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APRESENTAÇÃO 

 



APRESENTAÇÃO 

O presente documento corresponde ao “Produto 1 – Identificação e Analise das 
Ações de Regularização Fundiária”, elaborado no âmbito do Contrato                     
nº 0146/SMHSA/2006, que tem como objeto a “Implementação de um Programa 
de Regularização Fundiária, Urbanística e Edilícia em Terrenos Públicos e 
Privados”. 

Este trabalho está em desenvolvimento pela COBRAPE – Companhia Brasileira 
de Projetos e Empreendimentos para a Prefeitura Municipal de Florianópolis, 
sendo executado por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 
Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO

 



1. INTRODUÇÃO 

Comumente nas grandes cidades, o acesso à terra urbana pelas classes sociais 
menos favorecidas se dá de modo informal e precário, gerando insegurança na 
posse, má qualidade de vida e, por vezes, comprometendo o meio ambiente local. 
Muitas vezes, os assentamentos irregulares são a única opção de inserção 
espacial e social destas parcelas da população no tecido urbano. 

Parte integrante de políticas de desenvolvimento urbano que objetivam a melhoria 
da qualidade de vida e o acesso ao direito à moradia, os programas de 
regularização fundiária podem atuar oferecendo segurança na posse e 
melhorando a qualidade de vida com obras de urbanização e infra-estrutura: 
removendo moradias em situações de risco; criando espaços públicos e 
comunitários, oficializando endereços – possibilitando a regularização das 
edificações e de atividades comerciais – ações que contribuem para integrar 
estes assentamentos ao conjunto da cidade. 

Há uma gama infindável de situações de irregularidade, cada qual com suas 
peculiaridades, e uma série de instrumentos urbanísticos, garantidos pelo 
Estatuto da Cidade, disponíveis ao município para que este possa executar ações 
de regularização. Estes instrumentos e ações devem ser definidos 
estrategicamente, de acordo com as características de cada situação.  

Assim, um programa de regularização deve definir um conjunto de procedimentos, 
em função das peculiaridades locais, e viabilizá-los articulando os vários setores e 
esferas da administração pública necessários. 
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2. REGULARIZAÇÃO - CONCEITO 

 



2. REGULARIZAÇÃO - CONCEITO 

Encontramos no Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/01, em seu art. 2º, XIV, a 
regularização fundiária e urbanização de áreas como uma diretriz da política 
urbana a ser seguida, objetivando ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana. 

Trata-se, assim, a regularização fundiária não de um instrumento, mas sim de um 
processo para o qual concorrem vários instrumentos autônomos. 

Anteriormente ao Estatuto da Cidade podíamos encontrar referência legal quanto 
à regularização fundiária no texto expresso do art. 40, da Lei de Parcelamento do 
Solo – Lei Federal nº 6.766/79.  

Além dessa, podemos encontrar legislações de âmbito municipal que trataram da 
regularização fundiária muito antes do Estatuto: como a Lei nº 14.511/83 que 
criou as Zonas Especiais de Interesse Social –ZEIS na cidade do Recife em 1983 
e a Lei nº 3.532, também de 1983, do Município de Belo Horizonte que aprovou o 
Programa Profavela, o qual admitia lotes de até 80m². 

Como fruto de um processo histórico, consolidado no Estatuto da Cidade, 
encontramos na Cidade de Belo Horizonte o Decreto 12.144/05 que aprova a 
planta de loteamento nos bairros Jardim Felicidade, Jardim Guanabara e Tupi, na 
região popularmente conhecida como Conjunto Jardim Felicidade, integrante da 
Zona Especial de Interesse Social – 3 (ZEIS-3), e que estabelece normas 
especificas de uso e ocupação do solo, delimita a poligonal da ZEIS em questão e 
da outras providencias.  

Curioso observar que o parágrafo único do artigo 3º do Dec 12.144/05 admite a 
existência de lote que faça frente para o sistema viário desde que tenha uma 
testada mínima de 1,20m. 

Quando tratamos do tema regularização fundiária é comum ocorrer o 
questionamento se estamos tratando apenas do aspecto jurídico/registral, 
passando ao largo ou mesmo ignorando os aspectos urbanísticos/ambientais, ou 
se a expressão regularização fundiária engloba todos esses aspectos. 

Para o desenvolvimento deste trabalho adotaremos o termo em sua concepção 
mais ampla, definido pela jurista Betânia Alfonsin: 

”Regularização Fundiária é o processo de intervenção 
pública, sob os aspectos jurídico, físico e social, que 
objetiva legalizar a permanência de populações 
moradoras de áreas urbanas ocupadas irregularmente 
para fins de habitação, implicando acessoriamente 
melhorias no ambiente urbano do assentamento, no 
resgate da cidadania e da qualidade de vida da 
população beneficiária.”  
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Nessa mesma linha se posiciona a definição adotada no Projeto de Lei 3057, que 
trata da revisão da Lei 6766/79, acrescentando o adjetivo sustentável: 

“Regularização fundiária sustentável: o conjunto de 
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, 
promovidas pelo Poder Público por razões de interesse 
social ou de interesse específico, que visem a adequar 
assentamentos informais preexistentes às 
conformações legais, de modo a garantir o direito 
social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da propriedade urbana e o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado”. 

Para o início do diagnóstico que se faz necessário, importante identificar que a 
problemática da regularização fundiária, não é um problema localizado que afeta 
apenas uma cidade ou apenas as regiões metropolitanas, aquelas que atraem os 
grandes fluxos migratórios. 

A questão da irregularidade do parcelamento e da ocupação do solo é um 
problema que afeta indistintamente a quase totalidade das cidades brasileiras, 
com índices de irregularidade que podem variar entre 30 a 70% do território 
ocupado, portanto, em vários municípios a irregularidade é a regra e não a 
exceção.  Com tais índices se torna impossível não se ter uma política voltada ao 
enfrentamento dessa situação. 

É tamanho o grau de importância para as economias locais e para que se 
efetivem propostas concretas de desenvolvimento sustentável, que a discussão 
da regularização fundiária vem ganhando foros de discussão internacional, tendo 
forçado a Organização das Nações Unidas a se envolver nesse debate com a 
criação do Programa UN-Habitat, estabelecido em 1976, como uma agência 
dentro das Nações Unidas, para coordenar atividades no campo dos 
assentamentos humanos. O foco principal foi a implementação da Agenda 
Habitat, um plano de ação global adotado pela comunidade internacional na 
Conferência Habitat 2, realizada em Istambul, Turquia, em 1996. 

As dificuldades para o enfrentamento da irregularidade são de uma ordem de 
grandeza enorme, posto que é necessário o envolvimento de vários atores, os 
quais possuem papéis distintos, enfoques diferentes, formações distintas e 
culturas arraigas a preconceitos petrificados, o que transforma a regularização 
fundiária num longo processo. 

O primeiro passo a ser dado é esse que a Prefeitura de Florianópolis se dispôs, 
qual seja, o de resolver enfrentar o problema com a seriedade e com a união de 
esforços que o assunto merece. 

Para tanto, foi necessário enxergar e ter a firme convicção que a irregularidade 
fundiária é um problema que deve ser atacado por representar uma deseconômia 
para o Município, um problema que se arrasta sem definição, um escoadouro 
permanente de recursos, uma dívida com a população mais pobre da cidade, que 
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precisa ser quitada, dentro de um projeto de desenvolvimento e de resgate da 
cidadania. 

Compreendido isto, necessário se apresenta superar as divisões internas, a 
compartimentação histórica do conhecimento e das visões que tratam da parte 
sem enxergar o todo. Referimo-nos as visões de mundo encerradas em cada 
Secretaria, que só tem enfoque no financeiro, na cidade legal, no social, no 
ambiental, no industrial, etc e não conversam entre si. 

O sucesso de um processo de regularização passa necessariamente pelo 
envolvimento de todos os setores, que deverão ter a compreensão do seu papel 
nesse processo, entendendo a importância da regularização fundiária enquanto 
resgate da cidadania, garantia de segurança jurídica, investimento, qualidade de 
vida. 

Sob o ponto de vista do meio ambiente natural o processo de regularização 
fundiária deve ser entendido como um instrumento de requalificação ambiental e 
de garantia da melhora da qualidade de vida. A implementação das obras de 
infra-estrutura, através de um amplo projeto de urbanização devem ter por escopo 
melhorar a qualidade do meio ambiente e, por conseguinte, a qualidade de vida 
para os moradores e para a cidade como um todo. 

O desejável é que o processo de regularização reflita a integração entre os vários 
setores do Poder Público em uma atuação conjunta, integrada, que também tenha 
por enfoque a geração de renda, a educação ambiental, a saúde, a educação, o 
esporte, o lazer, a cultura. 

Necessária se apresenta a construção de novos paradigmas. A realidade e o 
direito não são estáticos, ao contrário, é da sua essência a mudança.  O direito 
varia conforme o tempo e o espaço, conforme a cultura e o momento político-
social-econômico de uma determinada sociedade. Os padrões urbanísticos da 
cidade necessitam se abrir para essa realidade que não encontra abrigo na 
formatação da cidade legal. 

Essa nova concepção não significa a ausência de critérios técnicos ou uma 
anistia ampla, geral e irrestrita, que venha promover a regularização de imóveis 
sem a menor qualidade de vida, em áreas de risco, em áreas ambientalmente 
sensíveis. Ao contrário, haverá que se buscar as alternativas que levem em 
consideração a relação custo-benefício, que tenham como premissa a 
manutenção do morador naquela comunidade, mas que leve em consideração os 
demais fatores. 

O desenvolvimento de projetos de urbanização poderão permitir uma 
requalificação do espaço construído, bem como do espaço natural, garantindo-se 
a implantação de infra-estrutura que levará a coleta de lixo regular, a segurança 
pública, combinada essa com a recuperação ambiental mais direta, protegendo 
córregos e sua mata ciliar, evitando erosões, garantindo espaços para absorção 
das águas pelo solo, buscando soluções ecologicamente equilibradas. 
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Quanto a competência do Município para tratar dessa matéria, encontramos 
respaldo na Constituição Federal: 

“Art. 23. É competência comum União, Estado, 
Município 

- VI proteger o meio ambiente.... 

- VII preservar as florestas, a fauna e a flora 

- IX promover programas de construção de moradias e 
melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico 

- X combater as causas da pobreza ... 

Art. 30. Compete aos Municípios 

I - legislar sobre assuntos de interesse local 

II - suplementar a legislação federal e estadual 

VIII - promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 
solo urbano 

........................................................................................ 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, 
executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, 
e garantir o bem estar de seus habitantes. 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, 
obrigatório para as cidades com mais de vinte mil 
habitantes, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana.” 

 
Sob o ponto de vista concreto, com que se configuram os parcelamentos do solo 
irregulares, temos basicamente três tipos: o loteamento irregular, a favela e a 
ocupação. 

O loteamento irregular é aquele que mesmo tendo sido inicialmente aprovado 
pela Municipalidade sofreu algum tipo de desvirtuamento que o deslocou para a 
categoria de irregular. Nessa mesma categoria se encontram aqueles 
loteamentos denominados “clandestinos”, esses com a agravante que já 
nasceram totalmente ao arrepio da lei, na total clandestinidade. 

