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1. INTRODUÇÃO

O Programa de Fiscalização e Controle de Ocupações Irregulares Consolidadas, é objeto de
profundo interesse por parte do ente gestor do município de Florianópolis, assim como, em
grande parte dos demais municípios do país, pelos critérios éticos adotados nas legislações
contemporâneas brasileiras a fim de amenizarem os impactos socioambientais provocados
em função das ocupações desordenadas daqueles que estão desprovidos de qualquer
forma de manifestarem seus direitos à cidade, seja na questão material como habitação
formal, por exemplo, como não material: saúde, lazer, educação, trabalho. Desta forma,
busca-se nesta etapa do trabalho delinear a estrutura organizacional, documental e legal do
município de Florianópolis com o objetivo de conhecer os limites gestores entorno de uma
fiscalização eficiente e efetiva para garantir a plena satisfação da sociedade trabalhada e de
outras prioritárias no futuro.
Desta maneira, o trabalho foi estruturado em quatro relatórios distintos, para melhor
conhecimento do ambiente estudado, sendo:
-

Institucional - foi pesquisado nas diversas áreas da estrutura governamental através
de entrevista aos representantes responsáveis que compõem o grupo de trabalho e
seus relatórios dos déficits institucionais existentes, ou seja, o saldo entre o que há
de ocupações irregulares no município e o número deficiente de fiscais e agentes de
controle disponíveis que possibilitem a aplicação de estratégias e instrumentos de
controles previstos na Política Habitacional do Município;

-

Informacional – abordando as informações interinstitucionais com foco no disposto
pela Política Habitacional do Município, conhece-se através de gráficos, tabelas,
bases cartográficas, ortofotos entre outras a realidade do acervo municipal.

-

Conceitos jurídicos e considerações legais – através de uma assessoria jurídica
responsável pelo cruzamento de dispositivos legais é possível estabelecer elementos
que gerem criteriosos instrumentos de gestão urbana, dentro contexto da
fiscalização imobiliária municipal, bem como artigos publicados na internet para o
entendimento de ações legais e comunitárias.

-

Base legal – textos de leis pertinentes ao assunto para o esclarecimento de
possíveis dúvidas em relação ao processo.
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A IGPlan – Inteligência Geográfica Ltda., apresenta as informações institucionais, informacionais,
conceitos jurídicos e de base legal, fornecidas pelos representantes dos órgãos competentes
municipais que formam o grupo de trabalho designado pelo Exmo. Sr. Prefeito Dário Elias Berger,
para o acompanhamento e devida colaboração no desenvolvimento do projeto.

Representantes Responsáveis:
-

Francisco Lange Junior - Diretor Executivo

-

Rosana Mariah Rodrigues - Gerente Local

-

André Fort - Coordenador do Projeto

-

Vânia M.G. Farinha – Consultora Jurídica

Programa de Fiscalização e Controle das Ocupações (Contrato Nº 511/SMHSA/2005) – Etapa 2/ Relatório 2
Levantamento e Análise das Informações Documentais, Fontes de Consultas, Temáticas e Estatísticas.

2

1 RELATÓRIO INSTITUCIONAL

1.1 - SMHSA – Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental

Representantes Responsáveis:
-

Eduardo Bastos Moreira Lima - Coordenador do Subprograma de Desenvolvimento
Institucional

-

Alba Regina Trintini - Administradora da Carteira Habitacional

-

Cibele Assmann Lorenzi - Arquiteta e Urbanista

Secretaria responsável pela centralização das informações referentes ao pleno desenvolvimento
do projeto, e disponibilização dos subsídios necessários para o conhecimento co campo de
trabalho. Responsável pela Carteira Habitacional da população de baixa renda, produz vários
projetos voltados ao direito à cidadania de seus munícipes, entre eles mais recentemente o
projeto denominado, Clube Social, tratando-se de um empreendimento que centralizará vários
equipamentos e serviços públicos, como, salas de aulas e palestra, espaço para eventos sociais
da comunidade e prática de esporte e espaço de lazer, tendo como objetivo principal a integração
de comunidades próximas ao seu entorno que são desprovidas de equipamentos e serviços
públicos. Outros projetos e programas comunitários são desenvolvidos como projetos de escolas,
creches, habitação coletiva e unifamiliares, a fim de atenderem à grande demanda de
necessidades das comunidades carentes.

1.2 - FLORAM – Fundação Municipal do Meio Ambiente

Representantes Responsáveis:
-

Elisa Neli Rehn - Diretora do Setor de Fiscalização

-

Bruno Palha - Gerente de Projeto
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Entidade responsável pela fiscalização ambiental, aos quais lhes são atribuídos também a
responsabilidade de gerência de licenciamento, fiscalização imobiliária e coordenadoria de
fiscalização. Ao todo são 44 fiscais de meio ambiente, sendo somente 28 (vinte e oito) atuando
diretamente em campo e junto na coordenadoria de fiscalização; 09 (nove) na atividade interna
(técnica); 02 (dois) na atividade de monitoramento de parques e 05 (cinco) de licença médica. Dos
14 (quatorze) fiscais que possuem 3º grau completo, 08 (oito) são responsáveis por atividades
internas, aproveitados pela formação em biologia, geologia, geografia e agronomia. O restante
dos fiscais possuem o 2º grau.

Além da remuneração, o salário é complementado pela denominada gratificação de produtividade
e gratificação de ajuda de custo, tendo em vista que os funcionários vão ao campo com seus
veículos particulares, abrindo um parâmetro para eventuais abordagens insatisfatórias em áreas
de risco e de demolições, pois esses profissionais fiscalizam regiões violentas e muitas vezes
desprovidas de policiamento, o que torna perigoso tais abordagens.

O município foi separado em 08 (oito) regiões, as quais 04 (quatro) são fiscalizadas pela manhã das 07h00 às 13h00 e 04 (quatro) à tarde – das 13h00 às 19h00. O plantão nos finais de semana
e feriados são realizados das 07h00 às 19h00, onde também são realizadas diligências ao
atendimento de denúncias, monitoramento de APPs – Áreas de Preservações Permanentes e
Parques, e ainda o monitoramento dos embargos emitidos durante a semana, caso necessário.
A FLORAM possui um número telefônico para denúncias ambientais – 048-3234-8483 situada
junto à coordenadoria de fiscalização – horário de atendimento das 07h00 às 19h00, são também
realizados o atendimento às denúncias e de monitoramento de APPs ou dos embargos emitidos.
A fiscalização se dá a partir de duas abordagens, sendo a preventiva, que é o monitoramento das
APPs e Parques diariamente com objetivo de estar presente nas áreas de risco ambiental inibindo
novas infrações, bem como, conscientizando e esclarecendo dúvidas da comunidade em geral. E
o outro tipo de abordagem é a punitiva, que consiste na notificação ao infrator – advertência com o
embargo ou a suspensão da atividade e emissão de multa. e a demolição, que é sumária e
decidida pelo Poder de Polícia Administrativo.

Também são realizadas operações conjuntas realizadas com a Polícia Ambiental quando se tratar
de áreas com risco de abordagem, ou realizadas com outras fiscalizações – IBAMA, FATMA,
GRPU, SUSP, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, entre outros, sempre que necessário.
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O monitoramento de Ocupações Consolidadas em APPs – Baixa Renda é feito através de um
cadastro simplificado da ocupação, como o número de casas, número de moradores, nomes, faixa
etária, CPF, RG, entre outras. Depois de feito o cadastro, a equipe da região deve fazer o
monitoramento da ocupação com o objetivo de não aumentar as irregularidades e a área da
ocupação, até que o município faça a remoção das famílias ou reurbanização da ocupação, sendo
que esta fase em teste.

A estrutura da Coordenadoria de Fiscalização são duas salas, sendo uma do Coordenador e a
outra dos fiscais, os quais não possuem mesas ou armários próprios, não há computador,
máquinas fotográficas ou trenas, pois o material de expediente e extremamente escasso. Não há
conexão entre a Central de Denúncias e o Protocolo, a fim de se ter um controle de todo o
procedimento administrativo, desde a denúncia, autuação, processo, parecer técnico, parecer
jurídico, desfazimento da irregularidade e a recuperação ambiental, quando há.

1.3 - IPUF – Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis
Representantes Responsáveis:
-

Jeanine Mara Tavares - Diretora de Planejamento

-

Maria das Dores de Almeida Bastos – Geógrafa

O IPUF é a estrutura que permite tornar o planejamento urbano de Florianópolis em um processo
integrado e contínuo. Exerce a função de controle e avaliação do uso do solo, elabora pesquisas
para o atendimento dos objetivos propostos e o fornecimento de apoio técnico e administrativo às
demais secretarias do município, bem como, o atendimento a outros municípios. “A cidade precisa
planejar seu crescimento para o curto, o médio e o longo prazo. O planejamento busca antecipar e
projetar a ocupação organizada do solo antevendo os próximos 10, 20 e 50 anos. Desta forma,
são definidas regras e padrões para sua ocupação, com definição de áreas específicas para
residências e para atividades que atendam as vocações do município - comércio, serviços,
turismo, lazer e indústrias de tecnologia não poluentes. Florianópolis tem o seu território planejado
através de Planos Diretores, que são permanentemente atualizados com a expansão urbana,
buscando o conforto, o desenvolvimento econômico e social, a tranqüilidade e qualidade de vida
dos moradores, criando as condições para o poder público e a iniciativa privada implantarem a
estrutura de apoio apropriada.” (IPUF)
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1.4 - SUSP – Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos
Representantes Responsáveis:
-

Valmir José Sarda - Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras

-

Luiz Gonzaga Ventura - Fiscal de Obras

A SUSP possui 22 (vinte e dois) fiscais em seu corpo técnico, sendo 18 (dezoito) fiscais em
serviços externos, 1 (um) fiscal como chefe de departamento, 1 (um) fiscal como chefe de
divisão,1 (um) como coordenador e 1 (um) responsável pelos serviços internos.
A maioria dos fiscais são técnicos em edificações, alguns formados em Engenharia Civil, e 2 em
Arquitetura.

A remuneração é composta de Gratificação de Produtividade e Gratificação de Ajuda de Custo, já
que os fiscais atuam com veículos particulares, mesmo problema enfrentado pela FLORAM,
exceto em alguns casos de demolição em que utiliza-se de veículo da SUSP.
Nos dias úteis a fiscalização é realizada por setores: 8 setores em áreas centrais e 5 setores
denominados de interiores no período vespertino, e em alguns casos são realizados mutirões com
todos os fiscais em um mesmo setor, no período matutino. O plantão nos finais de semana e
feriados funciona das 8h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00. Há o plantão diário para atendimento
ao público e de denúncias, pessoalmente ou por telefone através do número 48-3251-4951;

A Fiscalização diária: são realizadas vistorias das obras com licenciamento, notificações de obras
não licenciadas (Embargos, Autos de Infração, Demolições), responder processos de construções
e de denúncias, comunicações para fazer passeios (calçadas) e limpeza de terrenos baldios;
Operações Conjuntas : Quando há necessidade, a Polícia Ambiental, Polícia Militar e Guarda
Municipal são designadas para o devido acompanhamento de demolições, e em alguns casos
com Vigilância Sanitária, FLORAM, GRPU, entre outras quando necessário.
A estrutura da Divisão de Fiscalização: recepção de plantão com computador (modelo
ultrapassado), sala da chefia com computador e sala dos fiscais, 1 (uma) mesa central para todos
os fiscais, armários individuais, 3 computadores e 3 câmeras digitais.

1.5 – Entidades que ainda não fazem parte do Grupo de Trabalho ou não designaram seus
representantes.
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Para o projeto atingir total multidisciplinaridade e abrangência social, é necessário que todos
atores municipais estejam cientes do que está sendo proposto, para isso seguem as instituições
que ainda não participaram dos encontros do grupo de trabalho:

-

Procuradoria Geral;

-

Secretaria de Desenvolvimento Social;

-

Secretaria de Obras;

-

Secretaria de Saúde;

-

Secretaria de Comunicação Social;

-

Secretaria de Defesa do Cidadão;

-

Instituto de Geração de Oportunidades;

-

CASAM;

-

CELESC;

-

COMCAP;

-

Polícia Militar, Civil, Florestal, Corpo de Bombeiros;

-

Vigilância Sanitária;

-

Defesa Civil;

-

Comunidades, Fóruns, Lideranças Comunitárias Sociedade Civil Organizada, etc;
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2. – RELATÓRIO INFORMACIONAL
2.1 - SMHSA – Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental
Secretaria designada para concentrar e disponibilizar todas as informações interinstitucionais
existentes acerca da área piloto através de seus representantes, como gráficos ,estatísticas,
tabelas, entre outras que julgassem necessárias. A partir do acordado, foi repassada à empresa
contratada as seguintes informações:
-

6 (seis) arquivos em formato *.pdf, contendo mapas com a localização das 61 (sessenta
e uma) AIS – Áreas de Interesse Social;

-

3 (três) arquivos em formato *.pdf, contendo o trabalho intitulado - Diagnóstico da Áreas
de Interesse Social, o qual se trata da localização e descrição das AIS do município com
fotos aéreas e demarcação dos polígonos em base cartográfica, além de tabelas
descritivas, gráficos e demais informações pertinentes;

-

1 (um) exemplar impresso da Política Habitacional de Florianópolis – versão preliminar
2002, o qual contempla as estratégias e instrumentos disponíveis para os mecanismos
de controle da questão habitacional do município.

