, dos 
passivos e fragilidades ambientais e das restrições e potencialidades da área; III - a especificação e a 
avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de saneamento básico implantados, outros serviços e 
equipamentos públicos; IV - a identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de 
mananciais na área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais ou subterrâneas; V - a 
especificação da ocupação consolidada existente na área; VI - a identificação das áreas consideradas de 
risco de inundações e de movimentos de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de 
blocos, corrida de lama e outras definidas como de risco geotécnico; VII - a indicação das faixas ou áreas 
em que devem ser resguardadas as características típicas da Área de Preservação Permanente com a 
devida proposta de recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização; VIII - a 
avaliação dos riscos ambientais; IX - a comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade 
urbano-ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da regularização; e X - a demonstração de 
garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e aos corpos d’água, quando couber. § 2o  
Para fins da regularização ambiental prevista no caput, ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água, 
será mantida faixa não edificável com largura mínima de 15 (quinze) metros de cada lado. § 3o  Em 
áreas urbanas tombadas como patrimônio histórico e cultural, a faixa não edificável de que trata o § 2o 
poderá ser redefinida de maneira a atender aos parâmetros do ato do tombamento. 

Foto 5 -  Trecho interno 
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Os demais serviços públicos; Disponibilização no local de Creche ou CEI 

(Centro de Educação Infantil), Escola - Ensino Fundamental e/ou Escola - 

Ensino Médio, Unidade Básica de Saúde, Área de Lazer (praça e/ou parque 

e/ou quadra esportiva), Unidade de Assistência Social (CRAS) existem no 

bairro e estão no entorno do loteamento. 

Gráfico  1– Indicadores Sociais 

23%

31%

46%

Completo Parcial No bairro

 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conclui-se que,  dos indicadores sociais pesquisados cerca de 23% 

estão disponibilizados aos moradores de forma integral, 31% de forma parcial e 

o restante, 46% dos indicadores estão disponibilizados no bairro de Itaquera. A 

representatividade desses números em termos de eficácia social da mediação 

serão discutidos a seguir. 

 

3.4.3 Eficácia social da mediação 

A luz do princípio da proporcionalidade, considerando a atuação estatal 

através do judiciário, valendo-se da vigente Constituição da República 

Federativa do Brasil, na qual o artigo primeiro impõe a todos o respeito e a 

obediência aos direitos sociais e fundamentais, e que devem ser ponderados 

entre os direitos individuais e coletivos, em função do bem comum, sob a 
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proteção jurídica exclusiva do Estado, os direitos discutidos nesse estudo não 

foram conflitantes, haja vista, que o direito à moradia e o direito de propriedade 

foram considerados na homologação do acordo. 

A idéia do princípio da proporcionalidade como um 
mecanismo de aferição se atém ao fato de poder ser 
utilizado para “diagnosticar” o retrocesso normativo, no 
exame da extensão dos benefícios ou direitos concedidos 
por uma norma jurídica, comparativamente à norma 
anterior modificada ou substituída. [...] Há, ainda, um 
terceiro estágio, correspondente à fase substantiva desse 
princípio, que é marcado pelo nascimento do Estado 
social. Nessa fase, os juízes continuam a verificar a 
razoabilidade dos atos estatais, estando, entretanto, 
adstritos a critérios de justiça material pautados por uma 
maior intervenção estatal e pela relativização das 
garantias individuais em prol do interesse coletivo. 
(GOTTI, 201, p. 303). 

Contudo, verifica-se prima facie que nenhum dos indicadores sociais 

ocorreram devido a intermediação da Terra Nova no litígio em questão, e que a 

função principal da intermediadora foi a de viabilizar o acordo entre os 

moradores do loteamento e o proprietário. A mediação da Terra Nova no 

imbróglio jurídico entre as partes foi fundamental para o desfecho que ocorreu, 

ou seja, o proprietário ser indenizado pela perda da gleba, e os moradores que 

detinham a posse de seus respectivos lotes terem a estabilidade jurídica do 

direito à moradia que se transformaram, portanto, em direito de propriedade 

com a homologação do acordo e titulação do imóvel. 