 11



A característica que identifica o loteamento ou desmembramento dos demais 
tipos de ocupação do solo irregular é que nesses casos existe a figura do 
promotor do parcelamento, do vendedor, do agente que promove o plano de 
parcelamento e as vendas através de uma relação contratual, esse agente pode 
ser o titular de domínio, um preposto, um compromissário comprador ou 
cessionário, ou até mesmo o chamado “grileiro” que vende aquilo que não lhe 
pertence. 

Já a favela e a ocupação estão dentro de uma mesma categoria, que é aquela 
onde não houve a promoção de uma relação contratual (compra e venda) que dá 
o start ao processo de ocupação do solo.  Nesses casos, a ocupação pode se dar 
de forma totalmente espontânea e desorganizada sob o ponto de vista territorial, 
que é o caso típico das favelas em que as pessoas vão chegando e ocupando os 
espaços que existirem, na conformação que se apresentem, sem qualquer 
planejamento mínimo que garanta um padrão de ocupação, seja em relação ao 
tamanho dos lotes seja em relação ao traçado do sistema viário.   

O sentido que emprestamos à expressão ocupação refere-se àquele caso em que 
movimentos organizados ocupam determinada porção de terra e ali minimamente 
traçam um planejamento mínimo de parcelamento do solo, com uma certa 
padronização dos terrenos e viário. 

Importante também nessa análise inicial discorrer sobre os mecanismos por 
vezes utilizados na promoção de parcelamentos do solo, os quais aparentam se 
revestir de legalidade mas na prática significam uma forma de maquiar a burla à 
Lei 6766/79. Referimo-nos à prática do desmembramento e do condomínio.   

Em relação ao desmembramento, durante muito tempo persistiu em vários 
Municípios a dúvida se em tal tipo de divisão do solo incidiria a cobrança da 
porcentagem de áreas públicas ou não, uma vez que a redação da Lei 6766/79 
não era clara nesse sentido.  Hodiernamente é entendimento consolidado que 
também sobre o desmembramento deve sobrepor-se a exigência de áreas 
públicas, aqui não como sistema viário, mas como áreas verdes e área 
institucional, em regra na porcentagem de 15% ou outra que a legislação 
municipal venha estabelecer. 

Aproveitando-se de tal possibilidade de divisão territorial, muitos proprietários 
promoviam a sistemática divisão de sua propriedade sem nada transferir ao 
Município, muitas vezes com a anuência das autoridades municipais, que 
deferiam tal requerimento sem se ater ao que efetivamente ocorria em detrimento 
do interesse público. 

Para fins ilustrativos, imaginemos um lote com testada de 2.000m, fazendo frente 
para um sistema viário oficial, por 100m de profundidade, perfazendo 200.000 m², 
parcelado em 40 lotes de 50m por 100m, que futuramente poderiam ser 
parcelados em mais 5 lotes de 10m; em um condomínio horizontal ou com a 
construção de um condomínio vertical.  Nessa situação poderíamos vir a ter um 
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grande adensamento populacional sem que o Poder Público tenha um estoque de 
terras para fazer frente à necessidade de construção de equipamentos públicos. 

Essa prática propagou-se com grande ênfase especialmente nas zonas rurais, 
constituindo parcelamentos sem qualquer regramento, com sistemas viários 
precários, muitas vezes com a titulação registraria resolvida, porém com uma 
situação fática de irregularidade. 

Já a figura dos “condomínios”, para fins de parcelamento do solo, não encontra 
qualquer previsão na forma que se lhe empresta na realidade. Inicialmente porque 
ou temos um condomínio erigido nos termos da Lei 4591/64 e nesse caso não 
temos problemas a princípio, posto que não ocorre uma divisão do solo entre 
particular e público, toda a área do terreno pertencerá aos condôminos, excluída a 
área privativa de cada qual. 

Sob o ponto de vista da estrita legalidade, há que se ater aos termos da Lei 
4591/64 para a implantação de condomínios. Neste sentido, a exigência legal é 
que a figura da construção ou edificação, seja horizontal ou vertical, é parte 
inexorável, não comportando, no âmbito dessa lei federal se falar em condomínio 
quando as construções não façam parte do projeto. É o que se extrai do texto 
legal: 

“Art. 1º As edificações ou conjuntos de 
edificações, de um ou mais pavimentos, 
construídos sob a forma de unidades isoladas 
entre si, destinadas a fins residenciais ou não-
residenciais, poderão ser alienados, no todo ou 
em parte, objetivamente considerados, e 
constituirá, cada unidade, propriedade autônoma 
sujeita às limitações desta Lei”. 

Tecnicamente a outra possibilidade de condomínio é aquela prevista no Código 
Civil em que um conjunto de pessoas é proprietária comum de um imóvel, tendo 
cada uma parte ideal ou fração, sem localização ou identificação precisa dessa 
parte na área maior. Nessa configuração de condomínio não se exige a 
construção como requisito qualificador. 

O que não se pode admitir é a existência de parcelamento do solo enrustido como 
condomínio, situação essa que vem sendo identificada e condenada pelo Poder 
Judiciário, como demonstram as decisões abaixo: 

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 482-6/0 Tribunal de 
Justiça de São Paulo - 16 de fevereiro de 2006. 
Relator: GILBERTO PASSOS DE FREITAS, 
Corregedor Geral da Justiça 

Registro de imóveis - Dúvida procedente - 
Inadmissibilidade de diligências, no procedimento 
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de dúvida, para sanear vício de loteamento 
disfarçado em condomínio especial - Escrituras 
públicas de compra e venda de lote, uma delas 
com cessão e re-ratificada, outorgada em 
cumprimento de anterior contrato de compromisso 
de compra e venda averbado - Loteamento 
anterior à Lei nº 6.766/79, indevidamente inscrito 
como condomínio, que estava sujeito ao Dec.-lei 
nº 58/37, não observado - Aparência registral 
sobrepujada pela realidade jurídica que não 
justifica a persistência no erro - Prévia 
regularização do parcelamento necessária - 
Registros inviáveis - Recurso não provido. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 468-6/7 TJSP - Registro de 
imóveis - Dúvida - Fração ideal de imóvel a que 
atribuída área certa - Elementos registrários que 
demonstram a pretensão de implantação de 
parcelamento do solo disfarçado sob a forma de 
condomínio voluntário - Registro inviável - 
Recurso não provido. O impedimento para o 
registro, portanto, decorre do irregular 
parcelamento do solo que permitiu aos 
vendedores atribuir área certa e localizado para o 
que seria sua metade ideal do imóvel e, depois, 
desmembrar desse terreno outro menor, com área 
20.161,00 m2, que foi comprado pelos apelantes. 
Ao receber localizações certas e determinadas no 
solo não podem referidas frações serem 
consideradas ideais, pois não mais 
caracterizadas...pela indivisão do objeto e divisão 
dos sujeitos (Orlando Gomes, Direitos Reais, 10ª 
ed., Forense, 1988, pág. 198), o que configura a 
burla à legislação que regulamenta o 
parcelamento do solo.”   

O problema surge quando se quer aprovar um empreendimento com as 
características próprias de loteamento, utilizando-se da figura jurídica condominial, 
compondo figura híbrida inexistente no sistema legal.     

Dois aspectos se apresentam relevantes para tal tipo de vedação, o primeiro diz 
respeito ao poder dever do Município de zelar pelo ordenamento territorial, 
conforme as diretrizes estabelecidas em lei, na defesa do interesse público, que 
deve se sobrepor ao do particular. O segundo se relaciona com o fato de que o 
loteamento exige destinação de áreas públicas, enquanto que no condomínio isso 
não se exige e as áreas com tais características pertencem ao uso exclusivo dos 
condôminos, não beneficiando o restante da cidade. 
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Figura que se proliferou de forma acentuada são os chamados “loteamentos 
fechados”, muitos deles, aprovados pelo procedimento padrão e que depois 
solicitavam autorização ao Poder Público para cercamento e instalação de 
portaria para o controle do trafego de veículos e pedestres, bem como, a 
concessão de uso em relação às áreas públicas. 

O mecanismo da concessão de uso foi o modo encontrado em vários municípios 
para emprestar um verniz de legalidade à figura dos loteamentos fechados, que 
muitas vezes se intitulam ou são conhecidos popularmente como ”condomínios”. 

A questão concreta é que tal tipo de empreendimento exerce um forte apelo de 
mercado o que acabou por tornar comum esse tipo de parcelamento do solo em 
todo o território nacional.  Tal situação fez com que houvessem fortes pressões do 
setor imobiliário para que a figura dos condomínios de terrenos e os loteamentos 
fechados passassem a ter previsão legal no novo texto da Lei de Parcelamento 
do Solo, em discussão no Congresso Nacional. 

Tanto isso é verdade, que o Projeto de Lei 3057/00, que trata da revisão da Lei 
6766/79 ou, como querem outros, da elaboração de uma nova legislação para a 
matéria, passou a contemplar a figura do condomínio urbanístico e do loteamento 
integrado à edificação, tipificando legalmente uma situação de fato já constituída e 
com isso sinalizando a possibilidade mais concreta de regularização dos 
empreendimentos existentes. 

Vemos assim, como no exemplo acima, que para se alcançar a regularização 
fundiária há que se criar uma nova conformação jurídica. 

No caso dos loteamentos irregulares ou dos demais assentamentos informais 
existentes no Município, já existe uma série de instrumentos e aberturas legais de 
âmbito geral – como o art. 4º, II e art. 40 da Lei 6766/79 e a competência 
Municipal para ordenamento territorial - ao mesmo tempo que já se encontram 
disponíveis ferramentas específicas, algumas ressaltadas pelo Estatuto da 
Cidade, como é o caso das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, outras já 
consolidadas pelo texto constitucional, como é a figura do usucapião especial 
para fins de moradia, outra trazida pela Medida Provisória 2220/01, que prevê a 
possibilidade da outorga do título de concessão de uso especial. 

No caso das ZEIS esse se apresenta como instrumento que permite ao município 
a flexibilização de parâmetros urbanísticos para áreas que se caracterizem como 
de interesse social, o que deverá ser definido pelo Plano Diretor. A outra 
vantagem é que a ZEIS pode também se constituir em um mecanismo de controle 
visando evitar, ou ao menos minimizar, a transferência das habitações de 
interesse social, para outros setores da sociedade mais favorecidos 
economicamente. 

Por sua vez, o instrumento do usucapião tem se caracterizado como importante 
ferramenta para que se alcance o reconhecimento da titularidade de domínio em 
favor do adquirente ou simplesmente posseiro, permitindo a individualização do 
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imóvel perante o Registro Imobiliário, o que por outras vias seria impossível, em    
face do não cumprimento de outros requisitos legais, como por exemplo o não 
cumprimento do princípio da continuidade perante  o registro de imóveis. 

O mecanismo da Concessão de Uso Especial é outro instrumento que permitirá o 
tratamento daqueles empreendimentos habitacionais que se localizarem sobre 
terra pública. 