A partir do levantamento das informações repassadas por esta Secretaria, seguem as
selecionadas para o prognóstico:

população informal em área de risco
inundações
5%

desabamentos

38%
linhas de transmissão e
vias
mananciais

41%
13%

3%
app

áreas de risco
nº de áreas
inundações
2
desabamentos
16
linhas de transmissão e vias
1
mananciais
5
app
15
total
39

nº domicilios
200
1100
400
300
1400
3100

estimativa de
moradores
840
4620
1680
1260
5880
13020

Fonte: Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, 1999– in – PHF, 2002 versão preliminar
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1- Ocupação: Caieira da Vila Operária
Área
População

75.116,00 m²
4.348 habitantes

Número de
Ocupações
Situação

983
Ocupação ao longo de leito d’água, nascente, e em encosta em estado
parcialmente degradado com supressão de vegetação.

fonte: PMF–SHMA, 2005
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2- Ocupação: Mont Serrat
Área
População

78.885,00 m²
4.548 habitantes

Número de
Ocupações
Situação

1.116
Ocupação em encosta e topo de morro consolidada. Área sujeita a
deslizamentos

fonte: PMF–SHMA, 2005
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3- Ocupação: Morro da Mariquinha
Área
População

8.493,00 m²
898 habitantes

Número de
Ocupações
Situação

230
Ocupação em encosta. Área sujeita a deslizamentos

fonte: PMF–SHMA, 2005
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4- Ocupação: Morro da Penitenciária
Área
População

16589,00 m²
1960 habitantes

Número de
Ocupações
Situação

502
Ocupação em encosta de morro consolidada.

fonte: PMF–SHMA, 2005
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5- Ocupação: Morro da Queimada
Área
População

16.776,00 m²
1.239 habitantes

Número de
Ocupações
Situação

318
Ocupação ao longo de leito d’água, nascente, e em encosta em estado
parcialmente degradado com supressão de vegetação. Sob linha de alta-tensão.

fonte: PMF–SHMA, 2005
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6- Ocupação: Morro do 25
Área
População

22.050,00 m²
2.548 habitantes

Número de
Ocupações
Situação

653
Ocupação ao longo de leito d’água, nascente, e em encosta em estado
parcialmente degradado com supressão de vegetação

fonte: PMF–SHMA, 2005
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7- Ocupação: Morro do Céu
Área
População

3.444,00 m²
257 habitantes

Número de
Ocupações
Situação

66
Ocupação em encosta e topo de morro.

fonte: PMF–SHMA, 2005
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8- Ocupação: Morro do Horácio
Área
População

32.750,00 m²
3.504 habitantes

Número de
Ocupações
Situação

898
Ocupação em encosta, leito d’água e nascente.

fonte: PMF–SHMA, 2005
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9- Ocupação: Morro do Mocotó
Área
População

18.898,00 m²
1507 habitantes

Número de
Ocupações
Situação

387
Ocupação ao longo de leito d’água, nascente, e em encosta em estado
parcialmente degradado com supressão de vegetação. Área sujeita a
deslizamentos

fonte: PMF–SHMA, 2005
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10- Rua Ângelo Laporta
Área
População

1.777,00 m²
66 habitantes

Número de
Ocupações
Situação

17
Ocupação em encosta em estado parcialmente degradado com supressão de
vegetação.

fonte: PMF–SHMA, 2005
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11- Ocupação: José Boiteaux
Área
População

4.822,00 m²
341 habitantes

Número de
Ocupações
Situação

87
Ocupação em encosta em estado parcialmente degradado. Área sujeita a
deslizamentos

fonte: PMF–SHMA, 2005
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12- Ocupação: Laudelina Cruz Lemos
Área
População

1.035,00 m²
1.37 habitantes

Número de
Ocupações
Situação

35
Ocupação consolidada

fonte: PMF–SHMA, 2005
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13- Ocupação: Serrinha I
Área
População

29.054 m²
1.593 habitantes

Número de
Ocupações
Situação

408
Ocupação em encosta em estado parcialmente degradado com supressão de
vegetação.

fonte: PMF–SHMA, 2005
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14- Ocupação: Serrinha II
Área
População

2.993,00 m²
349 habitantes

Número de
Ocupações
Situação

90
Ocupação em encosta em estado parcialmente degradado com supressão de
vegetação.

fonte: PMF–SHMA, 2005

Programa de Fiscalização e Controle das Ocupações (Contrato Nº 511/SMHSA/2005) – Etapa 2/ Relatório 2
Levantamento e Análise das Informações Documentais, Fontes de Consultas, Temáticas e Estatísticas.

22

15- Ocupação: Santa Clara
Área
População

2.676,00 m²
117 habitantes

Número de
Ocupações
Situação

45
Ocupação em encosta em estado parcialmente degradado com supressão de
vegetação.

fonte: PMF–SHMA, 2005
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16- Ocupação: Santa Rosa
Área
População

4.803,00 m²
108 habitantes

Número de
Ocupações
Situação

28
Entorno urbanizado

foto não disponível

fonte: PMF–SHMA, 2005
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17- Ocupação: Vila Santa Vitória
Área
População

10.276,00 m²
1.283 habitantes

Número de
Ocupações
Situação

329
Ocupação em encosta e topo de morro

fonte: PMF–SHMA, 2005
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18- Ocupação: Morro do Tico-Tico
Área
População

7.606,00 m²
863 habitantes

Número de
Ocupações
Situação

221
Ocupação em encosta de morro. Área sujeita a deslizamentos.

fonte: PMF–SHMA, 2005
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Área de
Interesse Social
Caieira da Vila
Operária

população1992

população1997

população2004

nº habitações

área total (m²)

densidade (hab./ha) densidade
PMF
calculada-2004

718

1800

4348

983

75116

510

578,83

Mont Serrat
Morro da
Mariquinha
Moroo da
Penitenciária
Morro da
Queimada

1538

1926

4548

1116

78885

508

576,53

1337

1926

898

230

8493

932

1057,34

1246

1560

1960

502

16589

1041

1181,5

495

538

1239

318

16776

651

738,55

Morro do 25

542

679

2548

653

22050

1019

1155,55

Morro do Céu

115

125

257

66

3444

657

746,22

Morro do Horácio

941

1178

3504

898

32750

943

1069,92

Morro do Mocotó
Rua Ângelo
Laporta

1105

1418

1507

387

18898

703

797,43

261

284

66

17

1777

329

371,41

José Boiteaux
Laudelina Cruz
Lemos

288

313

341

87

4822

623

707,17

126

137

137

35

1035

1323

1323,67

Serrinha I

477

808

1593

408

29054

483

548,28

Serrinha II

258

323

349

90

2993

1029

1166,05

Santa Clara

364

396

117

45

2676

583

437,21

Vila Santa Rosa

630

685

108

28

4803

224

224,85

Vila Santa Vitória
Morro do TicoTico

-

1238

1283

329

10276

1101

1248,54

-

-

863

221

7606

863

1134,63

total

10443

15335

25666

6413

338043

759,25

759,25

Fonte: PMF-SHMA, 2005

Leis urbanas previstas pela Política Habitacional, 2002 e não adotadas pelo município de
Floranópolis:
-

-

-

Zonas Especiais de Interesse Social;
-

Imposto Progressivo;

-

Parcelamento ou Edificação Compulsória;

Usucapião Especial;
-

Direito de Superfície;

-

Operações Urbanas Consorciadas;

-

Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança;

Regularização Fundiária;
-

Desapropriação com pagamentos de títulos da dívida pública
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2.2 - FLORAM – Fundação Municipal do Meio Ambiente e SUSP - Secretaria de Urbanismo e
Serviços Públicos
população
informal
61445

população
fiscais FLORAM fiscais SUSP de
formal
nº de favelas nº de habitações
de campo
campo
325468
61
6413
28
18

8000
6000
4000
2000
0
nº de habitações
Seqüência1

fiscais FLORAM fiscais SUSP de
de campo
campo

6413

28

18

2.3 - IPUF – Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis
Esse Instituto foi o responsável na transmissão dos dados gráficos referente à área piloto (Maciço
do Moro da Cruz), tendo sido emitido:
-

1 (um) CD-Rom contendo arquivos em um ambiente definido como “Geosys”, o qual não
foi possível sua leitura, bem como, a importação dos dados contidos em tal ambiente;

-

2 (dois) CD-Rom contendo arquivos no ambiente Microstation, versão V8 XM editon, o
qual parte dos arquivos não foi possível acesso tendo em vista a versão SE que a
contratada usou para a leitura. Parte dos arquivos foi aberto no software Autocadmap
2000, onde foi possível a visualização da base cartográfica e ortofoto do maciço do
Morro da Cruz.

através de uma visita ao instituto em questão foi possível conseguir cópia em arquivo digital com o
formato de visualização *.geotif, da parte de ortofotocarta o maciço do morro da cruz.

Programa de Fiscalização e Controle das Ocupações (Contrato Nº 511/SMHSA/2005) – Etapa 2/ Relatório 2
Levantamento e Análise das Informações Documentais, Fontes de Consultas, Temáticas e Estatísticas.

28

zoneamento

base cartográfica
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ortofoto

.
declividades
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hipsometria

vertentes

2.5 – Entidades que ainda não fazem parte do Grupo de Trabalho ou não designaram seus
representantes.

Não consta informações das instituições:
-

Procuradoria Geral;

-

Secretaria de Desenvolvimento Social;

-

Secretaria de Obras;

-

Secretaria de Saúde;

-

Secretaria de Comunicação Social;

-

Secretaria de Defesa do Cidadão;

-

Instituto de Geração de Oportunidades;

-

CASAM;

-

CELESC;

-

COMCAP;

-

Polícia Militar, Civil, Florestal, Corpo de Bombeiros;

-

Vigilância Sanitária;

-

Defesa Civil;

-

Comunidades, Fóruns, Lideranças Comunitárias Sociedade Civil Organizada, etc;
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3. CONCEITOS JURÍDICOS E CONSIDERAÇÕES LEGAIS
Dos Direitos Fundamentais
É papel do Poder Público buscar o equilíbrio da sociedade, da necessidade coletiva,
estabelecendo normas de harmonização para a convivência.
A busca da efetividade dos direitos fundamentais sociais, se traduz na integração da pessoa em
uma sociedade caracterizada por grandes diferenças.

A doutrina busca fundamentar que o direito à moradia e outros direitos sociais prestacionais,
teriam baixa densidade normativa e eficácia limitada, em razão de possuírem uma estrutura
normativa de natureza programática, pressupondo, assim, uma interposição do legislador
ordinário para que possam ser aplicados. Entendemos não ser razoável tal posicionamento, pois
não há dúvida de que mesmo aqueles que defendem tal possibilidade são contundentes ao
afirmar que elas têm eficácia na origem e vinculam o legislador.

Também não merecem prosperar os argumentos que justificam um contingenciamento prima
facie, da eficácia normativa do direito à moradia e de outros direitos sociais prestacionais, em
razão a escassez de bens e recursos por parte do Poder Público. Para aqueles que defendem tal
posição, os altos custos necessários à satisfação desses direitos seriam “limites fáticos” à
exigibilidade deles. Este debate, envolve quando menos reflexões acerca da conjuntura
econômica do país, das preferências valorativas dos governantes em contraponto às do
constituinte, a necessidade de distribuição e redistribuição dos recursos existente, entre outras
tantas intimamente ligadas à esfera da deliberação política tanto do governante quanto da
valoração do julgador.

Não se trata de ignorar a realidade e fechar os olhos a todas as considerações acerca da
conjuntura econômica para a realização desses direitos, mas é inegável reconhecer que a esfera
das condições mínimas à existência humana, na qual está o direito à moradia, é um limite claro à
liberdade de conformação da atuação do Estado, que deve abster-se de atuar de forma contrária
ao conteúdo da norma que consagra esse direito fundamental.
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É preciso salientar, ainda, que uma discussão percuciente acerca da exigibilidade dos direitos
sociais, no Estado Democrático de Direito, exige uma reflexão subjacente a respeito da
normatividade e fundamentação desses mesmos direitos, uma vez que as interpretações judiciais
no campo dos direitos fundamentais, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não têm
se pautado pelo critério formalista clássico que atribui eficácia plena aos direitos de defesa e as
nega aos direitos prestacionais, por entendê-los como de eficácia limitada. Noutros julgamentos,
o mesmo tribunal manifestou-se favoravelmente a uma máxima efetividade da norma
constitucional garantidora do direito fundamental à saúde, considerando a norma do artigo 196
passível de aplicação direta pelo judiciário, sem necessidade de lei que a complemente.

Assim, verificamos que o debate a cerca da efetividade dos direitos fundamentais, se traduz em
uma das alternativas possíveis e imprescindíveis para o estabelecimento de critérios materiais
norteadores da atividade interpretativa. Deve-se buscar dizer quais direitos devem gozar de
primazia, segundo um consenso público, que propicie a desejada segurança jurídica dos
jurisdicionados.

Ainda, no âmbito do direito à moradia, há a necessidade de se criar uma nova ordem legal urbana
sobre a qual se promova a proteção legal e a segurança jurídica para as pessoas e para as
comunidades que vivem em assentamentos precários.

As ocupações irregulares, formadas basicamente por pessoas que não têm acesso ao mercado
imobiliário formal, geram um impacto ambiental negativo. Contribuem, para a redução de áreas
verdes, ocupações em beira de córregos, vales , aterros, encostas, áreas de risco; ocupações de
mananciais, mangues e outras áreas de preservação permanente; gerando um passivo ambiental
muito grande.

Neste contexto, a garantia de uma moradia digna, de trabalho, de saúde, cultura, lazer, dentre
outro direitos, traduz o respeito às mínimas condições de vida digna, bem como à minimização
dos impactos negativos da ocupação sobre o meio ambiente, por meio da implantação de infraestrutura, saneamento básico, coleta de lixo, recuperação de áreas degradas, bem como a
implantação de programas sociais de apoio às famílias.
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Assim, o Poder Público deve buscar o cumprimentos dos direito fundamentais com o
estabelecimento de critérios formais de efetividade, com a implantação de programas públicos
para que populações possam ter acesso à um mundo de direitos e obrigações nunca vislumbrado
anteriormente.