Uma vez que o proprietário se defendeu juridicamente contra o “invasor” 

que no passado ocupou o terreno, e esse, através de seus herdeiros pleiteou 

na justiça ser dono do terreno em questão, a sentença judicial deveria ser a 

referência exclusiva para as futuras ações de ambos. Conforme relatado nos 

autos não foi o que ocorreu, pois o possuidor-invasor de má-fé dividiu o terreno 

em lotes a seu critério, e vendeu informalmente essas partes. Os adquirentes, 

pessoas com recursos financeiros limitados, sem conhecimentos legais sobre o 

direito de propriedade, e com opções escassas para escolher locais de 

habitação foram os mais prejudicados nesse caso, pois, pagaram duas vezes 

sobre o mesmo imóvel, e ainda tiveram a angústia da imprevisibilidade de seus 
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direitos, bem como a incerteza de serem donos de sua moradia. Incerteza 

essa, que foi solucionada com a homologação do acordo entre o direito de 

propriedade e o direito à moradia, portanto, os impactos da mediação da 

regularização fundiária da Vila Santa Marcelina promoveram o direito à moradia 

digna aos moradores, tornando-os sujeitos de direitos, inclusive, direito de 

propriedade. E nesse ponto, é coerente com as políticas públicas de habitação. 

Devem ser sopesados, porém, que as ações da mediadora em relação à 

efetivação integral ou parcial dos indicadores sociais levantados  sobre a vila 

Santa Marcelina foram realizados ou implementados exclusivamente pelo 

poder público. Conclui-se que, a mediação nesse quesito não acrescentou 

nenhuma benesse as políticas de habitação, pois o ônus de realização de 

obras de infraestrutura foram todas providas pelo poder público, e as 

deficientes não foram corrigidas pela Terra Nova. 

Não obstante, tanto o poder público (ministério público, prefeitura, 

judiciário) ao homologar o acordo, as partes e a mediadora não vislumbraram a 

realização de estudos técnicos para avaliar e analisar o impacto ambiental do 

loteamento.  

Ao atribuir ao Poder Público e à coletividade a 
responsabilidade pela defesa e preservação do meio 
ambiente, a Constituição de 1988 inovou 
significativamente, rompendo velhos e cômodos 
paradigmas que, em última análise, fomentavam a 
irresponsabilidade do particular. Sendo esta 
responsabilidade compartilhada, já não basta apontar 
para o Poder Público e afirmar que a qualidade do meio 
ambiente não está assegurada : também o cidadão, o 
empresariado, o terceiro setor, as universidades, enfim a, 
a “coletividade” deve promover a proteção do meio 
ambiente. (FIGUEIREDO, 2013, p. 83). 

E aqui identifica-se o paradigma: Quando se trata de loteamentos, 

invasões e ocupações de imóveis ou áreas para pessoas carentes, a questão 

ambiental pode ser relativizada? Seria o direito ao meio ambiente uma espécie 

de subclasse de direito? Como fica a função social da propriedade em relação 

a imóveis e loteamentos, mesmo que de moradores hipossuficientes, que 

impactam negativamente a sustentabilidade ambiental ao despejar esgoto in 
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natura em córregos, lixos e entulhos com descarte irregular, poluição e/ou 

degradação de recursos hídricos, desmatamento etc? 

 

3.5 Regularização fundiária como instrumento legal para moradia digna e 

a implementação de políticas públicas 

Diante do estudo de caso analisado, constatou-se que, a mediação 

aproximou as partes, reduziu o tempo litigioso sobre o assentamento que 

visava o dominio de fato dos moradores. O impacto social do acordo através da 

mediação é relevante, pois, apresenta-se como uma modalidade para 

regularização imobiliária através da alienação de imóveis e que pode conjugar 

o direito de propriedade e o direito à moradia digna. Contudo, a abrangência da 

mediação analisada ficou aquém das diretrizes e objetivos das políticas 

públicas relacionadas a habitação; a intervenção do poder público como tutor 

do acordo, e das condiçoes in loco da vila Santa Marcelina foi praticamente 

inexistente. Além disso, a base para a regularização fundiária do assentamento 

Santa Marcelina foi de natureza judicial, e não de políticas públicas.  