Para o sucesso do processo de regularização fundiária existe a necessidade da 
utilização de todos os instrumentos que estiverem à mão, bem como a 
combinação dos mesmos, a fim de se obter o melhor resultado no menor espaço 
de tempo.  Nesse sentido os Termos de Ajustamento de Conduta – TAC, firmados 
com o Ministério Público e Convênios firmados com os Serviços de Registro de 
Imóveis podem se apresentar como mecanismos de diálogo e de acordo com 
outros atores sociais importantes para se alcançar a regularização. 

No campo legislativo medidas concernentes à facilitação do acesso ao registro 
imobiliário podem ser adotadas, como são exemplos: o art. 41, da Lei 6766/79, 
que admite o registro de propriedade, utilizando-se para tanto apenas do 
compromisso de venda e compra ou a Lei Complementar nº 156, do Estado de 
Santa Catarina, que trata do Regimento de custas e emolumentos, que em seu 
artigo 33 assim estabelece: 

“Art. 33. São isentos de custas judiciais e os 
emolumentos pela prática de atos notariais e 
de registro público em que o Estado de Santa 
Catarina e seus Municípios, for interessado e 
tenha que arcar com este encargo. 

§ 1º São devidos pela metade, as custas e 
emolumentos quando o interessado for 
autarquia federal, estadual e municipal.” 

Importante se frisar que para o sucesso de qualquer programa de 
regularização fundiária alguns aspectos, ainda que de forma aparente 
secundários, não devem ser esquecidos, como o da participação ativa da 
comunidade a fim de se apropriar das dificuldades do processo e, portanto, da 
conquista que a obtenção da urbanização da área e da obtenção do título de 
propriedade significam. 

Outro aspecto relevante é o do desenvolvimento de um programa de 
qualificação para o trabalho – (a experiência do Projeto Terra, da Prefeitura de 
Vitória pode ser um exemplo a ser seguido) e, portanto, de geração de renda, 
em especial para a camada da população economicamente menos favorecida, 
de forma a garantir a sua permanência no local, evitando-se um rodízio que 
fatalmente levará ao surgimento de outros núcleos habitacionais irregulares. 
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3. DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Tratando-se a regularização fundiária de um processo que tem por objeto uma 
dada situação física de parcelamento do solo consolidada, há que se ter os 
mecanismos que permitam dar um tratamento a tal situação, o que não se pode é 
se ter uma política de omissão em relação a tal problemática social e urbanística. 

Fica evidente que os mecanismos legais e urbanísticos específicos para os 
processos de aprovação de parcelamento do solo, voltados à cidade legal - 
planejada, não se aplicam às situações de parcelamento irregular, sejam eles 
oriundos de parcelamentos irregulares, clandestinos ou de assentamentos 
informais. 

Desta forma há que se buscar os meios adequados para alcançar a finalidade 
desejada. 

Instrumentos vários existem, muitos deles anteriores ao Estatuto da Cidade, que 
podem ser utilizados de forma autônoma ou combinada, conforme a peculiaridade 
de cada área. Então vejamos alguns desses instrumentos: 

3.1. Usucapião 

Figura já prevista no Código Civil de 1916, ganhou nova concepção com a edição 
da Constituição Federal de 1988, que lhe garantiu contornos de maior amplitude 
social.  Assim é que encontramos no art.183 da Carta Magna, dentro do capítulo 
da Política Urbana, a previsão legal do usucapião constitucional urbano para fins 
de moradia.  A redução do prazo de exercício efetivo da posse para 5 anos, 
demonstra bem a finalidade a que se aplica, reduzindo o poder que o título de 
propriedade exerce sobre o imóvel, alavancando a posse para um patamar de 
maior estatura. Aqui se pode observar nitidamente a presença do princípio da 
função social da propriedade, ou seja, aquele bem cujo proprietário por ele não 
zelou e que acabou tendo uma função de propiciar a moradia em favor de 
terceiros, terá a sua titularidade transferida em favor do posseiro. 

A lei 10.257/01 – Estatuto da Cidade, em seu artigo 9º, reafirma a figura do 
usucapião, nos termos da Constituição Federal, acrescendo a possibilidade da 
soma de posses nos casos de herdeiro que continua a posse de seu antecessor. 

A fim de esclarecimento, utilizamo-nos da expressão “usucapião” no masculino, 
em uma clara referência ao instrumento de usucapião, outros autores a utilizam 
no feminino, o que provavelmente decorre do entendimento de que se trata de 
uma ação, não existe, porém qualquer óbice a que se utilize de uma ou de outra 
maneira. 

Por fim, importante ressaltar o papel que a ação de usucapião representa como 
alternativa de regularização fundiária, posto que nesse tipo de ação judicial o 
Poder Judiciário reconhece um direito já consolidado pelo uso contínuo e 
ininterrupto da posse, sem adentrar no mérito se essa posse deriva ou não de um 
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parcelamento do solo irregular, pois não é essa questão que é submetida à 
analise do Judiciário. 

Em vários casos em que a questão registrária se apresenta como um obstáculo 
intransponível, o ingresso com a ação de usucapião permite, como título originário 
que é, que o Registro de Imóveis proceda a abertura de uma nova matrícula em 
favor do imóvel usucapiendo (art. 167, “28”, da Lei 6.015/73. 

Outro fato que merece destaque, diz respeito ao momento em que o processo 
judicial de usucapião chega ao fim, sendo expedido o mandado para que o 
Registro de Imóveis proceda ao novo registro. Alguns entendem que essa medida 
deveria ser sustada até que efetivamente o parcelamento maior estivesse 
regularizado, posto que, com o reconhecimento judicial e o registro o novo 
proprietário poderia requer a oficialização do sistema viário e por via de 
conseqüência todos os demais imóveis passariam a fazer frente para uma rua 
oficializada, independentemente da vontade da Administração ou do interesse 
público. Ocorre que, sustar a eficácia da decisão judicial não nos parece o melhor 
caminho, ao contrário, a oficialização de sistema viário deve estar condicionada a 
outros parâmetros, portanto, não é o fato de ter a propriedade titulada em seu 
nome que garante ao interessado  a oficialização do sistema viário. Existem 
outros interesses coletivos que se sobrepõe ao interesse particular. 

3.2. Usucapião Coletivo 

Figura inovadora no direito brasileiro, previsto no art. 10 da Lei 10.257/01, 
destinada a sua aplicação às áreas urbanas com mais de 250 m², ocupadas por 
população de baixa renda para sua moradia, onde não for possível identificar o 
terreno ocupado por cada possuidor. Nos demais pré-requisitos segue as regras 
do usucapião individual. 

Como se depreende da leitura do referido art. 10, aplica-se sobre áreas privadas. 

A cada possuidor será atribuída uma fração ideal igual para todos, 
independentemente da área individualmente ocupada por cada um, ou em frações 
diferenciadas desde que haja acordo entre os condôminos. 

Apesar de que, prolatada a sentença judicial, se constituir em um novo 
condomínio especial indivisível, poderá haver a deliberação pela extinção do 
condomínio, se ocorrer a aquiescência de pelo menos dois terços dos 
condôminos, no caso de urbanização posterior. 

Dentre as grandes virtudes desse instrumento está a de se apresentar o 
usucapião coletivo como forma de defesa em juízo em caso de ação de 
reintegração de posse ou reivindicatória, posto que a partir do Estatuto da Cidade, 
passou tal figura a possuir previsão legal. 

Outra vantagem é a de permitir aos moradores o reconhecimento da sua posse, 
por meio de um processo coletivo, sem o que muitas vezes não teria condições 
ou motivação para o ingresso em juízo.  
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O aspecto mais importante é que por esse instrumento se permite o acesso ao 
registro imobiliário de um lote sem frente para sistema viário formal, que antes 
seria de localização espacial impossível, requisito essencial para ingresso no 
serviço de registro de imóveis. 

3.3. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 

Dentro do processo de regularização fundiária o fato de se gravar um 
determinado território como ZEIS, pode permitir que ali se apliquem critérios 
urbanísticos diferenciados em relação ao restante da cidade, permitindo dessa 
forma o acesso ao campo da legalidade e desta forma retirando as moradias ali 
existentes do campo oposto que é o da marginalidade. 

Sob o ponto da regularização esse se apresenta como o aspecto mais importante, 
podendo exercer a ZEIS ainda a função de garantir que a área gravada seja um 
território destinado à população de mais baixa renda, impedindo que seja 
incorporado pelo mercado imobiliário destinado às camadas de mais alta renda. 

3.4. Concessão de Uso Especial 

No artigo 183, § 1º, da Constituição Federal, já encontramos a previsão de 
aplicação da concessão de uso, entretanto, tal figura jurídica carecia de 
regulamentação para que encontrasse aplicação concreta. 

Se o usucapião em terras públicas é vedado pelo texto constitucional (§ 3º, art. 
183) a forma daquelas pessoas que residem sobre áreas públicas virem a possuir 
algum título que lhes garanta a segurança da posse reside na obtenção do título 
de concessão de uso. 

Tal figura guarda distinção em relação às figuras tradicionais, previstas no Direito 
Administrativo, quanto à forma de transferência da propriedade pública: 
autorização, permissão e concessão. 

A concessão de uso vai além dos instrumentos tradicionais permitindo um maior 
grau de perenidade ao instrumento, ou seja, não há limite de tempo, podendo a 
posse sobre o terreno público ir sendo transferida de geração em geração, 
permitindo-se inclusive a transferência inter-vivus. 

A Medida Provisória nº 2220/01, de 04/09/01, veio regulamentar essa figura 
constitucional, a qual denominou de Concessão de Uso Especial. 

Outra singularidade importante diz respeito à concepção de que se trata de um  
direito do possuidor, qual seja, preenchidos os requisitos, configurado se encontra 
o direito, não cabendo ao poder público qualquer atribuição de cunho 
discricionário, permitindo-se-lhe apenas a possibilidade de assegurar o exercício 
de direito em outro local (art. 4º e 5º). 

Por fim, a concessão de uso especial será conferida de forma gratuita. 
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3.5. Concessão de Uso Especial Coletiva 

Prevista no art. 2º, da MP 2220/01, permite que nos imóveis com mais de 250 m² , 
ocupados há mais de cinco anos, antes de 30 de junho de 2001, onde não for 
possível identificar os terrenos ocupados por possuidor, poderá a concessão de 
uso especial ser outorgada de forma coletiva. 

3.6. Concessão de Direito Real de Uso  

Instrumento legal com previsão estatuída através do Decreto-Lei 271/67, passível 
de ser usada em áreas públicas, de uso facultativo pelo poder público, 
normalmente condicionada a um prazo de vigência, podendo também ser por 
prazo indeterminado, onerosa ou gratuita. 

Com a entrada em vigor da Concessão de Uso Especial perde espaço, mas ainda 
continua como uma alternativa em áreas que a Municipalidade tenha o poder 
discricionário de conceder ou não.  