Habitação e o Estatuto Das Cidades
Durante a construção do Estatuto das Cidades, verificou-se a existência de um movimento
multisetorial e de abrangência nacional, o qual entrou para que o texto constitucional
contemplasse instrumentos que levassem à efetivação dos direitos fundamentais.

Este movimento buscou atualizar a plataforma constituída desde os anos 60 no país. As tentativas
de construção de um marco regulatório no âmbito federal para a política urbana datam desde as
propostas de lei de desenvolvimento urbano elaboradas pelo então Conselho Nacional de
Desenvolvimento Urbano nos anos 70, que resultaram no Projeto de Lei 775/83.

Na primeira vez na história, como resultado desta luta, a Constituição Federal incluiu um capítulo
específico para a política urbana, que previa uma série de instrumentos para a garantia a nível de
cada município, do direito à cidade , da defesa de sua função social, e da função social da
propriedade e da democratização da gestão urbana.

No entanto, o texto constitucional requeria uma legislação específica e de abrangência nacional.
Iniciou-se então, na esfera federal um período de mais de uma década de elaborações,
negociações, idas e vindas em torno de um projeto de lei complementar ao Capítulo de Política
Urbana na Constituição Federal. Esse projeto de Lei (PL 5788/90), que ficou conhecido como
Estatuto das Cidades, foi finalmente aprovado em julho de 2001, entrando em vigência a partir de
10 de outubro de 2001. Nascia então, a lei que juntamente com a Constituição Federal daria as
diretrizes da Política Urbana Nacional.

O Estatuto das Cidades veio trazer instrumentos, dentre os quais alguns estarão adiante
expostos, que irão operacionalizar a implementação de moradias, a ordenação do solo, buscando
a efetividade dos princípios constitucionais dentro de uma sociedade mais justa e equilibrada.
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Poucas leis na história do Brasil foram constituídas com tanto esforço coletivo e legitimidade
social. A aprovação do Estatuto das Cidades, é uma conquista dos movimentos populares, que se
mobilizaram por mais de uma década de luta na busca de seus objetivos. Essa luta foi conduzida
a partir da ativa participação de entidades civis e de movimentos sociais em defesa do direito à
cidade e à habitação e, de lutas cotidianas por melhores serviços públicos e oportunidades de
uma vida digna .
Sem dúvida o Estatuto das Cidades nos parece uma lei admiravelmente progressista, inovadora,
com vocação democrática, autenticamente voltada para construção da cidades onde buscar-se-á
sempre a preservação do bem estar coletivo da população. Esta grande vitória na conquista do
Estatuto, entretanto, só se efetivará na medida em que as forças sociais que o construíram
busquem, juntamente com o Poder Púbico, e com a iniciativa privada, torná-lo realidade no
cotidiano das práticas administrativas de nossas cidades.

Instrumentos de Regularização
É notório que a propriedade do solo é, na sua maioria, de cunho privado. Assim, cabe ao Poder
Público a regulamentação de seu uso e apropriação, mediante a imposição de limites à interesses
privados e ao exercício do direito individual de propriedade.

Dentre os vários fatores que influenciam a valoração da terra, diga-se especificamente da
propriedade urbana, encontramos: o processo de especulação imobiliária, localização física e
territorial, potencial de uso e de construção, oferta de serviços e equipamentos públicos, potencial
de uso da infra-estrutura urbana, capacidade da rede viária, oferta e qualidade de transporte
público, dentre outros aqui não citados.

Na maioria das vezes, verifica-se que o planejamento adotado, bem como gestão urbana do
Poder Municipal, podem por um lado garantir a qualidade de vida nos assentamentos urbanos, no
entanto, por outro, podem elevar, consideravelmente, o valor e o custo dos empreendimentos
urbanísticos. Como conseqüência desta prática, verifica-se a concentração da renda imobiliária e
o estabelecimento de dois mercados: o formal e o informal.
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Analisando o sistema formal, verifica-se que o mesmo atende à padrões mínimos urbanísticos e
ambientais e é destinado à população de renda média e alta, que vive na cidade legal - formal,
com acesso aos serviços e à infra-estrutura urbana. Essa camada da população é proprietária das
áreas urbanas onde vivem. Mesmo este sistema não pode ser considerado como um modelo
padrão de desenvolvimento sustentável, uma vez que os territórios da cidade formal também
sofrem com problemas ambientais urbanos, como o trânsito, falta de transporte coletivo, má
qualidade da água, poluição sonora e do ar, tratamento e destinação inadequados dos resíduos.

O segundo não atende aos padrões urbanísticos ambientais estabelecidos pelas legislações
urbanísticas e são constituídos de forma informal e irregular. São os assentamentos precários,
como as favelas, vilas, cortiços, loteamentos e conjuntos habitacionais populares, onde vive a
população de baixa renda, gerando impactos negativos tanto no aspecto social como no meio
ambiente. Essa população não tem a propriedade e sim a posse dessas áreas, sendo que muitas
dessas áreas são públicas.

Para que possamos encontrar um equilíbrio e buscar a conformidade para ambas as situações,
entendemos que a urbanização e regularização dos assentamentos precários , devem ser
definidas como prioridades nacionais, no campo da política urbana, transformando-se em ação
obrigatória para as três esferas de Governos, tendo como fundamento a efetividade do Direito à
Moradia.
É neste sentido, que o eminente professor Edésio Fernandes1 expõe:

“Os programas de regularização têm uma natureza essencialmente curativa e não podem
ser dissociados de um conjunto mais amplo de políticas púbicas, diretrizes de
planejamento e estratégias de gestão urbana destinadas a reverter o atual padrão
excludente de crescimento urbano. Por um lado, é preciso ampliar o acesso ao mercado
formal a uma parcela mais ampla da sociedade, sobretudo, os grupos de renda média baixa, ao lado da oferta de subsídios públicos para as faixas da menor renda. Por outro
lado, é preciso rever os modelos urbanísticos que têm sido utilizados, de forma a adaptálos às realidades socioeconômicas e à limitada capacidade de ação institucional das
agências públicas. Nesse contexto, as políticas de regularização fundiária não podem ser
formuladas de maneira isolada e necessitam ser combinadas com outras políticas
públicas preventivas para quebrar o ciclo de exclusão que tem gerado a informalidade.
Isso requer intervenção direta e investimento público, sobretudo por parte dos municípios
1

FERNANDES, Edésio. A Natureza Curativa dos Programas de Regularização, Regularização da Terra e
Moradia. O que é e Como Implementar . Instituto Polis (Coordenação Executiva) Publicação Caixa
Econômica Federal, Instituto Polis , FASE. Acesso, Cidadania e Direitos Humanos, COHRE – Centro pelo
Direito à Moradia contra Despejos. São Paulo, 2002. p. 21.
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, para produzir opções de moradia, democratizar o acesso à terra e promover uma
reforma urbana ampla. Regularizar sem interromper o ciclo de produção da
irregularidade, além de renovar o sofrimento da população, provoca a multiplicação
permanente da demanda por recursos públicos.”

Assim, o conceito de regularização fundiária pode ensejar várias interpretações para cada qual
que busca o seu significado. Para alguns , ele está adstrito ao reconhecimento do direito de
posse, para outros , ele engloba um largo espectro de atividades, incluindo o acesso ao crédito e
aos serviços urbanos.
No entendimento de Betânia de Moraes Alfonsin2:

“Regularização fundiária é o processo de intervenção pública sob os aspectos jurídicos,
físico e social, que objetiva legalizar a permanência de populações moradoras de áreas
urbanas ocupadas em desconformidade com alei para fins de habitação, implicando
acessoriamente melhorias no ambiente urbano do assentamento, no resgate da
cidadania e da qualidade de vida da população beneficiária.”
Evangelina de Bastos Pinho3, tratando de programa de urbanização expõe que:“A regularização
fundiária realizada como urbanização específica de interesse social deverá, pois, comportar, além
da regularização do domínio sobre a terra, um programa de urbanização voltado a suprir situações
de risco, insalubridade, falta de acessibilidade etc., que por ventura ocorram, bem como a
implantação de equipamentos públicos necessários ao bom padrão de habitabilidade da área.”4

Adilson Dallari “Tal designação não corresponde a qualquer específico instituto jurídico, mas sim,
identifica a prática de enfrentar situações desconformes com a legislação urbanística, registral ou
civil (como por exemplo, nos loteamentos irregulares ou clandestinos) visando a conferir
segurança jurídica aos adquirentes de boa-fé.”5
Neste mesmo entendimento, surgiu o conceito de Regularização Fundiária no Seminário sobre
“Manejo del Suelo Urbano” em Cuenca, Equador no ano de 1993, senão vejamos:

2

ALFONSIN, Betânia de Moraes. Regularização Fundiária: Um Imperativo Ético da Cidade Sustentável – O
Caso de Porto Alegre. O Direito à Cidade Trilhas Legais para o direito às cidades sustentáveis. São Paulo:
Max Limonad, 1999. p. 163.
3
PINHO, Evangelina. Regularização Fundiária em Favelas, Direito Urbanístico. 1ª Edição. Belo Horizonte:
Del Rey Editora, 1998. p. 78.
4

PINHO, Evangelina , Regularização Fundiária em Favelas, Direito Urbanístico, 1ª Edição, Edésio Fernandes (organizador), Del Rey
Editora, Belo Horizonte, 1998, p. 78.
5
DALLARI, Adilson, Estatuto da Cidade(Comentários à Lei Federal 10.257/2001), Malheiros Editores, São Pulo, 2002, p.82.
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“En el seminario sobre Mejo del Suelo Urbano realizado en Cuenca, Patrick McAuslan
definió la regularización del suelo como integrar a los asentamientos informales y no
autorizados dentro del sistema oficial legal y administrativo de la gestón del suelo.” 6
Assim, regularizar não compreende somente fornecer o título da terra, seja de forma
definitiva ou precária, mas sobretudo conferir à população condições de vida digna, com
acesso à equipamentos urbanos, integrando, de forma linear, à comunidade local. Significa
dizer, que regularizar uma ocupação irregular é cicatrizar uma ferida causada por várias
“doenças”, provenientes do próprio homem.

Assim sendo, devemos buscar novos paradigmas para que possamos enfrentar tal situação. A
concepção de estabelecer legislações e instrumentos restritivos, elitistas e com padrões fora da
realidade, têm sido veementemente questionada. Devemos buscar a constituição de uma nova
ordem legal urbana contendo legislações e instrumentos jurídicos e urbanísticos, destinada a
proteger e reconhecer os direitos da população que vive nos assentamentos precários, bem como
a sua aplicação mediante sistemas e mecanismos democráticos e participativos.
“As melhores práticas são aquelas que, por um lado, objetivam atingir a uma melhoria real e
efetiva das condições de vida dos ocupantes, através da certeza do acesso à moradia, infra
estrutura urbana e serviços, e por outro lado, são pensadas para produzir efeitos duradouros pelo
menos no nível legal e normativo direcionadas a políticas sociais, práticas gerenciais e
administrativas.”7

Analisando os exemplos de programas de regularização, verificamos que os melhores
contemplaram: parcerias entre agentes públicos e privados; ações combinadas entre agentes das
três esferas de governo: nacional, estadual e municipal; intervenções coordenadas em vários
níveis: terra, habitação, legislação, planejamentos urbano, provisão de infra-estrutura, de serviços
e financiamentos.

Assim , para que consigamos alcançar o sucesso das políticas de regularização fundiária, com a
efetiva garantia do acesso ao direito de moradia, nos parece necessário as seguintes ações:

6

FARVACQUE, Catherine y MACAUSIAN Patrick, Reforming Urban Land Policies and Institutions in Developing
countries, 1992.
7
Press Release HABITAT /95/30, 5 May 1995.
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Inicialmente a existência de um contexto econômico, político, legal e de financiamento favorável
que contemple: a continuidade política; a precisa coordenação entre as três esferas de poder; um
sistema de representação democrática; uma situação econômica que permita às autoridade
pública despenderem os recursos necessários à implementação de políticas de regularização,
particularmente para intervir na terra, na infra-estrutura e serviços; e, no financiamento para
populações de baixa renda; além, de um favorável conjunto de regras legais e procedimentos
administrativos, onde facilite as operações de implementação dos planos de regularização.

Em segundo lugar vislumbramos a necessidade de implementação de programas que contenham
objetivos cuidadosamente adaptados à cada situação específica, contendo: um claro, explícito e
limitado número de objetivos priorizados; um conjunto claramente identificado de benefícios
dirigidos aos agentes urbanos envolvidos; a capacidade das autoridades públicas e dos agentes
privados em oferecerem um conjunto de opções alternativas, que vá ao encontro das
necessidades das pessoas, no que se refere: ao tamanho das famílias, necessidade em termos
de mobilidade residencial, potencial de contribuir na manutenção da casa; e por fim, a capacidade
de implementar programas de regularização, integrados a um projeto mais amplo de políticas
voltadas ao desenvolvimento urbano e a produção de moradias.

Em terceira e última instância, acreditamos ser necessário atores capacitados e competentes que
contemplem: a criação de corpo técnico, com capacidade real de coordenação, inclusive com
tomada de decisões e com graus de relativa autonomia financeira; uma base desenvolvida com
capacidade tecnológica para projetos e seu gerenciamento; a existência de organizações
comunitárias estáveis e legítimas aptas a negociar com todos os agentes urbanos; a existência de
uma “terceira força”, geralmente formada por Organizações não governamentais, associações de
regularização, empresas sem fins lucrativos, fundações, as quais desempenham um importante
papel como intermediárias entre as organizações comunitárias e as autoridades públicas.