Desde a invasão da propriedade que ocorreu em 1973 até a resolução 

do litígio em 2016, cerca de 11 leis ordinárias foram criadas. Em 1973 o país 

estava sobre o regime militar, em 1988 uma nova Constituição foi promulgada, 

criaram-se programas, planos, secretarias, ministérios, sistemas etc. Vieses 

político-ideológicos antagônicos cruzaram pelo poder e, somente em 2016, 

com um novo código de processo civil vigente  que prevê em seus dispositivos 

a resolução de conflitos por mediação, é que a demanda judicial foi encerrada. 

 Nem no acordo, nem no processo judicial, e aqui é importante frisar que 

a sentença judicial também foi pautada somente pelo ordenamento; não foram 

trazidos  para o litígio a discussão sobre a regularização fundiária como 

instrumento de políticas públicas de habitação. 

O poder estatal dos últimos 50 anos criou toda uma gama de leis, 

decretos e regulamentos, planos e projetos  com a finalidade de regulamentar 



110 

 

 

ou promover a habitação, contudo, após a constituição federal de 1988; as 

normas jurídicas tornaram-se instrumentos de políticas públicas com o intuito 

de atingir os preceitos e princípios constitucionais que atendessem a demanda 

por moradia e habitação e, conjugando com o direito de propriedade, a 

ocupação do solo e sua função social, e ainda com o direito à moradia digna. 

  Nesse ponto, um dos vetores de políticas públicas de habitação que 

possibilitou a inserção de novos horizontes humanísticos, inclusive, invocando 

a participação popular nas decisões foi o estatuto da cidade sob a luz dos 

Direitos fundamentais. Logo, o Direito social à moradia e habitação digna 

perpassa pelo poder estatal, estimulando a criação de programas habitacionais 

nacionais preferencialmente para classes sociais menos favorecidas 

economicamente através de subsídios federais. Os Estados e municípios 

corroboram com esses objetivos dentro de suas respectivas atribuições e 

responsabilidades previstas em lei.  

A realização dos direitos sociais deve ser efetivada no 
contexto das políticas públicas de maneira gradativa e 
contínua, devendo ser descartada decisões estatais no 
sentido de piorar ou não atender de forma imediata as 
necesidades de moradia, bem como colocados em 
segundo plano os intereses não ligados à condição 
humana e, portanto, aos direitos humanos. 
(BENACCHIO; CASSETARI, 2014, p. 66). 

Assim, para uma real eficácia das normas e instrumentos constitucionais 

o poder público deve, diante do sistema legal e social vigente utilizar-se dos 

instrumentos previstos no ordenamento, a fim de maximizar a efetividade das 

políticas públicas de habitação, haja vista que, moradia não é somente ter um 

“lugar” para morar. As demandas sociais que estão aglutinadas nessa questão 

devem ser contempladas nas diretrizes orçamentárias da União e aplicadas 

eficazmente devido ao alto custo exigido para sua implementação, pois, em 

princípio somente a União, com sua receita e conjuntura legal, Estados e 

municipios conseguem estimular programas habitacionais que reduzam o 

déficit habitacional oferecendo habitação, e não somente moradias via 

regularização fundiária.  
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A situação-problema identificada é que os operadores do direito 

desconhecem a regularização fundiária como política pública, encarando-a 

apenas como uma disputa judicial. Moradores, associações, movimento sociais 

pró-moradia (policy-takers) parecem desconhecer a utilização de mecanismos 

previstos em lei para alcançar a moradia e habitação digna. 

É preciso fomentar essa discussão e promover a capacitação64 

abrangente nos juízes, desembargadores, promotores, defensores públicos, 

conciliadores e mediadores. Posteriormente, é necessário que o poder 

judiciário crie câmaras de mediação e conciliação, ou fóruns especializados em 

regularização fundiária com juízes, especialistas ou mediadores que atendam 

litigantes em  conflitos fundiários. A acessibilidade judicial deve ser promovida 

ao grande público, estimulando os interessados à solução pacífica de suas 

contendas fundiárias. “A jurisdição é a função estatal que tem como fim garantir 

a eficácia do direito em última instância no caso concreto, podendo, se for 

preciso, recorrer à força”. Colares (2005, p. 81). 