3.7. Registro do Auto de Imissão na Posse 

A Lei 9785/99 veio introduzir alterações significativas na Lei de Parcelamento do 
Solo – Lei 6766/79, na Lei de Registros Públicos – Lei 6015/73, na Lei de 
Desapropriações – Decreto-Lei 3365/41. 

Dentre tais modificações se encontra a previsão do registro do auto de imissão na 
posse, procedimento esse que permitirá que imóveis particulares, em fase de 
desapropriação pelo poder público, para fins habitacionais, destinados à faixa da 
população mais carente, desde que haja a certidão da imissão na posse pelo 
desapropriante, acessem o registro imobiliário. 

Desta forma, passa a constar no Registro de Imóveis que o referido imóvel teve a 
sua posse transferida para o poder público, podendo assim, ser registrado o 
empreendimento habitacional, parcelamento do solo ou conjunto habitacional e 
transferido o mesmo a terceiros, com a celebração de termo de cessão ou 
promessa de cessão em favor dos terceiros beneficiados. 

Para os casos de terrenos desapropriados, que ainda não tiveram a quitação do 
pagamento e, portanto, não obteve o desapropriante o mandado final para a 
transferência definitiva de propriedade, o registro do auto de imissão na posse se 
apresenta como instrumento muitíssimo interessante para a agilização dos 
processos de regularização fundiária. 

3.8. Legislação Específica de Regularização Fundiária 

Uma lei de regularização fundiária própria é um instrumento eficaz para o 
tratamento dessa problemática. 

A previsão expressa no art. 40, da Lei 6766/79, apesar de se encontrar dentro de 
uma lei de aprovação do parcelamento do solo, trata de regularização de 
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loteamento ou desmembramento, entretanto, somente essa normatização tem se 
mostrado totalmente ineficaz. 

Reclamam os técnicos, aplicadores práticos das normas, a ausência de uma 
normatização própria que lhes garanta o respaldo necessário. Muitos buscam 
aplicar os critérios identificados para aprovação, estabelecidos na 6766/79,sem 
conseguir entender que a regra geral é que os parcelamentos irregulares nunca 
conseguem atender a  todas as exigências legais. 

Nesse sentido, o estabelecimento de um regramento próprio estabeleceria uma 
parametrização específica para os casos de regularização fundiária. 

Compreendendo essa limitação da Lei 6766/79, que tratou da regularização 
fundiária meramente como uma exceção à regra, o processo de revisão da Lei de 
Parcelamento do Solo, que tramita no Congresso Nacional, por meio do PL 
3057/00 (Lei de Responsabilidade Territorial Urbana), passa a tratar a matéria 
sobre a regularização fundiária como um aspecto fundamental do ordenamento 
territorial, destinando todo o Título III para essa matéria (art. 95 a 120, do 5º 
Substitutivo). 
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4. DO PROCEDIMENTO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

A irregularidade fundiária caracteriza-se por uma divisão do solo de forma ilegal, 
posto que à margem da lei, seja ela decorrente de um loteamento, de um 
desmembramento, de uma ocupação voluntária do solo (desorganizada como as 
favelas ou organizada como as ocupações promovidas por movimentos sociais), 
seja ela decorrente de uma especulação imobiliária, ou seja, decorrente da 
necessidade premente de moradia. 

4.1. Parcelamento do Solo Irregular 

Considerando o caso de parcelamento do solo irregular, ou seja, aquele que 
alguém promoveu a abertura de um sistema viário, demarcou os lotes e promoveu 
a sua venda, temos alguns procedimentos básicos: 

1) Tendo ciência dessa situação a Prefeitura deverá autuar um processo 
administrativo onde deverá cuidar desse assunto, anexando a esse todas 
as informações e providências adotadas; 

2) Promover uma reunião com os moradores e tirar cópia dos contratos de 
compra dos lotes; 

3) Identificar o promotor das vendas, o responsável, o proprietário 
(endereço, telefone, etc); 

4) Promover uma vistoria imediata. Se o empreendimento estiver no início 
com poucas casas em construção, promover o embargo dessas obras e 
determinar a sua demolição. Em caso de desrespeito utilizar-se do poder 
de polícia e promover a demolição. Caso se tratar de ocupação já 
consolidada, verificar qual o desenho (planta) do parcelamento, elaborado 
pelo loteador clandestino ou irregular e zelar para que as áreas públicas 
sejam preservadas. Verificar a possível existência de lotes em terrenos 
com alta declividade, alagadiços ou à margem de córregos. Se vazios, a 
construção deverá ser impedida, se já construídos o morador deverá ser 
orientado a não ampliar a construção (notificação feita na hora pelo 
agente público responsável); 

5) Os compradores deverão ser orientados a suspender de imediato o 
pagamento das prestações, as quais deverão ser depositadas junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis (Lei Federal 6766/79 - art. 38) ou ajustar 
outro procedimento com o Juiz Corregedor Permanente do Registro de 
Imóveis e o Oficial do Cartório; 

6) Levantar perante o Registro de Imóveis a titularidade daquele terreno, por 
meio de certidão da Matrícula ou Transcrição; 

7) Notificar o loteador nos termos da Lei 6766/79, para sustar as vendas, 
abster-se de receber as prestações, apresentar o projeto aprovado ou 
promover a devolução das parcelas recebidas dos adquirentes (no caso 
de venda em prestações); 
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8) Comunicar o Ministério Público; 

9) Promover a análise técnica visando adequar o loteamento aos 
parâmetros legais. Na impossibilidade haverá de se ter legislação 
específica ou a área gravada como ZEIS de tal forma a se poder 
flexibilizar os parâmetros previstos para um processo de aprovação, os 
quais não se aplicam para situações de regularização; 

10) Compelir o empreendedor a apresentar as plantas nos moldes de 
aprovação, realizar todas as obras de infra-estrutura necessárias e a 
destinar as áreas públicas, inclusive desfazendo negócios celebrados e 
devolvendo o valor das prestações recebidas; 

11) Aprovação em todos os órgãos competentes; e, 

12) Registro de imóveis. 

4.2. Ocupações Irregulares Configurando Núcleos Habitacionais Precários 

No caso das favelas ou outras formas de ocupação, não caracterizadas por 
uma relação contratual de compra e venda: 

1) Haverá que se caracterizar o grau de consolidação e a sua 
irreversibilidade ou não, bem como a relação de custo benefício; 

2) Adotar as medidas fiscalizatórias para inibir a ampliação da ocupação, de 
modo a evitar surgimento de áreas de risco e o aumento da dificuldade da 
regularização e seus conseqüentes custos; 

3) Identificar a titularidade de domínio e a compatibilização entre o tamanho 
do território ocupado e a descrição perimetral do título; 

4) Identificar as áreas de risco e de maior fragilidade ambiental; 

5) Promover o cadastro social, com a identificação das construções 
existentes; 

6) Promover o levantamento planialtimétrico cadastral, com perímetro 
externo georreferenciado; 

7) Promover a remoção das unidades habitacionais, necessária para 
implantação de obras de infra-estrutura, eliminação de riscos, 
saneamento ambiental, etc; 

8) Implantar as obras de urbanização; 

9) Elaborar a planta de aprovação do parcelamento; 

10) Aprovação nos órgãos competentes; e, 

11) Registro de Imóveis. 
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5. ESTUDOS DE CASO 

Visando estabelecer referenciais em processos de regularização fundiária, 
apresentaremos três estudos de caso: o Programa Favela-Bairro no Rio de 
janeiro, o Programa Bairro Legal em São Paulo e programa nacional de 
regularização fundiária peruano, gerido pela COFOPRI. 

5.1. Regularização Fundiária no Rio de Janeiro – Programa Favela-Bairro 

A concepção do trabalho de regularização fundiária no Rio de Janeiro foi iniciada 
em 1994, pela Prefeitura. Nesta época, por se tratar de terras da União, a 
Prefeitura começou a promover gestões junto a Gerência Regional de Patrimônio 
da União para formalização do contrato de cessão sob regime de aforamento. 

Com a criação da Secretaria Municipal de Habitação (SMH) no ano de 1994, foi 
iniciada a função de coordenar a implantação da Política Habitacional do 
Município, que tinha como objetivo conciliar os direitos individuais e possibilidades 
coletivas de construção da cidade. Os recursos públicos, neste sentido, passaram 
a ser direcionados para ações próprias coletivas de infra-estrutura, serviços e 
equipamentos urbanos. É neste contexto que foi elaborado o Programa Favela-
Bairro, direcionado para promover a integração das favelas ao tecido urbano (e 
social) formal. 

A transformação de favelas em bairros se concretiza com a participação direta da 
população em intervenções simultâneas nos âmbitos físico-urbanístico e social, 
abrangendo: 

- A construção e/ ou complementação da infra-estrutura urbana básica, com 
vistas a ampliar o acesso aos equipamentos e serviços de saúde, segurança e 
limpeza urbana;  

- Introdução nas favelas de elementos urbanísticos capazes de conferir a cada 
assentamento o caráter de bairro; 

- Inserção das favelas no processo de planejamento, com sua inserção na 
legislação urbanística, planos e programas da cidade, na cartografia oficial, 
cadastros e mecanismos de controle de uso e ocupação do solo, bem como 
sua inclusão na programação de manutenção dos serviços e equipamentos 
instalados; e, 

- Implementação de ações de caráter social, com ênfase nos programas 
dedicados à infância, juventude e terceira idade, formação profissional, 
geração de emprego e renda, além de atividades esportivas, culturais e de 
lazer. 

É importante salientar, que todas as ações do programa, contaram com uma 
reestruturação das Secretarias da Administração Municipal. No que tange à 
função do Desenvolvimento Urbano, a Secretaria Municipal de Habitação conta 
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com a cooperação das Secretarias de Obras e Serviços Públicos, Urbanismo e 
Meio Ambiente, além da Fundação Parques e Jardins e da Companhia Municipal 
de Limpeza Urbana (COMLURB). 

Já no que se refere às Políticas sociais, a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social foi encarregada da manutenção dos Centros Municipais 
de Atendimento Social Integrado (CEMASIS), parte integrante das atividades do 
Programa Favela-Bairro, local onde se congrega uma ampla oferta de serviços 
sociais, que atendem uma ampla faixa etária desde a primeira até a terceira 
idade. 

As Secretarias de Educação e Cultura estendem às favelas a administração de 
equipamentos como creches e bibliotecas públicas. 

A transformação de favela em bairro, operada pelo programa colocou em pauta 
de discussão a manutenção da qualificação espacial obtida. Neste sentido, foi 
feita uma parceria. Se por um lado o Poder Público assumiu o dever de urbanizar 
as favelas, integrando-as ao tecido urbano formal, por outro os moradores 
começaram a assumir o dever de participarem da manutenção das benfeitorias 
implantadas. 

Desta forma, foram criados os Postos de Orientação Urbanística e Social 
(POUSOs), incorporados à estrutura da Secretaria Municipal de Urbanismo. Os 
Pousos são implantados nas comunidades em fase final de obra do Favela-Bairro. 
Estes equipamentos são integrados por equipes de arquitetos, engenheiros, 
assistentes sociais e agentes comunitários. 