A aplicação dos instrumentos jurídicos de regularização fundiária, aliados aos de urbanização,
nos permitirá a reversão dos quadros existentes de informalidade e precariedade nas
ocupações e no uso do solo urbano. Somente desta forma será eliminada a exclusão espacial
e social vivida nas cidades brasileiras.
Assim, o reconhecimento do direito à moradia das populações que vivem nas cidades
clandestinas, em condições habitacionais precárias – em favelas, loteamentos e conjuntos
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habitacionais populares nas periferias urbanas e em cortiços – é um legado negativo pendente,
das formas segregadoras de ocupação do território brasileiro, desde o regime formal da abolição
da escravidão, do fim do século XIX, e do disciplinamento do regime de propriedade fundiária pela
Lei de Terras de 1850, o qual precisa ser resolvido neste início do século XXI. Somente a partir da
execução de uma política habitacional, com medidas efetivas de legalização e urbanização destes
territórios, será possível iniciarmos o processo tardio de justiça social em nosso país, bem como,
garantirmos a efetividade de um direito constitucional outorgado à todos.

Do Usucapião
Como anteriormente descrito, o Estatuto das Cidades além de estabelecer as diretrizes que
devem ser seguidas pela Política Urbana, previu também vários instrumentos colocados à
disposição da sociedade e da Administração Pública Municipal para a efetivação do direito a
cidades sustentáveis. Dentre estes vários instrumentos de Política Urbana, constantes em seu
art.4º, o Estatuto da Cidade relacionou o usucapião especial de imóvel urbano
.
O usucapião especial urbano, na verdade, não foi criado pela Lei 11.257/2001, mas, pela
Constituição Federal de 1988. Previsto no art. 183 de nossa Lei Maior, há muito o usucapião
especial urbano vem sendo reconhecido pelo Poder Judiciário, devido à auto-aplicabilidade da
referida norma constitucional. O Estatuto da Cidade, entretanto, regulamentando essa forma de
aquisição da propriedade, trouxe várias alterações a esse tipo de usucapião, tanto no aspecto
substancial quanto no aspecto processual.

Segundo a conceituação clássica de Modestino, citado por Humberto Theodoro Júnior , usucapião
é o modo de adquirir a propriedade (ou outro direito real) pela posse continuada, durante certo
lapso de tempo, com os requisitos estabelecidos na lei.
Em nosso ordenamento jurídico, existem quatro espécies de usucapião de bens imóveis: O
usucapião ordinário (art. 1.242, CC/02), o usucapião extraordinário (art. 1.238, CC/02), o
usucapião especial rural (art. 191, CF/88 e art. 1.239 CC/02) e o usucapião especial urbano (art.
183, CF/88 e art.1.240, CC/02).

Trataremos aqui do usucapião especial urbano que foi previsto primeiramente na Lei Maior. De
acordo com este dispositivo constitucional, para a aquisição da propriedade é necessário, além da
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posse mansa e pacífica, com "animus domini", por um lapso temporal de cinco anos, que : o
usucapiente não seja proprietário de imóvel rural ou urbano; a área usucapienda não ultrapasse
25Om2; e, que tenha o possuidor, ou sua família, no imóvel, fixado, residência.

Destaque-se, também, que só pode ser objeto de ação de usucapião imóvel situado em área
urbana, vez que a Carta Manga se refere a "área urbana".

O Estatuto da cidade ao definir o usucapião especial ordinário, em seu art. 9º, na verdade, não
inovou muito, constituindo o art. 9º da Lei 11.257/2001 quase uma reprodução do dispositivo
constitucional.

Apresenta, ele, entretanto, algumas pequenas inovações. É que o texto diz ser passível de
usucapião não só a área e o solo, mas também a edificação, o que não consta do art. 183 de
nosso texto Maior.

Além disto, o outro dado novo é que o art. 9º, em seu parágrafo 3º, dispõe que, para
complementar o prazo "ad usucapionem", o herdeiro legítimo só pode continuar a posse de seu
antecessor se já residia no imóvel ao tempo da abertura da sucessão, o que não é exigido para a
sucessão de posse nos outros tipos de usucapião e que era aplicado subsidiariamente.

A inovação, realmente marcante e revolucionária, operada pelo Estatuto da Cidade em sede de
usucapião especial urbano foi a criação de uma nova modalidade desta espécie de usucapião, o
coletivo. Ele está previsto no art. 10 daquele instituto legal

Assim, permitiu o Estatuto da Cidade que as áreas com mais de duzentos e cinqüenta metros
quadrados fossem usucapidas coletivamente por todos aqueles que possuam a área e a
façam como sua moradia, pelo prazo de cinco anos ininterruptamente e sem oposição,
sempre que não for possível a identificação dos terrenos ocupados por cada possuidor,
desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel, urbano ou rural.
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Assim, os requisitos desse novo tipo de usucapião são: que a área (evidentemente particular, em
face do disposto no art. 183, § 3º da CF/88) tenha mais de duzentos e cinqüenta metros
quadrados; que a área seja ocupada por população de renda baixa; e, que o usucapiente more
efetivamente na área, só ou com sua família. Ressalte-se não se exige que a área seja ocupada
exclusivamente para fins residenciais, de forma que, provando o usucapiente que, além de manter
pequeno comércio ou outra atividade profissional, também tem sua moradia na área usucapienda,
estará satisfeito este requisito. E, o último requisito trazido pela lei, representa que a posse dessa
área seja sem oposição e ininterrupta pelo prazo de cinco anos.

A declaração desse usucapião coletivo constitui um condomínio especial entre os
possuidores, que tem como características: a Igualdade de frações, indistinção das frações
ideais, a indivisibilidade; a validade das decisões por maioria dos presentes; e a vinculação dos
discordantes ou ausentes.

Destaque-se que, apesar de estabelecer esse condomínio especial, o Estatuto da Cidade não
definiu as regras que devem vigorar quanto à administração do condomínio, entendendo a
doutrina que, ante o silêncio da lei, por analogia, deve-se aplicar o regime jurídico do condomínio
em edificações.

Destaque-se que, com o advento do Estatuto da Cidade, a controvérsia quanto à possibilidade de
ser intentada ou não a ação de usucapião na pendência de processo possessório restou
superada, ao menos quando se tratar de ação de usucapião especial urbano.

A segunda inovação que veio com o Estatuto da Cidade foi a ampliação da legitimidade para as
demandas de usucapião especial urbano, permitindo que, além do possuidor, possam ajuizar
referidas causas as associações de moradores, como dispõe o art. 12, inciso III do diploma
legislativo.

Destaque-se que esta legitimidade da associação não está circunscrita às hipóteses de demandas
de usucapião coletivo urbano, podendo ela ajuizar ações de usucapião relativas à áreas ocupadas
individualmente por seus representados.
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Além de ampliar a legitimidade para as ações de usucapião especial urbano, a Lei 10.257/2001
também operou um certo abrandamento das regras referentes à substituição de partes e à própria
constituição do pólo ativo.

Uma outra novidade trazida pela lei 10.257/2001, foi a gratuidade de justiça relativa às demandas
de usucapião especial urbano, bem como dos atos de registro de imóveis, conforme previsto no
art. 12, § 2º do referido diploma legal.

No entanto, percebe-se que o dispositivo é excepcional, devendo, dessa forma, ser restritivamente
interpretado, de modo que não está abrangido pela gratuidade nenhum ato registrário que não
seja o do registro da carta de sentença. Dessa forma, entendemos que poderá haver a cobrança
de outros atos registrários como a averbação de ruas. No entanto, caberá ao poder público,
juntamente com os registradores buscarem um abrandamento das taxas para o caso de
regularização.

Outra importante modificação operada pela lei 10.257/20001 no tocante ao usucapião especial
urbano foi a previsão expressa de que, este tipo de usucapião pode ser alegado como matéria de
defesa, bem como que a sentença que o declarar valerá como título de propriedade para
registro no Registro de Imóveis. Esta disposição está no art. 13 do Estatuto da Cidade.

Na realidade, a novidade está na possibilidade de transcrição da sentença que declarou o
usucapião, alegado em sede de defesa, no Registro de Imóveis, vez que há muito a doutrina e a
jurisprudência pátria entendem que é possível a alegação de usucapião como matéria de defesa .
Dessa forma, hoje, em se tratando de ação de usucapião especial urbano, além de ser admitida a
alegação de usucapião como exceção, a sentença que julgar a ação petitória ou possessória
improcedente servirá de título para registro no Registro Imobiliário.

Já, antes desta lei, a doutrina e a jurisprudência, apesar de admitirem o usucapião como defesa,
não admitiam que a sentença de improcedência da ação petitória ou possessória onde se alega a
exceção fosse registrada no Registro de Imóveis, não atribuindo, dessa forma, efeitos "erga
omnes" a referida declaração de usucapião, apenas "inter partes".
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Ademais, frise-se, que apesar do disposto no art.13 do estatuto da cidade, a doutrina vinha e vem
se levantando contra essa possibilidade. Argumenta-se que haveria obstáculos para o registro da
sentença por dois motivos fundamentais: primeiro, porque pode ser que não se tenha, no caso
concreto, a descrição da área usucapienda; segundo, porque, na ação petitória ou possessória em
que houve a dedução da exceção, não teria havido a participação dos litisconsortes passivos
necessários constantes da ação de usucapião, como a Fazenda Pública, terceiros interessados
desconhecidos e, eventualmente, aquele em cujo nome está transcrito o imóvel, bem como o
Ministério Público.

A última inovação trazida pelo Estatuto da Cidade foi a previsão do procedimento sumário para a
tramitação da ação de usucapião urbano, individual ou coletivo.

De acordo com a doutrina, esta inovação não foi, apesar da boa intenção do legislador, feliz.
Argumentam os doutrinadores que devido à sua concentração, o procedimento sumário é
inadequado para uma demanda como a ação de usucapião. Esclarece a doutrina mais abalizada
que a fixação deste rito faz com que se tenha a necessidade de efetiva citação de todos os
interessados antes da realização da audiência de tentativa de conciliação, a qual, aliás, como
afirma Caramuru A Francisco, é inócua, vez que a demanda de usucapião não abrange apenas
aspectos relativos aos interesses das partes, mas também, questões que se sobrepõe a esses
interesses, como a habilidade do título para o ingresso no registro imobiliário e a ordem
urbanística, questões que devem ser defendidas pelo Órgão Ministerial, a quem uma
concordância na audiência de tentativa de conciliação é, na pratica, inviável.9

Além disto, não se pode esquecer que, como a perícia é quase sempre necessária, a adoção do
rito sumário requer que a elaboração dos quesitos seja feita na petição inicial ou na contestação, o
que não se apresenta como o mais razoável, visto que como esta demanda é aberta a um número
indeterminado de pessoas, não se tem como saber, antecipadamente, que tipos de questões
surgirão no processo.

No que concerne à atuação do Ministério Público na ação de usucapião especial urbano, o
estatuto da cidade nada inovou, estabelecendo apenas a sua intervenção obrigatória, conforme
seu art. 12, § 1º. Disposição, alias, desnecessária, visto que neste tipo de demanda leva-se em
conta questões referentes aos registros públicos, onde há nítida necessidade da intervenção do
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órgão ministerial, bem como à ordem urbanística, que passou a compor a ordem de interesses
difusos e coletivos.

Vale lembrar, inclusive, que apesar da legitimidade para a ação de usucapião especial urbano
coletivo ter sido atribuída às associações de moradores, há quem entenda que ela pode ser
proposta pelo Ministério Público, por ser um dos instrumentos da política urbana e, por
conseqüência e força do art. 1º, VI da Lei 7.347/1985, constituir interesse coletivo "lato sensu".
Conclui-se que o legislador, ao regulamentar o instrumento da política urbana, ação de usucapião
especial urbana, no Estatuto da cidade não se ateve ao disposto na Constituição Federal de 1988.
Criou, inclusive, uma nova modalidade de ação de usucapião especial urbano coletivo, atribuindo
a legitimidade da mesma à associação dos moradores da comunidade da área usucapienda.
No aspecto processual, constata-se, também, que houve uma mudança bastante significativa na
busca de viabilizar a efetivação do direito de morar.

Desta forma, tendo em vista que o usucapião urbano representa dentro do Plano Diretor, um
instrumento de regularização fundiária que deva ser aplicado para o cumprimento da função social
da propriedade urbana, podemos definir, no planejamento das cidades, as áreas onde está
situada a população de baixa renda passível de ser usucapida coletivamente, assim como as
áreas especiais de interesse social, que deverão ser urbanizadas pelo poder público municipal.

A fixação no Plano Diretor das referida áreas para fins de moradia, visa assegurar a
manutenção das comunidades nesses espaços urbanos que, pelo processo de urbanização
e regularização fundiária, passarão a fazer parte da cidade legal.

DESAPROPRIAÇÃO
A Desapropriação traduz uma limitação ao Direito de Propriedade, caracterizando-se pela forma
drástica de manifestação do Poder de império, ou seja, da soberania interna do Estado no
exercício de seu domínio eminente sobre todos os bens existentes no território nacional.
No entendimento do saudoso jurista Hely Lopes Meirelles, conceitua-se desapropriação da
seguinte forma;
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“Desapropriação ou expropriação é a transferência compulsória da propriedade particular
(ou pública de entidade de grau inferior para a superior), para o Poder Público ou seus
delegados, por utilidade ou necessidade Púbica ou, ainda, por interesse social, mediante
prévia e justa indenização em dinheiro (CF, art. 5º, XXIV), salvo as exceções
constitucionais de pagamento em títulos da dívida pública de emissão previamente
aprovada pelo Senado Federal, no caso de área urbana não edificada, sub utilizada ou
não utilizada (CF, art. 182, § 4º , III), e de pagamento em títulos da dívida agrária, no
caso de Reforma Agrária, por interesse social (CF, art. 184).” 8
Verifica-se que a desapropriação traduz a forma entre se garantir a propriedade individual e a
função social dessa mesma propriedade, a qual exige usos compatíveis com o bem estar da
coletividade.
Trata-se de um moderno e eficaz instrumento de que se vale o Estado para remover obstáculos à
execução de obras e serviços públicos, para propiciar a implantação de planos de urbanização;
para preservar o meio ambiente contra devastações e poluições; e para realizar a justiça social
com a distribuição de bens inadequadamente utilizados pela iniciativa privada.
Assim, o fundamento jurídico da desapropriação está no fato do Estado ter a possibilidade de
obter o maior bem para a coletividade. 9

Os casos de desapropriação, isto é, as hipóteses legais que a fundamentam, estão catalogadas
pelo art. 5º do Decreto –lei n.º 3.365, de 21 de junho de 1941(utilidade e necessidade públicas) e
pelo art. 2º da Lei n.º 4.132, de 10 de Setembro de 1962 (interesse social).