Uma das posibilidades para atingir esses objetivos pode ser a criação de 

juizados itinerantes que visitem as comunidades ou bairros  que de acordo com 

a estatística oficial do próprio Tribunal de justiça ou Instituições de pesquisa 

mais litigam por regularização fundiária e direito à moradia naquela localidade. 

Deve ocorrer também a capacitação de moradores, movimentos sociais, 

associações através de eventos65, oficinas ou workshops sobre os 

instrumentos legais, legislação, direitos e deveres sobre moradia e habitação.  

                                            

64
 O Tribunal de Justiça do estado de São Paulo dispõe de um excelente manual sobre regularização 

fundiária urbana, porém, está desatualizado com a nova lei sobre regularização fundiária de 2017. 
Fonte: https://www.extrajudicial.tjsp.jus.br/pexPtl/arquivos/manual-regularizacao-fundiaria.pdf 

65
 Nos dias 18 e 19 de outubro de 2018 , em Brasília-DF, a Secretaria Nacional de Articulação Social da 

Secretaria de Governo da Presidência da República realizou o “Simpósio Nacional sobre Políticas 
Públicas para o Tratamento de Conflitos Fundiários Urbanos”, com o objetivo de promover a discussão 
de alto nível sobre as políticas públicas afetas ao tema, buscando eficiência na resolução dos casos e 
situações de conflitos fundiários urbanos, além da formatação da institucionalização da política no 
âmbito federal, por meio de um debate com parceiros que atuam no campo da política urbana, 
fundiária, habitacional e de direitos humanos. Fonte: http://www.secretariadegoverno.gov.br/simposio-
conflitos-fundiarios-urbanos 
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Inserir na formação acadêmica de estudantes de Direito, engenharia 

civil, serviço social, comunicação social entre outros a importância de 

considerar as políticas públicas de habitação como um direito social 

fundamental. As associações de classe afins debaterem sobre o tema, e 

multiplicarem ações em prol do bem comum, da função social das cidades e do 

melhor aproveitamento do solo urbano, inclusive com responsabilidade 

ambiental. A OAB – Ordem dos Advogados do Brasil em estimular a criação de 

comitês de políticas públicas, e também dar suporte à advocacia pro bono66. 

Identificado então o problema, e as possíveis resoluções, o poder 

público municipal deve inserir em sua agenda formal e política as formas de 

aplicar na prática as diretrizes e objetivos de seus planos diretores, a fim de 

minimizar litígios e crimes contra a propriedade particular, mas, considerando o 

direito à moradia como um necessidade fundamental que repercute em todas 

esferas da sociedade. Nesse ponto, os atores politicos centrais precisam valer-

se de suas prerrogativas legais e funcionais para efetivar as políticas públicas 

condizentes; a discricionaridade, portanto, deve ser ponderada com a interação 

dos street-level bureaucracy67. 

Por fim, com a implementação de políticas públicas habitacionais, e da 

aplicação dos instrumentos de regularização fundiária previstos em lei; no nível 

                                            

66
 PROVIMENTO N. 166/2015. O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, V, da Lei 8.906, de 04 de julho de 1994 – Estatuto da 
Advocacia e da OAB, e considerando o decidido nos autos da Proposição n. 49.0000.2013.002310-
8/COP, RESOLVE: Art. 1º Considera-se advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária 
de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, 
sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Parágrafo 
único. A advocacia pro bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais que, igualmente, não 
dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. Art. 2º Aplicam-se 
à advocacia pro bono os dispositivos do Estatuto da Advocacia e da OAB, do Regulamento Geral, do 
Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil e dos Provimentos do Conselho Federal 
da OAB. Art. 3º Não se aplica este Provimento à assistência jurídica pública, prevista no art. 5º, LXXIV, e 
no art. 134 da Constituição da República, realizada, fundamentalmente, pela atuação das Defensorias 
Públicas da União e dos Estados. Também não se aplica este Provimento à assistência judiciária 
decorrente de convênios celebrados pela Ordem dos Advogados do Brasil. (grifos nossos). 