A atuação destes postos é baseada em um processo educativo que procura 
conscientizar a população sobre a necessidade de adotar um novo 
comportamento, diante das transformações ocorridas no local. Neste sentido, os 
Postos devem mediar as relações entre o novo bairro e as instâncias 
administrativas responsáveis pela prestação de serviços urbanos, incluída a 
fiscalização sobre reformas e novas edificações. 

Os POUSOs, por meio da Coordenadoria de Orientação e Regularização 
Urbanística, tem a competência de desenvolver todo o processo de 
reconhecimento de logradouros definindo nome para as ruas, em conjunto com a 
população local, realizar mapeamentos temáticos que subsidiam a elaboração da 
legislação, propor legislação de uso e ocupação do solo, conceder habite-se, 
licenciar obras e exercer fiscalização. 

Eles atuam orientando os moradores sobre a importância da preservação dos 
espaços públicos e dos equipamentos implantados. O Pouso também desenvolve 
uma legislação urbanística para as comunidades.  

O objetivo deste órgão é apoiar a continuidade do processo integrador iniciado 
com as intervenções do programa, assegurando a presença do Poder Público nas 
comunidades, articulando com órgãos responsáveis pelo reconhecimento de lixo, 
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instalação e manutenção da rede elétrica, fornecimento de água e outros serviços 
públicos.  

Além disto, a equipe do POUSO deve orientar novas construções ou ampliações 
para evitar que sejam feitas em áreas públicas ou em locais de risco, mantendo 
assim o alinhamento das ruas. Este trabalho visa impedir o crescimento da favela 
e o surgimento das invasões. 

O programa de regularização foi previsto em Plano Diretor. Nos termos do artigo 
58 do Plano Diretor, as favelas serão objeto de estruturação e regularização pelo 
Poder Público, através de ações de regularização fundiária, urbanização e 
integração na malha urbana. De acordo com o parágrafo §2◦ estas áreas poderão 
ser declaradas Áreas de Especial Interesse Social (AEIS).  

 Por sua vez, o artigo 105, parágrafo §3° previu as Áreas de Especial Interesse 
como espaços da Cidade perfeitamente delimitados sobrepostos em uma ou mais 
Zonas, que serão submetidos a regimes urbanísticos específicos, relativos a 
formas de controle que prevalecerão sobre os controles definidos para a Zona ou 
as Zonas que as contém. 

No processo de delimitação das AEIS o plano prevê a participação popular na 
delimitação de Áreas de Especial Interesse, através de audiências públicas com a 
população local.  

Além do Plano Diretor, o Programa foi regulamentado por Lei Específica, editada 
pelo Poder Executivo que criou as AEIS (Áreas de Especial Interesse Social).  

5.1.1. Quinta do Caju 

A Lei n◦ 2616 de 16/10/1998 declarou como de Especial Interesse Social para fins 
de regularização as áreas que menciona em seu anexo, dentre elas a Quinta do 
Caju, bem como estabeleceu os respectivos padrões de urbanização, nos termos 
que do parágrafo 1º do art. 141 da Lei Complementar nº 16, de 4 de junho de 
1992 (Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro). 

A gleba de 56.725, 59 metros quadrados foi definida como ZEIS e abrangeu 843 
famílias. A renda média da população atingida estava em torno de 3 salários 
mínimos. 

Vale a pena ressaltar a participação popular realizada através de assembléias na 
comunidade, reuniões técnicas, visitas de agentes de participação comunitária e 
entrega de material didático. 

No que toca as formas de financiamento do programa, a favela foi regularizada 
com recursos oriundos do programa Favela-Bairro. 

Quando o programa foi lançado em 1994, no âmbito da Secretaria Municipal de 
Habitação, foram utilizados recursos próprios, incluindo a equipe técnica 
envolvida, abrangendo quinze favelas. 
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Em novembro do ano seguinte (1995), foi firmado o primeiro contrato de 
financiamento com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), no valor 
de 246 milhões de reais para execução do programa de urbanização de 
assentamentos populares do Rio de Janeiro (PROAP-RIO), que abrange tanto o 
Favela-Bairro, que teve o número de áreas de atuação ampliado para noventa, 
como o Programa Morar Legal. 

O segundo contrato de empréstimo, no valor de 324 milhões de reais, celebrado 
em 2000, não só assegurou a continuidade do Favela-Bairro, como incorporou 
novas áreas de intervenção.  

Durante o processo de regularização a Defensoria Pública promoveu assistência 
jurídica para a população local. 

O loteamento foi regularizado com base no plano urbanístico. Neste caso, o plano 
foi realizado para aprovação do projeto de alinhamento e loteamento, 
reconhecimento de logradouros, edição da legislação de uso e ocupação e 
emissão de certidão de habite-se. 

5.1.1.1. Instrumentos de Regularização Fundiária 

Foi escolhido como título adequado para promover a regularização da área a 
compra e venda. Neste caso, os adquirentes receberam o Termo de Compra e 
Venda do imóvel de cada lote que já estava devidamente individualizado no 
Cartório de Registro de Imóveis. Logo em seguida, estes termos foram 
registrados na Gerência Regional de Patrimônio da União/RJ. 

É interessante ressaltar como foi o acordo celebrado entre a SPU/RJ e o 
Município do Rio de Janeiro para promoção do programa de regularização 
fundiária. 

A União transferiu por cessão (aforamento) os terrenos de marinha para o 
Município do Rio de Janeiro. Esta transferência foi realizada de forma gratuita, 
com o encargo de o Município efetuar as obras de urbanização. Ao terminar estas 
obras, o ente municipal se comprometeu a transferir as áreas individualizadas 
para os ocupantes. 

Neste momento, a Secretaria do Patrimônio da União elaborou certidões sobre a 
situação fiscal dos moradores, permitindo que os mesmos celebrem termo de 
compra e venda do imóvel junto ao Município.  

De posse deste termo os moradores dirigem-se aos Cartórios para registrarem 
suas propriedades, transferindo os lotes de forma individualizada. Até o mês de 
janeiro de 2005, foram registrados 36 títulos. 

Depois de 60 dias que efetuaram o registro no Cartório, os ocupantes deverão 
dirigir-se a SPU para regularizarem sua situação junto a este órgão, atestando a 
modificação da titularidade do bem, anteriormente pertencente à União. (Os 
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moradores ainda estavam realizando este processo, durante o mês de janeiro de 
2005).  

5.1.1.2. Registro no Cartório de Registro de Imóveis 

Até o mês de fevereiro de 2005, os títulos estavam em processo de registro, 
conforme descrito no item anterior. Foi necessária a promoção de abertura de 
matrículas no Cartório de Registro de Imóveis. 

Os títulos foram registrados em nome do titular do cadastro na Superintendência 
de Patrimônio da União/RJ e/ou analisados caso a caso, sendo que não houve 
preferência para o registro de títulos em nome das mulheres.   

Este estágio do processo para a Favela do Caju ainda está em andamento. No 
entanto, foi afirmado pelas responsáveis pela Gerência Técnica da Coordenadoria 
de Programas Especiais da Prefeitura do Rio de Janeiro que houve integração 
das áreas regularizadas nos sistemas de gestão municipal. Além disto, houve 
manutenção da infra-estrutura implementada, no que toca à cobrança do IPTU, 
manutenção de áreas públicas, transportes, educação, cultura, saúde, 
policiamento, gerenciamento de riscos e sistema de gestão participativa.  

5.1.1.3. Avaliação 

Foram promovidas no Bairro da Quinta do Caju ações sociais, econômicas, 
ambientais, de trabalho e renda no âmbito do Programa Favela-Bairro. 

Com relação ao mercado imobiliário e no que toca ao valor da terra as ações de 
regularização não produziram efeitos. 

A área foi inserida em cadastro Oficial. 

5.1.1.4. Resultados 

No que toca às ações de regularização fundiária, já estavam no local e 
permaneceram 843 famílias. Foram entregues 96 títulos de propriedade e até o 
mês de janeiro de 2005 registrados em Cartório 36 títulos. 

5.2. Regularização Fundiária no Peru - COFOPRI 

Durante a administração Alberto Fujimori, de 1990 a 2000, os peruanos 
experimentaram um processo de reforma econômica neo-liberal com cortes nas 
despesas estatais, que afetaram dramaticamente a vida da população mais 
pobre. 

Visando combater a miséria no país, o Governo Peruano criou agências estatais 
como a FONCODES e a PRONAA, para promover o abastecimento de alimentos, 
e a FONAVI, para fornecer empréstimos baratos e subsidiar projetos de 
desenvolvimento.   
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Porém, incapaz de responder à ocupação informal continuada de terras urbanas 
com as agências estatais existentes, o Governo iniciou um amplo programa de 
"formalização da posse".  

Formalização da posse, como sinônimo de regularização fundiária, definida como 
"trazer assentamentos informais e irregulares para o sistema legal e 
administrativo da terra”, incluía instrumentos específicos de garantia da posse, 
registro da terra, regulação de uso e ocupação do solo e de intervenção pública.   

A COFOPRI - Comisión de Formalización de la Propiedad Informal foi o agente 
promotor deste processo.  

5.2.1. Formalização da Posse 

O processo de formalização da posse se dá em três etapas: 

5.2.1.1. Diagnóstico da Informalidade  

Constituído por um conjunto de investigações, estudos, compilação de 
informações e organização de acervo documental, que permite identificar a 
quantidade e a localização territorial das posses informais existentes numa área 
geográfica determinada, com a finalidade de apontar as condicionantes que 
definirão a sua incorporação ou não ao processo de formalização.  

Nesta etapa também levanta-se o Registro do Imóvel, apurando se a propriedade 
é estatal ou privada, se está localizado em Zonas Arqueológicas, de risco ou de 
litígio.  

Estas informações são processadas e incorporadas à Base Geográfica e 
Estatística da COFOPRI.  

5.2.1.2. Formalização Integral  

Tem como propósito esclarecimento técnico e legal do direito de propriedade do 
imóvel, estabelecendo com exatidão tanto as características físicas do imóvel 
matriz como dos imóveis individuais que conformam a posse informal. 

Nesta etapa se elaboram e aprovam os Planos Perimétricos, de Traçado e de 
Divisão em Lotes, com base na ocupação existente. Estes planos são remetidos 
ao Registro de Imóveis para a inscrição correspondente e, para cada lote 
individual, é atribuído um Código de Imóvel.  

Uma vez que a Área de Formalização Integral estabelece que a posse informal 
ocupa zonas de risco, o expediente é remetido à Chefatura de Zonas de Risco 
para realizar as ações de saneamento que sejam viáveis. Para isso, consultam-se 
os Escritórios de Defesa Civil dos Governos Regionais ou à entidade 
correspondente, a fim de que se formulem as recomendações do caso. O 
conteúdo do relatório é exposto aos ocupantes da posse informal. Se o dito 
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relatório estabelece que a posse informal se localiza em zona imprópria, não 
procederá a formalização, comunicando o arquivamento aos interessados.  