Verifica-se uma grande discussão na doutrina a cerca das catalogações, ou seja, utilidade e
necessidade públicas e interesse social, se ambas são taxativas ou exemplificativas.
Concordamos com o posicionamento dos juristas Menegale, Hely Lopes Meirelles, José Cretella
Junior, Eurico Sodré e Toshio Mukai de que as enumerações referidas são exemplificativas. Tal
posicionamento se deve ao entendimento de que a Constituição, ao dispor sobre a
desapropriação, tão só exige como seu fundamento a necessidade ou utilidade públicas e o
interesse social (art. 153, § 22 e 161). Ora tais expressões são conceitos vagos que hão de ser
aplicados adequadamente aos casos concretos, justapondo-se os conceitos às realidades, tarefa
que, sem dúvida, cabe à Administração, e não ao legislador ordinário.

8
9

MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores Ltda., São Pulo, 2003, p.573.
BIELSA, Rafael, Derecho Administrativo – Restricciones y Servidumbres Administrativas, T. 4, La Ley, 1923, p. 442
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Portanto, nos parece ser legítima e constitucional qualquer desapropriação para fins
urbanísticos, considerando-se que a urbanização e o urbanismo contêm inegável valor de
utilidade pública ou interesse social.

Assim, o Estatuto da Cidade incluiu no rol dos instrumentos jurídicos e políticos da Política
Urbana, a desapropriação. Não olvidou em distinguir qual catalogação deveria ser usada, desta
forma, nos parece mais adequada as modalidade de utilidade pública ou interesse social, pois
relacionam-se com desenvolvimento urbano e com política habitacional.

A desapropriação com vistas a urbanização ou reurbanização, prevista no art. 5º, “i”, do
Decreto Lei 3365/41, com redação dada pela Lei 6602/78, foi complementada pela Lei
Federal 6766/79 em seu artigo 44, permitindo ao Poder Público, especialmente ao
Município, decretá-la e promovê-la para a correta implantação de novos núcleos urbanos,
ou para fins de zoneamento ou renovação de bairros envelhecidos e obsoletos, que
estejam a exigir remanejamento de áreas livres, remoção de indústrias, modificação do
traçado viário e demais obras públicas ou edificações que dêem ao local a funcionalidade
prevista no plano urbano. A desapropriação aqui descrita, tem como utilidade pública a
própria urbanização ou a reurbanização, e uma vez realizadas na conformidade dos planos
urbanísticos correspondentes, permite a alienação das áreas e edificações excedentes das
necessidades púbicas e particulares, dando-se preferência aos desapropriados. Nesse
sentido firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos Recursos Especiais n. º
82.300, n.º 85.869 e n.º 87.009. Tal possibilidade encontra-se expressa no § 5º do art. 8º da Lei
Federal 10.257 de 2001, que permite a alienação ou concessão de uso a terceiros, observado o
devido processo licitatório.

O instrumento aqui tratado, para a observância do Plano Diretor do Município, ou também
chamado de desapropriação para fins de reforma urbana, está previsto no art. 182 § 4º, III da
atual Constituição Federal como a mais agressiva forma de intervenção na propriedade quando a
área não for edificada, estiver sendo subutilizada ou não utilizada. Nos casos citados, o
pagamento da desapropriação será feito em títulos da dívida pública de emissão previamente
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos. Com a edição da Lei
Federal 10.257/2001, o Estatuto das Cidades, ensejou-se aos municípios, mediante lei municipal
específica para área incluída no plano diretor, determinar o parcelamento a edificação ou a
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utilização compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. Nessas
condições, será o proprietário notificado para, em prazos não inferiores a um ano para protocolo
do projeto e dois anos a partir da aprovação dele para início das obras, adequar a utilização do
imóvel às prescrições da lei, sob pena de tributação progressiva do IPTU pelo prazo de cinco
anos, consecutivos, respeitada a alíquota máxima de quinze por cento. Decorridos os cinco anos
de tributação progressiva sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento,
edificação ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com
pagamento em títulos da dívida pública, emitidos mediante aprovação do Senado Federal, que
serão resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas,
assegurado o valor real da indenização e os juros legais de seis por cento ao ano. O valor real da
indenização refletirá o valor de base de cálculo do IPTU, descontado do valor de eventuais
incorporações por obras realizadas pelo Poder Público após a notificação feita ao proprietário, e
não computará expectativas de ganho, lucros cessantes e juros compensatórios.

No tocante à indenização da desapropriação para fins de reforma urbana, entendemos que a
mesma possui um caráter sancionatório. Assim sendo, o pagamento da indenização não será nem
justo, nem prévio, nem em dinheiro, mas sim mediante títulos da dívida pública com prazo de
resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas. Se a Constituição já promove a
diferenciação sobre a forma do pagamento da indenização aos proprietários dos imóveis urbanos
que estiverem contrariando o princípio da função social da propriedade , a lei de desenvolvimento
urbano, até pela necessidade de regulamentar esta matéria constitucional, pode perfeitamente
definir critérios sobre o valor.
Para Carlos Ari Sundfeld ao tratar da desapropriação para fins de reforma urbana, esclarece:
“A indenização não precisa ser prévia nem justa, porque a Constituição não o exige, em
oposição ao que ocorre nas demais desapropriações urbanas, (art. 182, § 3º) e na
desapropriação par reforma agrária (art. 184), deste ante o pagamento condizer a
entrega dos títulos da Dívida pública poder, nos termos do que vier a prever a lei, ser feito
após a aquisição da propriedade pelo Município e corresponder a valor inferior ao justo,
isto é, inferior ao valor do mercado.”10
Vitor Carvalho Pinto, também tem seu entendimento no sentido de que:
“A constituição não define os critérios para o cálculo do valor da indenização. A
expressão “justa” foi empregada apenas para o caso da desapropriação ordinária (art.
182 § 3º). Ao tratar dos direitos individuais (art. 5º, XXIV) , a Constituição ressalva
expressamente o caráter prévio e justo da indenização nas hipóteses de pagamento em
títulos da dívida pública. Ao que tudo indica, a expressão “real” foi empregada para
designar a correção monetária do título, como forma de impedir sua desvalorização
10

SUNDFELD, Carlos Ari, Desapropriação, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1990.
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inflacionária. Neste sentido a vedação ao cômputo de expectativas de ganhos, lucros
cessantes e juros compensatórios visa impedir a aplicação analógica da jurisprudência
existente, que procurou estabelecer critérios de apuração do “valor justo” devido no caso
de desapropriação ordinária.” 11
A forma de indenização trazida pelo Estatuto da Cidade não leva em conta a valorização
imobiliária do imóvel decorrente de investimentos públicos bem como o valor referente ao
potencial de construção decorrente da legislação urbanística. Desta maneira, evita-se que o
Município destine uma significativa parcela de seu orçamento para o pagamento de indenizações
de imóveis urbanos, com base no valor de mercado, sem que estes tenham, de fato, um uso
social que atenda aos interesses da comunidade.

Nos parece claro que na desapropriação para fins de reforma urbana, os recursos passam a ser
aplicados na prestação dos serviços para a coletividade, ao invés de beneficiar individualmente
aqueles que se apropriaram da riqueza da cidade com a utilização do espaço urbano para fins de
especulação imobiliária. Na desapropriação para fins de reforma urbana, sua natureza de
desapropriação com caráter de sanção justifica que o valor da indenização seja inferior ao valor
de mercado, como meio de respeitar o princípio da igualdade, promover a justa distribuição de
benefícios e ônus da atividade urbanística, e, recuperar para a coletividade, a valoração que se
originou pela ação do poder público.

Concessão de Uso Especial

A concessão de uso pode ser entendida como sendo a outorga do uso de um bem público ao
particular, para que este o utilize nas condições convencionadas com a Administração.
A concessão pode ser remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, mas deverá ser
sempre precedida de autorização legal e, normalmente de licitação para o contrato. Assim como
nos contratos administrativos, na concessão de uso há a supremacia do interesse público sobre o
privado.

A concessão de uso de imóvel público urbano para fins de moradia funda-se no princípio
constitucional da função social da propriedade (CF, arts. 5º, XXIII, 170, III, 182, § 2º). Entendemos
11

PINTO, Victor Carvalho, Da Desapropriação com Pagamento em Títulos, Estatuto da Cidade Comentado, Liana
Portilho Mattos (organizadora), Mandamentos, Belo Horizonte, 2002, p. 147.
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que quando se fala em função social da propriedade urbana, este princípio é norteador como
condição de garantia, tanto para o exercício da propriedade urbana privada como para a pública.

Este instituto foi criado para assegurar o cumprimento do princípio da igualdade de conferir à
população de baixa renda que vive em nossas favelas o mesmo tratamento quanto à garantia do
direito à moradia. Isto é, os moradores de favela, independentemente de viverem numa área
particular ou pública, que atendam aos requisitos constitucionais quanto à posse da área que
utilizam para sua moradia, devem Ter o reconhecimento jurídico de exercerem o direito à moradia
na área onde vivem, como regra geral. É claro que podem haver exceções , como o exercício
deste direito em outro local, em razão de a área urbana ser uma área de risco à vida ou à saúde.

A concessão de uso especial é figura nova, criada na Medida Provisória 2.220 de 04 de Setembro
de 2001, a qual se traduz em instrumento hábil para regularização fundiária das terras públicas
informalmente ocupadas pela população de baixa renda.
O reconhecimento deste direito deixou de ser uma faculdade do Poder Público. O título de
concessão de direito especial de uso será obtido por via administrativa ou judicial, diante da
recusa ou da omissão do Poder Executivo.

No entendimento dos constitucionalistas Leda Pereira Mota e Celso Sptizcovsky 12:
“não há dúvida que o título de domínio será concedido em relação àqueles imóveis que
foram usucapidos (imóveis cujos proprietários eram particulares) e a concessão de uso,
não há outra interpretação possível, será outorgada ao possuidor do imóvel público. É
dizer, aquele que ocupar, como sua, área urbana pública de até 250 m², sem oposição e
que não seja titular de imóvel urbano, ou rural, tem o direito subjetivo de obter do Poder
Público a concessão de uso do imóvel.
Na Medida Provisória, a concessão de uso especial é outorgada a todo aquele que , até 30 de
junho de 2001, possuir como seu, por cinco anos consecutivos e sem oposição, até duzentos e
cinqüenta metros quadrados de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para sua
moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário ou concessionário de outro imóvel
urbano ou rural. Com esta limitação de posse ao tempo já decorrido, pretende-se coibir novas
ocupações irregulares de logradouros públicos.

12

MOTA, Leda Pereira e SPTIZCOVSKY, Celso. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Juarez de
Oliveira , 1999 (4ª edição), p. 230
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Peculiar modalidade do Direito Real de Uso, o "uso especial para fins de moradia" é alienável (MP
nº 2.220, art. 7º), e, quanto a outorga, suporta a classificação, de simples ou coletivo, a teor dos
arts. 1º a 8º da Medida Provisória. A outorga simples remete ao direito real de uso especial. Grava
imóvel público urbano com área de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, para provimento
temporário de necessidade de moradia de usuário, ou sua família, que lhe detém posse
qüinqüenal, ininterrupta e sem oposição até 30 de junho de 2001, e que não seja (o pretendente
usuário) proprietário ou concessionário, a título oneroso ou gratuito, de outro imóvel, urbano ou
rural. A outorga coletiva, prevista no art. 2º da citada MP nº 2.220, onera o imóvel público urbano
maior que duzentos e cinqüenta metros quadrados. Pretende o atendimento provisório de
necessidade de moradia de "população de baixa renda", que deve ser possuidora (e não
"ocupante", como, nada obstante, consta na literalidade do texto legal) da terra pública por
qüinqüênio ininterrupto e sem oposição até 30 de junho de 2001. O possuidor aspirante a usuário
não pode ser proprietário ou concessionário, a título oneroso ou gratuito, de outro imóvel, urbano
ou rural.

É permissível que a Administração autorize o uso de imóvel urbano público para fim comercial,
que será outorgável de forma gratuita a possuidor que preencha os requisitos da concessão, nos
termos do art. 9º da Medida Provisória nº 2.220. A autorização de uso de imóvel público urbano
para fins comerciais é registrável no Serviço Notarial de Registro de Imóveis, pois não fere o
sistema da Lei de Registros Públicos. Busca conceder efeitos erga omnes à delegação
concessionária.

Entendemos que neste instrumento, o regime especial dos bens públicos continua preservado,
qual seja, o do bem público continuar a ser de domínio da União, Estados ou dos Municípios. A
propriedade não saiu da esfera dos entes federados, mas sim foi concedido o seu uso, para
atender uma das funções sociais primordiais da cidade, que é a moradia de seus habitantes, os
quais vivem em condições de vida cada vez mais degradantes.

O Município continua com a sua autonomia preservada, uma vez que deve estabelecer a política
urbana que vai conferir eficácia ao direito à moradia decorrente da aplicação da concessão de uso
especial para fins de moradia. Por meio de um planejamento feito em sintonia com os
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instrumentos da gestão democrática da cidade, deverão ser estabelecidas as medidas
necessárias para a efetivação deste direito.