67
 Designação de “burocratas de nível de rua”. Pessoas/agentes que ocupam parte considerável da 

burocracia estatal e que possuem interação direta com os policy-takers. LIPSKY, Michael. Street-level 
bureaucracy: dilemmas of the individual in public service. New York: Russell Sage Foundation, 1980. 
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local, requer a criação de secretarias municipais que fiquem responsabilizadas 

pelo monitoramento e avaliação das ações e programas elencados, e que 

projetam a redução do deficit habitacional e a acessibilidade para a 

regularização fundiária urbana e concomitantemente fiscalize e faça cumprir o 

que a vigente constituição socialista determina sobre a propriedade privada68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

68
 Doria e Covas abandonam caça a imóvel vazio em SP. A Prefeitura de São Paulo praticamente 

abandonou a notificação de imóveis ociosos na capital paulista, que estariam sujeitos a um IPTU mais 
caro e até a uma eventual desapropriação para a construção de moradias. As notificações desses 
imóveis vazios ou subutilizados caíram expressivamente em 2017, ano em que assumiu como prefeito 
João Doria (PSDB) – agora eleito governado r– e foram quase que extintas em 2018, quando assumiu 
Bruno Covas (PSDB). O MP (Ministério Público de São Paulo) abriu inquérito para investigar o caso. Toda 
propriedade deve atender a uma função social, determina a Constituição brasileira. Isso está previsto 
também no Estatuto da Cidade, e, na capital, em lei municipal de 2010 e no Plano Diretor Estratégico, de 
2014. Fernando Chucre, secretário de Urbanismo e Licenciamento, disse que os processos serão 
retomados. Segundo ele, é normal que o número de notificações seja alto nos primeiros anos e caia 
depois. "Não vamos notificar 500 por ano, porque os principais imóveis desocupados já foram 
notificados." A prefeitura diz que revisou as notificações feitas na gestão anterior e encontrou 
inconsistências. Isso, diz a pasta, demanda "rotineira conferência e correção". Em 2017, 600 processos 
foram revistos, e, em 2018, foram mil, diz. A secretaria afirma que 262 imóveis tiveram um IPTU mais 
caro em 2017, e 392 em 2018. A prefeitura nega que o órgão que fiscaliza esteja sendo reduzido. Fonte: 
(https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/doria-e-covas-abandonam-caca-a-imovel-vazio-ou-
subutilizado-em-sp.shtml). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cidade de São Paulo historicamente sofre pressão política da 

sociedade intermitentemente para fornecer serviços públicos de infraestrutura, 

habitacionais, logísticos, culturais etc, a fim de responder as demandas sociais 

que os processos migratórios e demográficos populacionais locais necessitam. 

O poder público diante de sua intrínseca inércia burocrática e político-

ideológica não privilegia políticas públicas que extrapolem seus limites  

temporais e democráticos de gestão pública, ocasionando repercussões 

políticas  e habitacionais díspares, conflitantes muitas vezes com os próprios 

paradigmas constitucionais. Criam-se leis, diretrizes, programas, projetos e 

planos elaborados por pessoas altamente capacitadas, com intenções claras 

de alcançar os objetivos propostos, contudo, a práxis demonstra que interesses 

partidários (Top-down), confundem e obstruem a efetivação de políticas 

públicas eficazes. 

O conjunto de leis que visam regulamentar ou instruir as políticas 

públicas de habitação no Brasil são predominantementes regulatórias, portanto, 

necessitam de atos administrativos do poder público para sua aplicação. Não 

obstante, a necessidade social por moradia e tudo que advém dela, nem 

sempre acata a inação estatal, e aqui, convém considerar que a Constituição 

Federal de 1988 ao prometer o direito à moradia como uma obrigação social, e 

ao mesmo tempo impondo limites orçamentários na gestão pública provoca 

situações paradoxais, onde, de um lado torna-se o próprio poder público 

dependente do mercado para ofertar habitação, e por outro lado inerte em 

relação a ilegalidades fundiárias. 