A carência de procedimentos que permitam compatibilizar a necessidade de 
formalização dos assentamentos e o dever de conservar o patrimônio cultural 
implicou na criação da "Comissão Multisetorial para a regularização das 
populações que ocupam Zonas Arqueológicas", encarregada de elaborar e propor 
os planos, normas legais e ações que fossem necessários para resolver a 
situação dos assentamentos que se encontram nestas áreas. 

O que levou, posteriormente, à aprovação do "Regulamento de Qualificação de 
Zonas Arqueológicas ocupadas por Assentamentos Humanos". 

5.2.1.3. Formalização Individual 

 tem por finalidade identificar, mediante um registro, e qualificar os possuidores de 
cada lote que conforma o imóvel.  

Se cumprir os requisitos legais, o morador pode ter reconhecido o direito à 
propriedade do lote ocupado. Durante todo o processo de registro de posse, 
visita-se cada uma das moradias para verificar se os beneficiários exercem uma 
ocupação real dos lotes e são recolhidas provas que caracterizem a posse 
contínua, pacífica e pública do lote.  

5.2.2. Avaliação 

Algumas análises sobre a experiência peruana afirmam que a formalização da 
propriedade pode ser um caminho para o desenvolvimento econômico, expresso 
no melhor funcionamento do mercado da terra. Neste sentido, as ações do 
COFOPRI teriam permitido que a terra ocupada por setores informais e de baixa 
renda se convertesse em ativo líquido capaz de integrar-se ao mercado e ser 
objeto de transações, o que, por um lado, teria facilitado o acesso aos serviços 
públicos e à infra-estrutura urbana e, por outro, contribuído para o surgimento de 
novos assentamentos irregulares.  

A teoria da formalização de imóveis indica que uma das maneiras fundamentais 
em que este processo contribui ao desenvolvimento econômico é permitindo o 
acesso do morador beneficiado ao crédito a custos reduzidos, aquecendo o 
mercado formal.  

Outras análises advertem que o principal benefício do processo de formalização é 
econômico e que uma solução definitiva para a informalidade e as ocupações 
irregulares só seria viável dentro de uma estratégia integral de desenvolvimento 
urbano que levasse em consideração outras políticas sociais.  

Erica Field, uma pesquisadora independente vinculada à Universidade de 
Princeton, preparou um estudo sobre o impacto da formalização na oferta de 
trabalho. O estudo apresenta evidências empíricas em favor da tese que os 
proprietários informais perdem muito tempo em proteger sua propriedade quando 
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têm que participar de atividades para salvaguardá-la, em grupos comunitários e 
em processos administrativos em busca de sua formalização. Também demonstra 
que existe um custo substancial em termos de tempo perdido e impossibilidade de 
participar no mercado de trabalho como resultado das diligências que tem que 
realizar para acessar a formalidade.  

5.2.3. Resultados 

Entre julho de 1996 e fins de 2003, COFOPRI formalizou 1,8 milhões de lotes e 
emitiu 1,4 milhões de títulos de propriedade. 

5.3. Regularização Fundiária em São Paulo - Programa Bairro Legal 

O programa Bairro Legal – Loteamentos visa à regularização e urbanização de 
loteamentos irregulares na cidade de São Paulo. São realizadas obras de infra-
estrutura como pavimentação de ruas, drenagem, implantação de redes de água 
e de esgoto, criação de praças, quadras e playgrounds, além de espaços para 
equipamentos sociais como creche e escola. Somente após a urbanização é 
possível realizar a regularização fundiária da área.  

É preciso salientar que os processos de regularização só passaram a ser 
viabilizados com a edição do Plano Diretor de 2002. 

A regularização de loteamentos por Decreto, nos termos do artigo 175 do Plano 
Diretor, só foi possível pela instituição das ZEIS. 

O artigo 240 do Plano Diretor Estratégico consagrou a criação das ZEIS como 
instrumento da política urbana a fim de incorporar os loteamentos irregulares, 
visando regularização fundiária e urbanística. 

O diploma legal prevê as regiões em que há forte concentração de loteamentos 
irregulares, definindo-as como Macroárea de Urbanização e Qualificação (artigo 
158), na qual deverá ser utilizado prioritariamente como instrumento de 
regularização as ZEIS 1 e 2, como seus respectivos Planos de Urbanização. 

A ZEIS de acordo como o artigo 171 do Plano Diretor são definidas como porções 
do território destinadas, prioritariamente, à recuperação urbanística, à 
regularização fundiária e produção de Habitações de Interesse Social (HIS) ou do 
Mercado Popular (HMP) bem como a recuperação de imóveis degradados, a 
provisão de equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviço e 
comércio de caráter local. 

Para o caso da promoção de regularização fundiária de loteamentos irregulares, o 
Plano Diretor estabeleceu a categoria de ZEIS 1, nos seguintes termos: “’Áreas 
ocupadas por população de baixa renda, abrangendo favelas, loteamentos 
precários e empreendimentos habitacionais de interesse social ou do mercado 
popular, em que haja interesse público expresso por meio desta lei, ou dos planos 
regionais ou de lei específica em promover a recuperação urbanística, a 
regularização fundiária, a produção e manutenção de Habitações de Interesse 
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Social (HIS), incluindo equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviço 
e comércio de caráter local.” 

As ZEIS e seus respectivos planos de urbanização, além de terem sido previstas 
no Plano Diretor, foram regulamentadas pelo Decreto 44667 de 26 de abril de 
2004, que estabeleceu normas referentes ao procedimento de realização dos 
planos de urbanização das ZEIS.  

É importante ressaltar que este Decreto não regulamenta o Programa Bairro 
Legal, mas as ZEIS e os Planos de Urbanização de toda e qualquer área definida 
nesta categoria no Plano Diretor. Vale dizer, toda e qualquer região definida como 
ZEIS, caso deseje elaborar o Decreto do Plano de Urbanização para cada ZEIS 
deverá obedecer aos preceitos deste Decreto 44667/2004. 

A ZEIS 1 instituídas abrangeram áreas num total de 692.381,40 metros 
quadrados, envolvendo 17.900 pessoas. A maioria da população local (57%) 
abrangida pelo programa apresenta rendimento inferior a três salários mínimos. 

O artigo 19 do Decreto 44667/04 previu o monitoramento das ZEIS por meio de 
Conselhos. 

Vale a pena ressaltar que o programa contou com forte participação popular. 
Neste caso, foi nomeado o Conselho Gestor por meio de Portaria do Secretario 
da Habitação, que contou com membros das associações que participaram de 
todo o processo. 

5.3.1.Fazenda da Juta 

O caso essencialmente descreve um exemplo de procedimento legal a ser 
seguido para efetuar regularização técnica e urbanística, com base na edição do 
Decreto do Plano de Urbanização para ZEIS. O procedimento alcançou junto ao 
órgão responsável pela Regularização de Parcelamento do Solo, integrante da 
SEHAB, o auto de regularização, que passou a permitir a designação dos 
logradouros, o desdobro do IPTU, a destinação de áreas para a implantação de 
equipamentos públicos, autorizando conseqüentemente a Subprefeituras de Vila 
Prudente a realizar intervenções na área. 

Além disto, nos termos do artigo 21 do Decreto 4467/04 a edição do Decreto do 
Plano de Urbanização possibilitou o registro, perante o Cartório de Registro de 
Imóveis, do sistema viário, áreas públicas, lotes e edificações aprovados. 

Para elaboração do Decreto de Plano de Urbanização, foi formado um Conselho 
Gestor , nos moldes do artigo 19, I c/c 22, parágrafos 1◦ a 5◦ do Decreto 
44667/04.  

A SEHAB (Secretaria de Habitação) notificou moradores e proprietários das áreas 
abrangidas para constituição do Conselho Gestor, encarregado de acompanhar 
os trabalhos de elaboração do Decreto e do Memorial Descritivo do Plano de 
Urbanização. 

 35



Este Conselho Gestor foi composto por representantes do Poder Público, 
moradores e proprietários de imóveis localizados nas ZEIS, observada a paridade 
entre o número de representantes do Poder Público e da sociedade civil. 

Os representantes da sociedade civil, nos termos do parágrafo 3◦, foram 
indicados pelo moradores, proprietários, suas respectivas associações e 
entidades atuantes na área da ZEIS, garantida a comprovação da 
representatividade da indicação. 

Em todo este processo de elaboração do Decreto do Plano de Urbanização, nos 
termos do parágrafo 5◦ o Conselho Gestor procurou garantir a informação e 
participação da população envolvida nas suas discussões e deliberações. 

Logo depois da constituição do Conselho, a SEHAB, através do RESOLO, autuou 
um processo administrativo instruído com os seguintes documentos: 

- Delimitação da área (croqui, Memorial Descritivo e foto aérea); 

- Indicação das bacias hidrográficas; 

- Indicação/ Delimitação das ZEIS a qual pertence o loteamento; 

- Análise Urbanística; 

- Análise Fundiária; 

- Caracterização Socioeconômica; 

- Levantamento Planialtimétrico; 

- Planta AU; e, 

- Portaria com a nomeação do Conselho Gestor. 

O Conselho Gestor acompanhou os trabalhos de RESOLO na elaboração do 
Memorial descritivo do Plano de Urbanização e da Minuta do Decreto, os quais 
obedeceram ao conteúdo dos artigos 18 a 22 do Decreto n◦ 44.667/04, qual seja:  

- Tipicidade e características do parcelamento; 

- Índices urbanísticos; 

- Descrição dos lotes; 

- Descrição das restrições às ocupações, através da indicação das áreas de 
risco; 

- Indicação das Áreas Institucionais, Sistema Viário, Infra-Estrutura ( o que é 
necessário, o que já existe); e, 

- Descrição da Situação Fundiária (forma de alienação dos lotes, possibilidade 
de registro). 
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Após a elaboração do Memorial Descritivo do Plano de Urbanização e Minuta do 
Decreto, os documentos foram submetidos à aprovação pelo Conselho Gestor e 
Comissão de Avaliação de Empreendimentos de Habitação de Interesse Social. 
Logo em seguida, foram encaminhados para Secretaria de Governo, Assessoria 
Técnico Legislativa, para serem analisados e deliberados.   

A Minuta do Decreto consiste na indicação da planta do parcelamento a ser 
regularizado e autorização para emissão dos documentos de regularização (Auto 
de Regularização, Memorial Descritivo e Planta AU) o que permite a regularização 
junto ao Poder Público e Cartório de Registros de Imóveis. 

Por fim, o Decreto do Plano de Urbanização do loteamento Fazenda da Juta foi 
aprovado no Diário Oficial do Município, possibilitando que o RESOLO emitisse o 
AUTO de Regularização permitindo que os logradouros fossem designados, 
ocorresse o desdobro de IPTU e destinação de áreas para implantação de 
equipamentos públicos. 

5.3.1.1. Instrumentos de Regularização Fundiária 

O título utilizado para efetuar a regularização fundiária foi de compra e venda. O 
proprietário da área negociou com os ocupantes por meio de contrato particular, 
sendo que os referidos instrumentos poderão ser registrados, assim que o 
loteamento for averbado no Cartório de Registro de Imóveis, com base no artigo 
41 da Lei 6766/79. 

Até o mês de fevereiro de 2005, o loteamento estava aguardando ser averbado 
no Cartório de Registro de Imóveis.  