O Plano Diretor como instrumento de política urbana, deverá definir quais áreas deverão
ser objeto de urbanização e regularização fundiária, como por exemplo , definindo uma
zona Especial de Interesse social – ZEIS, onde deverá ser promovida a outorga da
concessão de uso especial para fins de moradia. Desta forma, a população ocupante
poderá exercer este direito que lhe foi outorgado.

A referida Medida Provisória estabeleceu critérios para o Município cumprir esta obrigação
constitucional de reconhecer o direito à moradia dos habitantes de favelas consolidadas
em áreas urbanas municipais, bem como de cumprir a obrigação de conferir uma função
social às propriedades urbanas que sejam de seu domínio.

Por derradeiro, concluímos que este instituto jurídico trazido pela Medida Provisória, não lesa a
Constituição Brasileira, pelo contrário, atende aos preceitos constitucionais da política urbana e a
sua aplicação é fundamental para assegurar o direito à moradia da grande parcela da população
urbana que vive nas favelas situadas em áreas públicas em nossas cidades.

O Regularizador Social
A dimensão dos problemas urbanos torna insustentável a continuação do processo de
urbanização das cidades, sem a existência de políticas públicas voltadas para combater o
aumento da degradação ambiental e da pobreza , e, garantir os direitos das pessoas que vivem
nas cidades.

Percebemos portanto, que a desigualdade é o marco das cidades brasileiras. Enquanto uma parte
da cidade é produzida regularmente por proprietários e empreendedores privados, uma outra
parte da malha urbana é produzida à margem da lei e de qualquer ordem urbanística. Cria-se uma
via de acesso à terra e à moradia que obedece a uma lógica da necessidade.
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Com uma urbanização veloz, em que a percentagem da população que vive em cidades
aumentou de 31 para 81 % entre a década de 1940 e 2000, o lote urbano tornou-se uma
mercadoria tanto mais cara quanto melhor dotada de infra estrutura e equipamentos. A sua
comercialização restringiu-se à um mercado elitizado e restrito. Assim, na busca de um espaço
voltado à moradia, os pobres da cidade passaram a sustentar um mercado imobiliário irregular,
com características de sub-mercado, regras próprias e em expansão no país.

No atual período, então , o principal desafio das cidades brasileiras parece ser o de construir a
capacidade pública de incidir no mercado imobiliário da cidade no sentido de gerar oferta de lotes
regulares a preços acessíveis à população de baixa renda, dado que o produto, lote barato, é
ofertado quase que exclusivamente pelo mercado pirata dos loteamentos clandestinos e
irregulares e dos assentamentos autoproduzidos.

Assim sendo, a formulação , aperfeiçoamento e disseminação de políticas alternativas e novos
instrumentos para fazer frente ao quadro de impasse vivido pela Política Urbana Brasileira ,
parece central para que possamos avançar em direção às cidades com menores índices de
exclusão territorial.
Diante deste contexto, vimos pelo presente propor um novo instrumento de política urbana, o
qual deverá ser aprovado pela Câmara de Vereadores do Município a ser utilizado, devendo
o mesmo estar previsto no Plano Diretor, o “Regularizador Social”.

O instrumento tem o intuito de aumentar o escopo da Política Habitacional, que como tantos
outros instrumentos, vê na regularização fundiária de assentamentos autoproduzidos para
fins de moradia na cidade, o principal programa da política habitacional. A tentativa do
“Regularizador Social” é constituir um braço complementar da política habitacional, fazendo com
que para além de se garantir a segurança da posse e o direito à moradia dos que moram
irregularmente, se ofereça alternativas para que a população de baixa renda possa adquirir lotes
no mercado imobiliário de forma regular.

No âmbito jurídico, o Município faz um movimento absolutamente correto, dado que a nova ordem
jurídico- urbanística brasileira reservou aos municípios a competência para a formulação das
políticas e instrumentos capazes de atuar na prevenção da produção irregular das cidades.
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Através do “Regularizador Social” seria estabelecida uma relação privilegiada com os
empreendedores privados da cidade, buscando atraí-los para a regularidade, e, oferecendolhes incentivos para que os lotes produzidos tenham preços acessíveis à população de
baixa renda. Estes incentivos são legítimos na exata medida em que a regularização é função
pública, e, será desempenhada pelo particular em parceria com o Poder Público.
Nesta parceria, propõe-se que a Prefeitura assuma diferentes compromissos, conforme o caso,
tais como: agilizar a tramitação dos expedientes administrativos dos regularizadores
sociais, admitir padrões urbanísticos diferenciados, permitir que a urbanização de
loteamentos se dê de forma progressiva. Além disso, vislumbra-se a possibilidade de
autorização de transferência ou alienação de potencial construtivo, referente às áreas que
serão objeto de destinação de áreas públicas decorrentes do parcelamento, como estímulo
à regularização.

Já os empreendedores caracterizados como “regularizadores sociais”, deverão oferecer
contrapartidas ao poder público, as quais poderão ser: (i) repassar ao Município um percentual
de lotes produzidos; (ii) comercializar diretamente uma parte dos lotes para adquirentes
indicados pelo Poder Público; (iii) doar parte do terreno para que seja destinado à outras
finalidades públicas; (iv) construir equipamentos públicos urbanos, comunitários ou de
geração de renda; ou ainda (v) acordar com o Poder Público um abatimento no preço final
dos lotes de tal forma que o mesmo seja compatível com a renda familiar que compõem a
demanda habitacional prioritária.

A estratégia de implantação do instrumento prevê, portanto uma rica combinação de diretrizes,
instrumentos e movimentos do Poder Público, a saber:
-

Parceria na produção de lotes regulares a preço compatível com a baixa renda,

-

Combate à irregularidade através de campanha de esclarecimento público acerca dos
malefícios urbanos e ambientais dos lotes clandestinos,

-

Captação das mais valias geradas pelos investimentos públicos, aumentando a
equidade na distribuição dos ônus e benefícios do processo de urbanização da cidade,

-

Indução urbanística da ocupação, uso e parcelamento do solo urbano pela via do
“regularizador social” em áreas previamente indicadas para fins de urbanização,
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-

Mecanismos inovadores para o financiamento da produção de habitação de interesse
social,

-

Aplicação de instrumentos de intervenção urbana do Estatuto das Cidades visando ao
cumprimento da função social da cidade e da propriedade,

-

Integração da agenda urbano - ambiental – habitacional do Município.

É evidente que o novo instrumento traz uma série de desafios. Para além da lei, a construção de
um processo de gestão para esse instrumento representa uma verdadeira “revolução” na cultura
política e administrativa. O trabalho em parceria é absolutamente distinto da relação tradicional de
aprovação dos projetos urbanísticos de parcelamento. Requer uma estrutura de gerenciamento e
negociação que não tem paralelo com a atividade municipal. Oportuno lembrar, que será
necessário ao Poder Público a apropriação de dados sobre o mercado imobiliário da cidade, que
lhe permita negociar com maior conhecimento de causa, ressaltando-se que esta é hoje uma
vasta lacuna no sistema de informações municipal. E, sobretudo, o Poder Público deverá testar o
instrumento em empreendimento piloto que possa alavancar uma produção de loteamentos em
escala, pela via do regularizador social, pois não há possibilidade alguma de produzir impacto
sobre a irregularidade, sem uma oferta de lotes minimamente competitiva que se dê pela via deste
instrumento.

Assim, o instrumento proposto trará úteis lições para o amadurecimento da política urbana e
habitacional, com vistas sobretudo à diminuição efetiva da irregularidade em nossas cidades.

A seguir, foram citados trechos de alguns artigos pesquisados e disponíveis na Internet. Artigos
esses que relatam as experiências de outras realidades municipais brasileiras:

Por uma Política de Habitação de Interesse Social para o Recife - Apontamentos sobre o
Prezeis
Demóstenes Andrade de Moraes - Prefeitura Municipal de Recife - Secretaria de
Planejamento - Empresa de Urbanização do Recife –URB
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“O redirecionamento das políticas de desenvolvimento urbano e habitacional, nos anos 80,
principalmente pela implementação de programas de urbanização de favelas, se, por um lado
denotou os esforços da sociedade civil na luta pela reforma urbana, refletindo as mudanças no
cenário político (processo de redemocratização do país), por outro expressou condicionantes
decorrentes de um contexto de escassez de recursos públicos para as políticas urbanas e,
também, tentativas de legitimação de esferas estatais que, com a aproximação de processos
participativos, poderiam resguardar-se quanto ao enfrentamento imediato de questões mais
estruturais.

No campo dos programas de urbanização de favelas, a experiência do PREZEIS - Plano de
Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social, no Recife, tornou-se referência para a
gestão municipal no Brasil, antecipando alguns instrumentos que representariam, um pouco mais
tarde (a partir da Constituição de 1988), um novo padrão de relacionamento entre a sociedade
civil e o Estado e de intervenção nas favelas.

O PREZEIS foi resultado de um projeto de entidades e organizações da sociedade civil que, em
1987, criaram um sistema de gestão participativo e um conjunto de normas e procedimentos para
viabilizar regularização urbanística e fundiária, prevendo, para isso, a institucionalização de
arenas de discussão e deliberação sobre recursos e investimentos públicos voltados para as
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)e uma delimitação legal dos direitos e
responsabilidades de todos os segmentos que participavam do sistema - representantes das
comunidades, suas assessorias (ONGs)e Poder Público. Atualmente, 66 localidades foram
formalmente reconhecidas como ZEIS, ocupando 12% da superfície do município (80% das áreas
de favelas). Por uma Política de Habitação de Interesse Social para o Recife (2001) e os Grupos
de Trabalho de Emprego e Renda e de Meio Ambiente, que se constituem em instâncias
consultivas, cuja finalidade é subsidiar tecnicamente todas as esferas que compõem o PREZEIS.

A Câmara de Legalização é responsável pela elaboração e acompanhamento das propostas para
a regularização jurídico-fundiária das ZEIS e ordenação das prioridades para a aplicação dos
recursos do Fundo do PREZEIS quanto à regularização fundiária. A Câmara de Urbanização, por
sua vez, tem como principais atribuições: propor políticas para intervenção urbanística; estimular e
acompanhar a elaboração dos projetos urbanísticos; monitorar as ZEIS em processo de
urbanização; e estabelecer prioridades de aplicação do Fundo do PREZEIS em relação a obras.
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Para cada ZEIS deverá ser elaborado um plano urbanístico específico, que detalhará o
parcelamento e as normas de uso, ocupação e aproveitamento do solo urbano na área, podendo,
esses parâmetros, serem diversos dos que estão previstos pela Lei de Uso e Ocupação do Solo.
As principais diretrizes para urbanização das ZEIS são:
-

respeitar a tipicidade e as características da área;

-

relocar famílias que habitem lotes menores que 180 m², ou que estejam em áreas
non aedificandi ou de risco;

-

criar tipologias habitacionais que estejam adequadas às necessidades das famílias;

-

possibilitar o acesso a todos os lotes;

-

garantir a salubridade ambiental de todos os espaços; e

-

criar e otimizar espaços de lazer.

A Lei do PREZEIS prevê, como instrumento fundamental para que as ZEIS sejam objeto de pouco
interesse para os grandes empreendedores imobiliários, o estabelecimento de uma dimensão
máxima para os lotes: 250 m².
São inegáveis os resultados alcançados a partir do PREZEIS para as comunidades de baixa
renda:
-

a atenuação dos conflitos fundiários (resguardando o direito de moradia);

-

o reconhecimento institucional da participação de representantes comunitários na
condução de políticas urbanas;

-

a consolidação da mudança nos padrões de intervenção urbanística daqueles
assentamentos - sem perder de vista as condições de habitabilidade, envolvendo,
nos processos de planejamento, além da unidade habitacional, as redes de acesso,
de saneamento, os espaços de convivência e lazer; e

-

os equipamentos sociais necessários ao desenvolvimento da comunidade.

Contudo, as expectativas em relação à transformação das condições de vida da população das
ZEIS foram, relativamente, frustradas, pois o PREZEIS, ao longo de sua trajetória, não se tornou
instrumento fundamental para alocação de investimentos no âmbito municipal; disputando os
recursos com outros programas e definições governamentais.
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Apenas duas ZEIS tiveram o processo de urbanização concluído: Coronel Fabriciano e João de
Barros; sendo que a primeira teve a regularização jurídico-fundiária também concluída em 1995.

O PREZEIS teve, ainda, ao longo de sua trajetória, que se deparar com problemas de diversas
ordens - gerenciais, técnicos, políticos etc., que têm obstaculizado o aperfeiçoamento deste
sistema de gestão. Sem estabelecer uma ordem de importância, alguns destes problemas
merecem comentários. Mesmo considerando que setores (departamentos, divisões) foram
criados, no âmbito da Empresa de Urbanização do Recife (URB - Recife), especificamente para
conduzir os processos referentes às ZEIS, há dificuldades para adaptar a máquina administrativa
e os técnicos da empresa de urbanização às práticas exigidas pelo sistema de co-gestão. Um
sistema de planejamento participativo requer o desenvolvimento contínuo de processos de
negociação baseados em informações sobre as realidades das localidades e sobre os projetos. A
capacidade operacional, contudo, é limitada para levantar estimativas e discutir alternativas e
parâmetros urbanísticos na direção do estabelecimento de critérios para estruturar estratégias
para intervenção (etapas e prioridades), já que os Por uma Política de Habitação de Interesse
Social para o Recife recursos, normalmente, são insuficientes para uma intervenção integral em
cada área. Vale ressaltar que esses problemas são freqüentes em programas de urbanização de
favelas em todo o Brasil, quando o processo de participação da população é considerado tão
somente um componente ou requisito do processo de intervenção na comunidade.

Outra questão a ressaltar é a descoordenação entre as intervenções para regularização
urbanística, os processos de normatização (estabelecimento de parâmetros urbanísticos) e de
controle urbanístico. Os planos urbanísticos são lentamente implementados (deixando de
corresponder à realidade); as áreas onde esses planos foram executados, freqüentemente não
vinham sendo regularizadas.