Existe no ordenamento jurídico e no plano de habitação da cidade de 

São Paulo políticas para amenizar a tensão social existente por moradias. O 

serviço de moradia social, assistência técnica e jurídica para hipossuficientes, 

além, dos instrumentos da Reurb: legitimação fundiária, legitimação de posse, 

usucapião, desapropriação em favor dos possuidores, arrecadação de bem 

vago, desapropriação por interesse social entre outras. 
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A Lei 13.465 de 2017 que dispõe sobre a regularização fundiária sob o 

aspecto analisado, ou seja, regularização de loteamentos urbanos irregulares,  

indica progresso social em relação a antecessora, pois, coaduna e prevê a 

solução de litígios fundiários entre as partes, inclusive inovando na questão das 

legitimidades. Além disso, o arcabouço judicial, bem como o ordenamento 

jurídico prevê e promove a solução de litígios entre as partes utilizando para 

isso terceiros intervenientes; conciliadores ou mediadores. Assim, ações de 

mediação através das denominadas empresas 2.5, associações, organizações 

civis, movimentos e particulares tem um potencial promissor para reduzir o 

tempo litigioso que envolve a regularização fundiária.  

A mediação realizada pela Terra Nova foi imprescindível para a 

conclusão do desfecho judicial que transitava há anos no Tribunal de Justiça 

estadual, tendo em vista, a inércia do poder público, e a desorientação legal 

dos moradores em relação aos seus direitos, além disso, o pós-acordo, ou 

seja, os trâmites burocráticos, administrativos e contábeis das partes 

envolvidas, são todos centralizados pela Terra Nova. Contudo, devido a 

remuneração paga à empresa social pela mediação, acreditamos que sua 

prestação de serviço deveria ser mais difusa, no sentido abarcar a ampla gama 

de efeitos que são exigidas nas políticas públicas de habitação, inclusive com 

suporte amplo sobre os direitos e deveres dos envolvidos, inclusive ambiental. 

O déficit habitacional e sua inequação que repercute no direito à moradia 

não será equilibrado com ilegalidades, não será apenas a letra da “Lei” que 

extinguirá abusos, e sim com plano estratégicos de direitos sociais que 

cumpram a constituição, e para isso a implementação de políticas públicas 

torna-se imprescindível. 
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Anexo 1 – Tipologia das Leis 

Legislação 
federal 

Ano Tipologia Lowi Chefe do 
executivo 

Institutos criados 

Decreto_lei 
271 

1967 Regulatória  
Constitutiva  

H. Castelo 
Branco 

SFH – BNH - FGTS  

MDU/Ministério da 
Habitação - SBPE 

Lei 6.015 1973 Regulatória 
Constitutiva 

Emílio 
Garrastazu 
Médici 

Lei 6.766 1979 Regulatória 
Constitutiva 

João Figueiredo 

Lei 9.785 1999 Regulatória 
Constitutiva 

Fernando 
Henrique 
Cardoso 

PNH – 
SEPURB/SEDU 

Estatuto das Cidades 

CNDU  

Medida 
provisória 
2.220 

2001 Regulatória 
Constitutiva 

Fernando 
Henrique 
Cardoso 

Lei 10.257. 2001 Regulatória 
Distributiva  

Redistributiva 
Constitutiva 

Fernando 
Henrique 
Cardoso 

Lei 10.932 2004 Regulatória Luiz Inácio Lula 
da Silva 

Ministério das Cidades 

SNH 

SNHIS 

FNHIS 

PAC 

PMCCMV 

SIMAHAB 

 

Lei 11.124 2005 Constitutiva Luiz Inácio Lula 
da Silva 

Lei 11.481 2007 Regulatória Luiz Inácio Lula 
da Silva 

Lei 11.888 2008 Constitutiva 
Redistributiva  

Luiz Inácio Lula 
da Silva 

Lei 11.977 2009 Regulatória 
Distributiva 

Redistributiva  
Constitutiva 

José Alencar G. 
da Silva 

Lei 12.424 2011 Regulatória 
Distributiva 

Constitutiva 

Dilma Rousseff 

Lei 13.465 2017 Regulatória 
Distributiva 

Redistributiva  
Constitutiva 

Michel Temer Reurb 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 