5.3.1.2. Registro no Cartório de Registro de Imóveis 

Com o propósito de efetuar o registro do loteamento no Cartório, a Prefeitura 
pretende abrir matrícula para a área maior, que ainda consta como Fazenda e 
posteriormente realizar a individualização dos lotes. 

O Registro de lotes no Cartório de Registro está em processo de averbação. 

5.3.1.3. Avaliação 

Pelo fato do loteamento fazer parte do programa Bairro Legal, faz parte do 
programa a implementação de infra-estrutura urbana e equipamentos sociais 
como creche e escola. 

5.3.2. Resultados 

O programa Bairro Legal foi financiado com recursos próprios e do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Considerando o programa Bairro Legal 
de forma ampla, dentro do qual o loteamento Fazenda da Juta está incluído como 
número 66◦, 69 loteamentos na cidade, houve um beneficiamento de 50 mil 
famílias, cujos lotes estão em processo de regularização fundiária. Trinta desses 
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loteamentos já receberam o auto de regularização. Ao todo, foram entregues 105 
autos de regularização e plantas de arruamento na cidade, o que beneficia mais 
de 16 mil famílias (ou 66.622 pessoas). 

Com relação à Fazenda da Juta especificamente, estão sofrendo processo de 
regularização 3311 lotes. 
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6. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM FLORIANÓPOLIS 

O Termo de Referência que norteou todo o processo licitatório para a contratação 
dos trabalhos objetivando a regularização fundiária, estabelece três padrões de 
parcelamento do solo que deverão ter tratamentos próprios, a fim de se definirem 
os mecanismos de abordagem de cada um, sendo: Regularização Fundiária de 
Favelas, Regularização de Parcelamentos Irregulares ou Clandestinos e 
Regularização de Lotes Isolados. 

O próprio escopo do TR-016/HBB/PMF/02 estabelece que as áreas de favelas 
submetidas ao processo de Regularização Fundiária deverão ser definidas 
previamente como ZEIS, de tal forma a permitir a aplicação de legislação 
específica, que garanta a flexibilização de parâmetros urbanísticos, dentro de uma 
proposta de melhoria da qualidade de vida para a população moradora e do meio 
ambiente. 

No que tange aos Parcelamentos Irregulares ou Clandestinos, cuja existência 
aproximada é de 180 loteamentos, a variar esse número conforme o critério de 
aferição que se utilize, haverá também a necessidade de se flexibilizar os padrões 
urbanísticos existentes, seja por meio de uma legislação geral de regularização 
fundiária; por lei ou decreto especial para cada caso concreto ou através da 
utilização do instrumento das ZEIS, também aplicável ao caso dos loteamentos ou 
desmembramentos irregulares. 

Quanto a Regularização de Lotes Isolados, nos parece que essa figura mais se 
aproxima do desmembramento, ocorre que tecnicamente desmembramento 
aplica-se sobre gleba. Sendo um lote o objeto de um parcelamento, portanto, 
estaríamos ai diante da figura de um reparcelamento, figura essa sobre a qual 
geralmente a legislação é silente.  Adotam alguns a figura do desdobro, que seria 
diferente do desmembramento por que se refere à divisão de um lote 
(teoricamente fração mínima de um parcelamento do solo ou seu produto final). 

Tratando-se da figura do desdobro de lotes cabe a reflexão sobre o 
posicionamento do Município em relação aos chamados lotes de fundo, situação 
normalmente proibida mas que encontra guarida no mundo real. Nesse sentido, é 
interessante observar a solução adotada pelo Município de Mauá, Estado de São 
Paulo, que em sua Lei de Uso e Ocupação do Solo – Lei 3272/00, assim dispôs: 

“Art. 46 Os lotes poderão ser constituídos por 
acessos através de passagem de largura igual ou 
superior a 1,20m (um metro e vinte centímetros) 
desde que sua geometria possibilite a 
demarcação de uma área edificável, cujas 
dimensões devem permitir a inscrição de um 
círculo de diâmetro mínimo de 5m (cinco metros) 
e resultem na área mínima estabelecida para a 
zona.’ 
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Evidente que não se pretende transpor a realidade de uma cidade para outra, pois 
cada qual possui necessidades distintas, mas essa conduta demonstra o grau de 
liberdade que se pode alcançar na construção de parâmetros legais próprios. 

Quanto à questão fundiária do Município de Florianópolis, em uma primeira 
abordagem foi-nos possível verificar a existência de uma cultura que se 
incorporou à transação imobiliária, tendo como amparo simplesmente uma 
“titulação de posse”, encontrando-se inclusive uma interpretação corriqueira de 
que tal fato se deve a um deliberado abandono do título registral, adotando-se a 
prática das transferências particulares sem o acompanhamento do competente 
registro imobiliário, isso decorreria da intenção deliberada de sonegar tributos, 
municipais, estaduais e federais. 

Possuindo ou não tal versão uma porção de veracidade, o certo é que a 
intervenção da União sobre as terras da Ilha de Santa Catarina (parte insular do 
Município de Florianópolis) - fato que já vinha sendo superado pela interpretação 
dos Tribunais e que por meio da Emenda Constitucional nº 46 veio a encontrar 
uma solução - contribuiu para compor esse quadro cultural que deixa boa parte do 
território com um controle registral bastante deficitário. 

A característica própria de Florianópolis, com seus lotes de testada estreita em 
relação à grande profundidade, por sua vez, conduziu a um tipo de divisão 
territorial peculiar, que propiciou o parcelamento irregular em face da dificuldade 
de exploração econômica do terreno. 

Ainda que sobre o território da Ilha de Santa Catarina haja a incidência de forma 
mais acentuada do fenômeno “terras da União” o que de certa maneira contribuiu 
para uma indefinição maior quanto a titularidade de domínio, o certo é que a 
configuração do parcelamento irregular do solo ocorre indistintamente tanto na 
parte insular quanto na parte continental da cidade de Florianópolis. 

Outros fatores seguramente contribuem para essa expansão desregrada da 
divisão e ocupação do solo no Município de Florianópolis, tais como: 

- Os processos migratórios, sentido campo/cidade, em busca de melhorias 
condições de vida, em especial de emprego; 

- A ausência de um planejamento urbano que antevesse esse processo; 

- Um crescimento populacional acima das condições de oferta de moradia 
regular; 

- O alto custo da terra; 

- A necessidade de morar mais próximo dos grandes centros, de forma a: 
minimizar os custos de transporte, facilitar o acesso ao emprego e aos 
serviços públicos; e, 
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- Uma cultura própria herdada dos açorianos quanto a forma de ocupação do 
território 

Consultando o 2º Cartório de Registro de Imóveis foi-nos confirmado que a 
transmissão de posse é instrumento usual, que se encontra introjetado na cultura 
da população. 

Visando disciplinar o acesso ao registro imobiliário de documentos que 
objetivavam consagrar divisões de parcelamento do solo travestidas de 
condomínio e evitar a proliferação da chamada escritura de posse, a Corregedoria 
Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, baixou o Provimento 
nº 13/94, pelo qual determina: 

1. É vedado aos Tabeliães e aos Escrivães distritais lavrar 
escrituras correlativas a negócios jurídicos de alienação de 
frações ideais, quando, à base de dados objetivos, 
constatarem a ocorrência de fraude e infringência alei e ao 
ordenamento positivo, consistentes na instituição ou 
ampliação de loteamentos de fato ou clandestinos. 

1.1 A vedação em questão é extensiva à lavratura de escrituras 
de posse onde se evidencie a formação de condomínios 
irregulares, ou que sirvam de pretexto para a regularização 
de loteamentos clandestinos. 

Ao mesmo tempo, pode-se observar a sensibilização do Poder Judiciário em face 
da problemática da irregularidade do parcelamento do solo, como se depreende 
da edição do Provimento nº 37/99, que instituiu o Projeto “Lar Legal”. 

Efetivamente o que se pode constatar é que o Município de Florianópolis vem se 
empenhando na tentativa de solução do problema da irregularidade do 
parcelamento do solo com atividades de construção de conjuntos habitacionais, 
com a remoção de construções localizadas em áreas de risco ou ambientalmente 
frágeis; com a urbanização de áreas; com a instituição da ZEIS do Morro da Cruz; 
com a realização de vôo datado de 2000, com restituição, para as áreas 
identificadas como AIS. 

Exemplos deste empenho são as intervenções: 

- Projeto Sapé (1978) – reassentamento de aproximadamente 140 unidades 
habitacionais - uh; 

- Serrinha (1992/93), reassentamento de 60 uh no mesmo local, área 
desapropriada; 

- Jd. Ilha Continente (1992/93), reassentamento de 144 uh; 

- Nova Esperança (1993), a ocupação de área pública gerou o reassentamento 
de 50 uh em área desapropriada; 
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- Vila União (1996-98), com 175 uh;  

- Vila Cachoeira (98-00), com 205 uh; e,. 

- Panaia - o projeto de lei já tramita na câmara e deve entrar na SUSP em 
breve. 

Destaque especial fica para o Projeto Chico Mendes, um dos que mais avançou 
no processo de regularização fundiária e urbanística, uma vez que resultou em 
Lei de Urbanização Específica com parâmetros urbanísticos diferenciados em 
relação à legislação vigente. O projeto conta com uma demanda de 1109 famílias 
– 140 uh viabilizadas pelo programa HB em 1998 e aproximadamente 400 uh 
viabilizadas pelo HBB em 2001. Está grafada como ARP-0 e em processo de 
regularização por Setores. O “Setor E” está pronto, aguardando necessário 
levantamento topográfico “as built” para verificar o tamanho do lote real. 

Outro que se encontra em fase de registro perante o 3º Registro de Imóveis é o 
Conjunto Sapé, que esta aguardando o atendimento de exigências formuladas 
pelo Registro Imobiliário. 

Devemos considerar também a ação da COHAB-SC no processo de 
regularização fundiária na cidade, com a desapropriação das terras particulares 
promovidas pelo governo do Estado, desenvolvendo o trabalho em pareceria com 
a Prefeitura de Florianópolis, promovendo o levantamento topográfico e as 
tratativas com os Cartórios de Registro de Imóveis, elaborando os contratos com 
os moradores, em locais como o Morro da Penitenciária, Morro do Horácio, Morro 
da Caixa (complexo com 4 favelas) e Morro do Mocotó. 

No caso específico do Morro do Mocotó, trata-se de um complexo composto por 
uma área com 48.620 m² pertencente à Cohab e doada ao Município, uma área 
municipal de 4.547m² e quatro áreas particulares perfazendo 9.803,43m², num 
total de 378 famílias beneficiadas, a Cohab/SC promoveu o cadastramento, 
obteve a aprovação  do loteamento na Prefeitura, mas não alcançou o registro do 
loteamento junto ao Cartório1. 

Apesar de todo esses esforço, pouco se tem logrado em matéria de conclusão do 
trabalho, qual seja, com o registro do empreendimento e respectivo acesso dos 
moradores ao título de domínio que lhe garantirá a propriedade e a segurança 
jurídica necessária. 