Os parâmetros urbanísticos disponíveis (previstos na lei), referentes às dimensões dos lotes e aos
processos de desmembramento e remembramento, são insuficientes para regular e possibilitar
um controle urbanístico mais eficaz. A necessidade de aguardar a efetivação dos planos
urbanísticos (estes estão previstos pela Lei de Uso do Solo como os instrumentos para
normatização e controle urbanístico) não deveria inviabilizar propostas amplas quanto a
parâmetros gerais.
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Há, ainda, a necessidade de criação de equipes especializadas na fiscalização de ZEIS em todas
as unidades Regionais da Diretoria de Controle Urbanístico (Dircon), inclusive, para resguardar os
investimentos públicos já implementados e os interesses coletivos.

Mesmo considerando que o direito à moradia no Brasil precisa ser assegurado por uma Política
Nacional de Habitação de Interesse Social, voltada para as famílias com renda equivalente à faixa
de 0 a 3 salários mínimos e que os limites no âmbito municipal e as especificidades das condições
socioespaciais do Recife não permitem o alargamento das prioridades para muito além das
famílias cuja moradia encontra-se em situação de risco, seja em encostas instáveis, seja em
alagados, qualquer proposta para a construção de uma política habitacional para o Recife deve
potencializar as ZEIS e o PREZEIS como instrumentos fundamentais. Algumas propostas, já
previstas como artigos da lei do PREZEIS, deverão ganhar maior efetividade, como, por exemplo,
que se refere à incorporação nas ZEIS de áreas contíguas não edificadas ou edificadas com
imóveis ociosos, para que sejam construídas habitações destinadas ao reassentamento de
famílias que estejam em áreas de risco, áreas non aedificandi e/ou áreas sob intervenção
urbanística (art.3°).

Para o Recife, cidade onde a maior parte de sua população vive em condições precárias de
habitabilidade, explicitar os problemas e estrangulamentos do PREZEIS pode fornecer pistas para
se discutir, de maneira ampla, a constituição e o fortalecimento de novos espaços de gestão
participativa e para a discussão de interesses e formulação de agendas pactuadas no sentido de
criação de alternativas inovadoras para o desenvolvimento urbano e para a política habitacional.”
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Anais do 2º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária - Belo Horizonte – 12 a 15 de
setembro de 2004

- Ações Ambientais na Comunidade da Serrinha e a Cidadania - Área Temática
de Meio Ambiente
Luiz Sérgio Philippi (orientador), professor do Departamento de Engenharia Sanitária e
Ambiental - Cauam Ferreira Cardoso, aluno de graduação do Curso de Engenharia
Sanitária e Ambiental - Bruno Duarte Azevedo, aluno de graduação do Curso de
Engenharia Sanitária e Ambiental - Instituição Universidade Federal de Santa Catarina –
UFSC

Palavras-chave: comunidade; meio ambiente; cidadania
“O crescimento acelerado dos centros urbanos no Brasil tem gerado um movimento de ocupação
desordenada de terrenos não construídos, muitos destes localizados em áreas de preservação
ambiental. O aumento do perímetro urbano e a conseqüente degradação dos ecossistemas
originários relacionam-se intrinsecamente com a degradação social e econômica a qual estão
submetidos os novos habitantes. O constante acréscimo populacional aliado a incapacidade de
absorção desta mão de obra excedente impulsionaram a geração de favelas que não dispõe de
uma infraestrutura mínima para os habitantes. Localizada na Região da Trindade em
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Florianópolis, Santa Catarina, a Serrinha é uma das comunidades que se estabeleceram no
entorno da Universidade Federal de Santa Catarina.

A ocupação, iniciada há cerca de 30 anos, utilizou-se de grandes propriedades particulares e
também de um terreno da própria universidade que se encontravam sem utilização e fiscalização
por parte dos proprietários. Primordialmente habitados por funcionários da instituição, aos poucos
os terrenos foram invadidos, loteados e vendidos a pessoas de baixa renda. Dotada de altitudes
que variam de 60 a 150 m, a parte habitada do morro é ocupada em sua maioria por moradias em
situação precária. Mudam-se majoritariamente famílias que trazem parentes na medida em que
vão se estabelecendo no local. Grande parte das ruas não possui calçamento e a iluminação
pública é deficiente em vários pontos. Os moradores utilizam os serviços do Hospital Universitário,
porém a demanda por atendimento médico é superior a oferta o que acaba por gerar ineficiência
dos serviços de saúde na região. Não existem áreas de lazer nem posto policial. Há uma escola
para alunos de primeira a quarta série e uma creche para 120 crianças. A Associação de
Moradores está atuando em diversos projetos como o grupo de capoeira, futebol, radio
comunitária, projetos da Pastoral da Criança, do H.U., do Programa Especial de Treinamento da
Biologia (UFSC), do Ateliê Modelo de Arquitetura (UFSC), além do Projeto de Extensão Ações
Ambientais na Comunidade da Serrinha e a Cidadania. Cercada por bairros de classe média e ao
lado de uma das maiores universidades públicas do país, esta e outras favelas crescem
estranhamente ao contexto de suas cercanias, revelando o caráter mais recente da nova
realidade urbana da cidade. O novo panorama gerado pela convivência obrigatória entre nichos
sociais tão diferentes não passa pela ação conjunta e solidária para a diminuição das
desigualdades, ao contrário, gera maior segregação. O resultado deste conflito tem se tornado
cada vez mais visível e insustentável, exigindo medidas urgentes que interfiram no processo
gerador desta realidade. A universidade pública tem um papel fundamental na construção deste
novo caminho, uma vez que possui um grande contingente de alunos, técnicos e professores, que
dispõe de conhecimento e estrutura para interferir positivamente na melhor interação entre a
comunidade, universidade e meio ambiente. Dentre os instrumentos disponíveis, os projetos de
extensão destacam-se como uma boa opção de envolvimento de alunos e professores com a
realidade fora do meio universitário, onde se torna possível a troca de conhecimentos e a redução
das diferenças.
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A Engenharia Sanitária e Ambiental, através do projeto Ações Ambientais na comunidade da
Serrinha e a Cidadania, visa colaborar neste processo atuando na valorização da ação
comunitária para transformação da realidade socioambiental de seu habitat.

O estabelecimento de uma rede informal de trabalho com participantes do Hospital Universitário,
Pastoral da Criança, Secretaria Municipal de Saúde e da Associação dos Moradores foi o marco
inicial das atividades do projeto. Diante da possibilidade de troca de informações com as
entidades atuantes no morro foi possível conhecer o nível de organização da comunidade e qual
era o caráter das ocupações existentes. Aliados a isto foram pesquisados dados em diversos
órgãos públicos como o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística para dados gerais da
população, o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis onde se encontram as fotografias
aéreas mais recentes da região, além dos órgãos de meio ambiente em nível municipal, estadual,
federal, e projetos.realizados ou ainda em andamento na região. Após um grande número de
saídas em busca de informações foi possível constatar a falta de informações que existe em
relação à comunidade. Ao término da primeira etapa de trabalho junto aos moradores e a busca
por informações foi constatado como principal problema a situação relacionada ao lixo e, em
seguida, elaborada uma série de procedimentos para resolução do mesmo.

Entendendo que a educação deve ser um meio indispensável para transformação sustentável e
duradoura desta realidade, o projeto em conjunto com parceiros da rede informal de trabalho
desenvolveu propostas de educação ambiental para crianças da comunidade, promovendo assim,
uma percepção do espaço e sua problemática socioambiental que permita uma atitude
transformadora por parte dos futuros cidadãos assim como sua sabida interferência em suas
casas e na própria comunidade.

É construído assim um senso de responsabilidade para com a sociedade e o meio ambiente,
mostrando que o gerador do lixo também é responsável por ele.

O passo seguinte consistiu na construção de uma estratégia viável de eliminação imediata do
principal foco impactante, um lixão que ocupava pelo menos 100 m² ao lado de um antigo córrego
que atravessa a comunidade. Para tanto foi estabelecido um trabalho entre o projeto e membros
da Companhia de Melhoramentos da Capital que estabeleceram estratégias para resolução da
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questão. A necessidade de dados mais concretos sobre a comunidade, além dos que tinham sido
obtidos até então, impulsionou a construção do diagnóstico socioambiental da Serrinha.

No que concerne a apresentação e disposição das informações no presente diagnóstico, estas
estão conformadas em etapas que compreendem a apresentação das características gerais
comunitárias seguido pela descrição de cada região delimitada acompanhada do respectivo
resultado da pesquisa de campo.

A primeira frente consistirá na elaboração de um projeto alternativo e a implantação de uma rede
coletora de esgoto margeando o curso de água que nasce na comunidade e atualmente vem
sendo alvo de despejos provenientes de mais de 200 casas ao redor de seu curso. De modo geral
obras deste tipo são demasiadamente dispendiosas e possuem uma série de fatores limitantes
devido às características físicas econômicas e sociais da região. Para tanto, vem sendo
construída uma proposta de trabalho conjunto com a companhia responsável pela coleta de
esgotos na cidade (CASAN) no sentido de disponibilizar um engenheiro para orientação e
legitimação do projeto visando a sua implantação.

Estabelecida como meta a partir dos estudos feitos em 2003, a criação de um sistema de
captação e uso de águas de chuva se tornou a segunda frente de ação. Inicialmente o sistema
será adotado em um conjunto de cinco casas situadas na parte alta da comunidade, local este
caracterizado pela grande dificuldade de acesso a água. Os primeiros estudos indicaram que não
haverá a possibilidade de coleta da água para muitos serviços domésticos.

Devido à alta concentração de moradores por casa, a área de captação dos telhados se mostrou
demasiadamente reduzida. Isto fez com que os estudos estejam sendo direcionados para que as
águas captadas sejam exclusivamente utilizadas nas descargas dos banheiros. Com a ajuda de
engenheiros, dos moradores e da Associação espera-se poder criar e implantar um sistema de
baixo custo e fácil instalação, que serviria como exemplo de como bom uso dos recursos naturais
pode

trazer

sensíveis

melhorias

na

qualidade

de

vida

da

população

e

reduziriam

significativamente o número de ‘gatos’ que geram custos à companhias de água.
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A terceira frente de trabalho consistirá na elaboração e conseqüente aplicação de um plano de
educação ambiental para a escola da comunidade. A oficina sobre lixo realizada no ano de 2003
deixou clara a eficiência de trabalhos de temática sócio-ambiental com as crianças da
comunidade. Percebeu-se que é muito mais fácil sensibilizá-las dos problemas gerados muitas
vezes por atitudes dos próprios moradores quanto aos seus riscos e possíveis conseqüências.
A última frente de trabalho, na qual participa toda equipe, está diretamente ligada à elaboração do
projeto do Galpão Cultural. Este é um projeto multidisciplinar que engloba diversos projetos além
do Ações Ambientais na Comunidade da Serrinha e a Cidadania, que vem lutando desde 2003
para sua construção em um terreno abandonado da UFSC que sofre eminente risco de ocupação
irregular.

Os resultados obtidos superaram as expectativas diante de um número tão reduzido de bolsistas,
de tempo e dos poucos recursos financeiros disponíveis à sua execução. Mesmo no primeiro ano
de projeto foi possível fazer com que os moradores, alvo principal dos trabalhos, sentissem na
prática transformações ocorridas no espaço.Os resultados positivos do projeto em muito se devem
ao contato com pessoas ou instituições que já estivessem trabalhando na Serrinha se mostrou
fundamental. O acesso a dados, informações e locais se deu de uma forma eficiente a partir do
momento que estes grupos ou pessoas resolveram apoiar o projeto. A principal parceria foi
firmada com a Associação de Moradores que conseguiu se legitimar como atuante e eficaz, criou
uma estrutura independente e capaz de continuar desenvolvendo melhorias mesmo após o
término do projeto. Ao se estabelecer uma relação horizontal e de respeito mútuo, seguindo o
rumo avançado de organização comunitária preestabelecida pela instituição, foi possível gerar
transformações socioambientais significativas. A coordenação do Grupo Amigas do Peito e do
PACS, juntamente com a participação de membros da enfermagem do Hospital Universitário,
deram aos alunos do projeto um grande aprendizado quanto ao trabalho em comunidades
carentes. Detentores de uma experiência de décadas na área, estes também foram
imprescindíveis para aquisição de dados específicos sobre a comunidade e nas articulações junto
às mais diversas instituições. Os contatos feitos com a Escola Desdobrada José Jacinto Cardoso
possibilitaram não só um bom resultado da oficina sobre lixo para alunos da terceira série, mas a
comprovação de práticas deste nível são possíveis e muito positivas. Além disto, o êxito desta
interação deixou encaminhada o de desenvolvimento de novos projetos futuros. Introduzida como
uma forma de iniciar um processo educativo que culminasse na mudança de atitude por parte dos
moradores, as oficinas sobre o lixo preparadas para algumas das crianças da escola da
comunidade obtiveram grande êxito. Mesmo após a sua realização foi possível observar a
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modificação no hábito de alguns alunos em visitas ou encontros.posteriores. Mostrou-se
claramente viável o estabelecimento regular de oficinas no decorrer do ano letivo como alternativa
concreta de práticas de educação ambiental.

Atualmente um grande grupo formado por alunos e professores da Engenharia Sanitária e
Ambiental, da Biologia e da própria escola comunitária trabalha no desenvolvimento de atividades
de Educação ambiental que serão feitas durante todo o segundo semestre letivo de 2004. A
COMCAP, através de alguns de seus funcionários, foi responsável por um belo trabalho de
integração com os alunos de graduação, planejando e encontrando soluções em conjunto para
problemas reais. O convívio tão prazeroso, ao mesmo tempo em que profissional, resultou no
principal resultado prático do projeto: a otimização do sistema de manejo dos resíduos sólidos da
Serrinha. A modificação resultante deste processo foi obtida na ampliação da coleta do caminhão
de lixo que passou a subir toda a Rua Servidão Cartucho e recolher os resíduos de um número
maior de moradores, tornando o acesso ao serviço mais facilitado nas regiões de difícil acesso.
Outro beneficio foi a coleta de todo o lixo acumulado no curso de água existente entre a Serrinha
e o Morro do Caieira. A participação da comunidade mostrou-se particularmente importante na
conservação do local, não permitindo o retorno das condições anteriormente encontradas.

Depois de um ano de atuação do Projeto Ações Ambientais na Comunidade da Serrinha e a
Cidadania notou-se uma sensível melhora no que diz respeito ao lixo na comunidade. Andando
pela localidade, os alunos constataram que os moradores passaram a ter uma atitude mais
fiscalizadora com relação ao destino que seus vizinhos dão ao lixo doméstico. Isso mostra
claramente que a falta de informação é um dos principais motivos para comunidades carentes
tenham problemas com relação ao despejo de seu lixo.

O diagnóstico socioambiental da Serrinha representou um grande avanço na formalização teórica
de uma análise atualizada e sensível da realidade vivida pelos moradores.
Neste documento estão reunidas todas as informações colhidas durante o ano de projeto,
juntamente com os dados da pesquisa feita pelos alunos, as melhorias alcançadas, as
características da comunidade, seu histórico, e fotos indicando os principais pontos. A produção
deste relato possibilita um auxílio aos moradores e às entidades por eles

instituídas em

mobilizações, ou até mesmo como fundamento em argumentações que tenham por objetivos
angariar melhorias para a comunidade. Por outro lado, viabiliza o progresso e uma maior
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facilidade para outros trabalhos que possam vir a ser desenvolvidos, tornando viáveis avanços
reais e transformadores.

Neste período de trabalho na comunidade foi possível apreender uma série de informações
indispensáveis a qualquer cidadão e, principalmente, a profissionais. Observa-se, na engenharia,
assim como em grande parte das profissões relacionadas às ciências exatas, a carência de uma
visão voltada para reflexão e atitude nas áreas sociais, o que acaba por gerar uma distância
prejudicial entre a teoria aprendida na universidade e a realidade prática a ser enfrentada. Isto
causa, muitas vezes, a ausência de uma responsabilidade social que deve.permear as ações de
qualquer cidadão e, principalmente, a de engenheiros que têm um grande poder de interferência
no cotidiano das pessoas. O convívio comunitário, assim como o trabalho em uma equipe
multidisciplinar, tem proporcionado uma análise crítica sensível e verossímil. Utilizando como
ferramenta principal à observação, reuniões com profissionais dos mais variados campos do
conhecimento e diálogos informais na comunidade, tornaram-se perceptíveis uma série de
aspectos antes desconhecidos.

A convivência comunitária proporcionou a percepção de aspectos relacionados principalmente ao
saneamento básico, e que tem reflexos importantes no meio ambiente, que revelam traços sutis,
mas muito importantes, da interação cultural dos moradores com seu habitat. Relativamente ao
esgoto doméstico notou-se na Serrinha um elevado grau de desconhecimento não só da
gravidade dos problemas resultantes da ausência de esgotamento sanitário, mas também pelo
desconhecimento de sua verdadeira situação em relação a estar ou não ligado a uma rede
coletora. Na realidade, muitas residências cujos moradores acreditam estarem despejando
devidamente seus dejetos domésticos estão ligadas à rede de águas pluviais ou mesmo numa
vala negra. Há ainda pontos em que a rede coletora oficial chega a determinadas áreas e os
moradores não foram informados de como fazer as ligações. Logo, os problemas que visavam
serem resolvidos e, principalmente, contam como já realizados pela prefeitura, não representaram
qualquer modificação na melhoria da comunidade ou mesmo na redução da problemática sócio –
ambiental.

Verificou-se também que nem todos os moradores sentem o reflexo da falta de redes de esgoto,
assim como acontece com os problemas gerados pelo lixo. Geralmente, só se sentem
incomodados com a situação os moradores vizinhos a área, uma vez que os demais não entram
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em contato direto com os locais críticos. Isto pode ser exemplificado quando os moradores das
partes mais altas do morro não citam como principais problemas a questão do esgoto, uma vez
que os locais de despejo são situados relativamente distantes de suas moradias. Enquanto isto,
os moradores das partes mais baixas não reclamam acerca do fornecimento de água. Esta
realidade dificulta bastante a conscientização dos moradores que estão atentos somente aos
problemas de sua casa ou sua região. Em geral, esta diversidade de características faz com que
os moradores não tenham um senso de coletividade mais amplo. Ao mesmo tempo, o baixo grau
de escolaridade e forte ligação cultural aos hábitos do campo, a população encontra uma série de
dificuldades de adaptação ao cotidiano dos centros urbanos. Ações como a queima do lixo
revelam traços de procedimentos inofensivos no campo que trazem grande risco à saúde quando
realizados em regiões de grande concentração de moradias. A lacuna gerada por este processo
adaptativo acaba por gerar uma série de dificuldades, sobretudo na incorporação de novas
práticas de educação ambiental.

Ao passo que é fundamental a implantação de um processo educativo a qualquer anseio por uma
transformação verdadeira, verificou-se que é de mesma importância a geração de estímulos
concretos, que possam ser percebidos claramente pelos moradores. A ênfase em ações como a
implementação de uma rede coletora de esgotos ou a melhoria da coleta sempre com a
participação, controle e interferência dos habitantes locais fazem com objetivos sejam vencidos
pela descrença.”
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Favelas defendem ação contra expansão desordenada.
Jornal "O Globo" 31 de outubro de 2005.
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“Ao contrário de prefeito e vereadores, dirigentes de associações são favoráveis a maior
fiscalização nas comunidades. Enquanto o prefeito César Maia e uma parte dos vereadores do
Rio adotam discursos contrários à implantação de novas estratégias para tentar conter a
expansão das favelas, líderes comunitários pensam justamente o oposto. Acostumados a lidar
diariamente com invasões e a conviver com o drama de barracos destruídos por enchentes e
outras catástrofes naturais, eles defendem uma maior presença do poder público nas
comunidades para conter a expansão desordenada, prejudicial para os próprios moradores.

“Investir somente em obras de urbanização não resolve o problema. A concessão de títulos de
propriedade tem que ser feita de forma mais acelerada para estimular os próprios moradores a
conterem o crescimento desordenado. Com a posse de seus imóveis, eles sabem que, se isso
ocorrer, terão o patrimônio desvalorizado” - disse José Nerson de Oliveira, vice-presidente da
Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro (Faferj).

Líder defende demolição de acréscimos ilegais
Ele não é contrário ao crescimento vertical nas comunidades, mas defende uma fiscalização
rigorosa das regras urbanísticas para evitar os abusos:
“Há uma diferença entre quem constrói um andar a mais para acomodar parentes e quem faz
acréscimos para alugar e lucrar com a miséria. Assim como no asfalto, não há mistério: se o
proprietário não pediu autorização ao poder público, ele está sujeito a ter o acréscimo demolido”
- disse José Nerson.

Opinião parecida tem o presidente da Associação de Moradores do Morro da Babilônia (Leme),
Isaías Bruno. Ele aguarda há mais de um ano a remoção de 86 casas construídas na Área de
Preservação Ambiental (APA) do Morro da Babilônia / São João e quer evitar novas invasões
no local. Pressionado, em agosto deste ano Isaías distribuiu uma circular informando que não
poderia ceder terrenos na favela. "Negociar terras numa comunidade onde sempre prevaleceu o
respeito é uma injustiça. Portanto, não queremos e não incentivamos o avanço sobre as terras
de Babilônia. A atual diretoria não quer ver o nosso morro em uma nova Rocinha. Convocamos
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todos os moradores para discutir e elaborar um planejamento urbano, que garanta um bom
futuro para os filhos e os netos de nossa comunidade", escreveu o líder comunitário.
Isaías é favorável a que a prefeitura estabeleça regras urbanísticas urgentes e fiscalize o
crescimento da favela.
“A Babilônia precisa de um plano urbanístico. Temos ainda outro problema. A Secretaria de
Habitação começou o projeto Bairrinho para urbanizar a comunidade e não terminou. Como as
áreas públicas e os espaços destinados às casas acabaram não ficando claros, isso também é
um estímulo para novas ocupações” - disse.
"As comunidades precisam de projetos de educação".
Preocupação semelhante tem líderes comunitários da Rocinha, que denunciaram que a
verticalização na comunidade aumentou depois de o prefeito César Maia ter afirmado ser
preferível haver construções na Santa Teresa também se manifestaram preocupadas com o
crescimento desordenado.

O presidente da Câmara Comunitária de Jacarepaguá, Wiliam Paluma, que representa 78
comunidades em favelas e no asfalto, aprendeu com a prática, como é difícil convencer as
autoridades a conter comunidades em expansão:

“Em muitos pontos, as divisas das comunidades com as áreas de preservação foram
demarcadas por eco-limites (cercas implantadas pela prefeitura). isso não resolve nada. As
comunidades precisam de projetos de melhoria da educação e de geração de renda, que
reduzam a necessidade de construção de mais barracos” - disse Paluma.

A líder comunitária de Bela Vista do Tanque (Jacarepaguá), Maria Maciel da Rocha,
acrescentou que o poder público tem de responder com mais agilidade e remover barracos
recém-instalados em lugares de risco ou que ameacem áreas de preservação. Maria Maciel
disse que os últimos anos alertou várias vezes o Ibama e a prefeitura para a invasão de áreas
verdes e de risco na comunidade. De nada adiantou:
“Cheguei aqui no final da década de 80, na primeira leva de ocupações. Quando as primeiras
casas foram construídas, ninguém desmatou nada, ao contrário do que acontece agora. É
péssimo crescer sem ordem” - disse ela.
Na Maré, comerciantes ajudam a conter expansão
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Situação parecida vive o presidente da Associação de Moradores do Morro do Tuiuti (São
Cristóvão), Dario Miranda. Ele destacou que o Programa Favela-Bairro, da Secretaria Municipal
de Habitação, levou muitas melhorias para a comunidade, mas ficou incompleto: houve novas
invasões justamente no terreno que a prefeitura comprara para implantar um programa de
reflorestamento.
- Fazemos de tudo para a comunidade não crescer. Volta e meia somos pressionados por
famílias que vivem debaixo do Viaduto de São Cristóvão, que querem construir barracos aqui.
Já pedi à prefeitura para resolver este e outros problemas, como rachaduras que surgiram em
casas que foram construídas para reassentar moradores em áreas do Favela-Bairro, mas nada
foi feito - disse.
Na Vila Pinheiro (Maré), a repressão à expansão desordenada é feita pela própria associação
de moradores, cujo trabalho também é marcado por dificuldades. Diretora da associação,
Alessandra Gomes do Nascimento, disse contar com o apoio financeiro de comerciantes da
comunidade para pagar aluguel e retirar pessoas de barracos montados às margens das linhas
Amarela e Vermelha. Segundo ela, a prefeitura não tem uma fiscalização permanente na área.”
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4. BASE LEGAL
A Lei 6893/2005 que instituiu o Parque o Morro da Cruz dispõe em seu artigo 2º inciso V,
que a criação do Parque tem como objetivo, dentre outros expostos, promover a intervenção
na Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), objeto do presente estudo.

Da análise da Lei 2193/1985, que dispõe sobre o zoneamento uso e ocupação do solo,
verificamos que as áreas de Parque são aquelas destinadas à conservação da natureza,
estando o uso e ocupação do solo nessas áreas sujeito a plano e regulamentação
específicos.

Assim sendo, verificamos uma incongruência com a realidade fática e a vontade da Lei.
Pois, na área do Morro da Cruz, há uma ocupação irregular, ao passo que deveria ser
destinada à proteção, por ser área de conservação da natureza.

A fiscalização almejada pelo poder público municipal deve buscar uma paralisação do
crescimento desordenado, para que possam ser implantados instrumentos de regularização
das referidas áreas, bem como para que as mesmas possam ser recuperadas e devolvidas
às futuras gerações.

A irregularidade e a ilegalidade do uso e da ocupação do solo urbano nas cidades
brasileiras se apresentam com uma amplitude e uma magnitude tal que dificulta o seu
enfrentamento a curto prazo. As dificuldades de acesso à terra e aos serviços urbanos criam
obstáculos ao desenvolvimento urbano das cidades e afetam a implementação das políticas
públicas que buscam melhorar as condições de vida da população mais pobre, reduzindo os
déficits – qualitativos e quantitativos – de moradias e de serviços urbanos.

Como no caso em tela do Morro da Cruz, o problema também se apresenta grave para a
gestão ambiental urbana, gerando impactos ambientais negativos na qualidade de vida, na
saúde e na segurança da população particularmente pobre.
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Para que possamos alcançar o desenvolvimento sustentável, deve-se buscar a promoção
da regularização fundiária, urbanística e edilícia dos assentamentos e moradias precárias,
reduzindo os seus efeitos negativos e perversos, atitudes estas, que deverão preceder
qualquer implementação de instrumentos de fiscalização. Outrossim, qualquer instrumento
de fiscalização a ser proposto, deverá permear um plano de regularização para as famílias
por ele atingidas.

Discussões nacionais ocorridas dentre os operadores do Direito e os gestores urbanos em
geral produziram dentre outros avanços importantes o reconhecimento do direito coletivo à
regularização fundiária.

Verifica-se pois, no âmbito do Município de Florianópolis, uma legislação de aplicabilidade
reduzida na área em questão, delimitada em si mesmo por seus parâmetros prédeterminados. Assim, qualquer legislação objeto de estudo, estaria obsoleta diante de tal
ocupação irregular. Desta forma, para que os instrumentos de fiscalização e gestão possam
ser implementados, entendemos ser necessário a criação de parâmetros congruentes com a
realidade, na busca do atingimento da função social da cidade.
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