O principal empecilho à regularização tem se mostrado a legislação vigente, que 
não oferece amparo à ação. No entanto, a posição de alguns técnicos da 
Prefeitura, cautelosa e, por vezes até, contrária à regularização, por entender que 
a regularização pode significar uma disseminação da irregularidade, também 
dificulta o processo. 

                                                 
1  Cardoso, Beatriz Kauduinski, Regularização Fundiária e o Programa Habitar Brasil BID em Santa Catarina: uma 

avaliação, Centro de Educação  Superior- Única, p. 22 e 33 
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No estudo elaborado pela pesquisadora Beatriz Kauduinski Cardoso - 
Regularização Fundiária e o Programa Habitar Brasil BID em Santa Catarina: uma 
avaliação – conclui esta que a falta de cadastros atualizados e a não inclusão 
dessas áreas (irregulares) no planejamento urbano são fatores de entrave na 
execução desses projetos. 

Os dados apontados no documento Política Habitacional de Florianópolis nos dão 
conta de que “...em 1992 havia 46 áreas em comunidades consideradas de 
interesse social, perfazendo uma população fixa de aproximadamente 32.000 
habitantes. Hoje, estima-se uma população de 46.000 habitantes, vivendo com 
renda média de até  2 salários mínimos ...” (p.35). 

A informação constante do TR – 016 é ainda mais dramática, estimando que 
60.000 pessoas vivem em habitações precárias (p. 02). Segundo projeções de 
Miranda (2001), o percentual dos moradores de favelas em Florianópolis chegava 
a 15%.2

Disto decorre que, dentro de uma política de desenvolvimento sustentável para a 
cidade, a problemática da irregularidade fundiária não poderá ser mantida à 
margem, mesmo porque sobre o simples viés econômico ela representa uma 
deseconomia. 

Haverá que se dar um tratamento a todo tipo de irregularidade do parcelamento 
do solo, seja ela promovida por empreendimentos de alto padrão, seja ela 
decorrente das ocupações espontâneas, as denominadas favelas, entretanto, 
cada situação guarda peculiaridades distintas, posto que guarnecem situações 
peculiares que exigem do Poder Público um tratamento diferenciado. 

Com esse grau de preocupação que no Projeto de Lei 3057/00, que trata da 
revisão da Lei de Parcelamento do Solo, é que se propõe uma distinção no 
procedimento, em face das características de ocupação territorial e principalmente 
em razão da renda da população envolvida.  Assim é, que hoje se encontra 
proposto: 

“Regularização Fundiária de Interesse Social: a 
regularização fundiária sustentável de 
assentamentos informais ocupados, 
predominantemente, por população de baixa 
renda, nos casos em que existem direitos reais 
legalmente constituídos ou, por ação 
discricionária do Poder Público, quando se tratar 
de zona especial de interesse social (ZEIS); 
Regularização Fundiária de Interesse 
Específico: a regularização fundiária sustentável 
de assentamentos informais na qual não se 
caracteriza o interesse social, constituindo ação 
discricionária do Poder Público”. 

                                                 
2  Idem p. 7 
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No que tange a questão específica das favelas há que se ter em conta, para fins 
de definição de procedimentos, se as mesmas se encontram implantadas sobre 
terra pública ou sobre terra particular, pois cada situação exigirá 
encaminhamentos próprios e instrumentos distintos de operação.  

Tratando-se de área pública os procedimentos de desafetação, de constituição e 
ou de retificação de título, a aplicação do instrumento da Concessão de Uso 
Especial (Medida Provisória 2220/01), da Concessão de Direito Real de Uso ou 
mesmo a utilização do contrato de compra e venda como mecanismo de 
transferência da propriedade, deverão ser analisados para cada caso concreto. 

Nos casos de loteamentos irregulares, não se poderá deixar de impor aos 
responsáveis pelo parcelamento do solo as medidas sancionatórias e a cobrança 
pela implantação das obras de infra-estrutura, podendo vir o Poder Público a 
assumir tal tarefa, agindo ex-oficio, sempre na defesa do interesse público, sem 
que isso possa representar uma desoneração do loteador. 

Importante ressaltar, por fim, que a atuação do Poder Público na solução dos 
problemas decorrentes da irregular ocupação do solo implicam na concomitante 
aplicação das medidas fiscalizatórias e orientativas, a fim de evitar o aumento do 
grau de irregularidade durante o processo de regularização. 

A implantação de um trabalho educativo e de fiscalização será fundamental para 
que se evite a proliferação futura de novos parcelamentos irregulares. 

A existência de uma legislação mais simplificada, que facilite a sua aplicação pelo 
cidadão, o aumento da consciência ambiental, em especial em uma cidade com 
as características ambientais de Florianópolis, propiciando que a própria 
população atue como elemento fiscalizador, são fatores que poderão contribuir 
significativamente para a redução do problema do parcelamento irregular da terra. 

Esses são fatores importantes de controle do parcelamento uso e ocupação do 
solo, pois sabemos que as cidades não são ilhas de prosperidade que possam se 
manter ilesas em relação às conseqüências negativas da macro-economia, ou 
seja, os índices de aumento de desemprego, de diminuição da renda per capita, o 
empobrecimento, tendem a acarretar uma desqualificação dos padrões 
habitacionais desejados. 

Nesse sentido, uma política habitacional que aplique ao território o princípio da 
função social da propriedade e que esteja em consonância com um projeto de 
justiça social, poderá se antecipar aos possíveis efeitos deletérios impostos por 
fatores externos. 
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7. EXEMPLO DE LEGISLAÇÃO  

7.1. Exemplo de Legislação: ZEIS (Morro Da Cruz) 

- Lei nº 207/05 

A Lei Complementar 207/2005 formalizou a primeira experiência de criação de 
ZEIS para a cidade de Florianópolis, estabelecendo que essas somente 
poderão ser demarcadas por lei complementar específica nas áreas de 
ocupação consolidada em data anterior ao último levantamento 
aerofotogramétrico (art. 1º, § 2º). 
 
Dentro dessa diretriz a LC 207/05 estabeleceu o limite específico de sua área 
de atuação, sendo definida como tal as localidades do Maciço do Morro da 
Cruz descrita no art. 2º e delimitadas em planta anexa à lei, quais sejam: 
Mocotó, Morro da Queimada, Caieira da Vila Operária III,  Caieira da Vila 
Operária II,  Caieira da Vila Operária I,  Serrinha II,  Serrinha I,  Morro da 
Penitenciária,  Morro do Horácio,  Vila Santa Vitória,  Morro do 25 (Chapecó),  
Morro do Céu,  Ângelo Laporta,  José Boiteux,  Santa Clara,  Laudelina Cruz 
Lemos,  Monte Serrat, Tico-tico  e  Mariquinha. 
 
Estabeleceu ainda a referida lei que para  ser classificada  como ZEIS, no 
território deverá predominar as condições estabelecidas nos incisos I a VIII, § 
2º, art. 1º,  quais sejam: população de baixa renda; uso residencial; 
construções  de padrão popular, adensamento populacional, ocupação 
decorrente de loteamento clandestino ou invasões, precariedade de infra-
estrutura; situadas fora de zona costeira; não localizadas sobre áreas 
destinadas a sistema viário ou equipamentos públicos ou comunitários. 
 

- Lei Complementar nº 195/05 – AIS do Chico Mendes 

A leitura da referida Lei Complementar deve ser feita em consonância com o 
que se encontra fixado nos artigos 97 e 98 da Lei Complementar 001/97, que 
tratam das ARP-0. 

Da leitura do texto legal se extrai que o mesmo se pauta, em sua maior parte, 
na fixação de parâmetros construtivos e limitações administrativas como 
recuos mínimos. 

Quanto ao sistema viário deixa em aberto, sem fixar qualquer critério, o qual 
ficará a cargo da Secretaria da Habitação e Saneamento Ambiental (art. 6º). 

Do art. 5º se depreende que as normas dessa lei só se prestam para a 
regularização de áreas carentes, portanto, trata-se especificamente de 
regularização e assim esses parâmetros não são aplicáveis para projetos 
novos, segundo, como se trata de lei específica para a área denominada 
Chico Mendes, só será aplicável para essa área carente em específico. 
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Quais os pontos que vislumbramos como favoráveis: 

1) O Parágrafo único do art. 2º que admite a regularização de lotes inclusive 
inferiores a 30,00 m²; e, 

2) Os critérios de parcelamento do solo ficam a cargo de serem fixados pela 
Secretaria de Habitação (art. 6º), com a anuência prévia do Conselho Do 
Fundo Municipal de Integração Social (Lei 001/97, art. 97, §2º). 

Aspectos negativos: 

1) Cria parâmetros específicos somente para uma área. Seria salutar um 
regramento geral; 

2) Mistura a questão edilícia com a matéria de parcelamento do solo. São 
questões que podem andar em paralelo, mas necessariamente separadas; 
e, 

3) Redação difícil, que exige uma interpretação à luz do Plano Diretor. 
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8. CONCLUSÃO  

Se analisarmos separadamente cada um dos Estudos de Caso, ficam claras as 
distintas formas de enfrentamento da questão da irregularidade em 
assentamentos subnormais. 

Por um lado, o exemplo carioca aponta para esforços de, no primeiro momento, 
melhorar diretamente a qualidade de vida dos moradores de assentamentos 
subnormais por meio de intervenções físicas de urbanização. A titulação é um 
desdobramento das ações do processo.  

O caso peruano denota extremo oposto: a ação de titulação incondicionada a 
melhoria nos padrões urbanísticos. Tal política se apóia na melhoria indireta, 
reflexa dos desdobramentos econômicos do processo. 

O caso paulista demonstra um meio termo, embora se assemelhe mais ao caso 
carioca. Ações de melhoria urbanísticas ocorrendo em paralelo às ações de 
titulação. 

Florianópolis, embora tenha iniciativa, se recente de instrumentos que viabilizem a 
conclusão das ações.  

Cada política foi definida em função das peculiaridades locais: disponibilidade de 
recursos, cultura técnica, realidade fundiária e socioeconômica. 

O Município de Florianópolis deverá seguir o mesmo caminho: a partir de sua 
realidade, traçar as diretrizes de seu programa de regularização fundiária. 

Dentre os aspectos que deverão ser desenvolvidos para que se construa a cultura 
da regularização fundiária e um arcabouço jurídico capaz de dar efetividade a 
esse programa, vislumbramos alguns pontos: 

-  Superar a compartimentação de conhecimento e visões entre as várias 
Secretarias, visando uma ação integrada; 

-  Construir um plano e gestão que envolva todos os setores da Prefeitura: 
social, urbanístico, jurídico, ambiental, financeiro; 

-  Processo de regularização fundiária como instrumento de requalificação 
ambiental; 

-  Urbanização através da implementação de projetos de infra-estrutura nas 
áreas com tal deficiência; 

-  Construção de novos paradigmas; 

-  Definição de padrões urbanísticos específicos para a regularização de áreas 
ocupadas irregularmente; 
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-  Padrões de parcelamento do solo tratados em separado de padrões edilícios; 
e, 

-  Município como esfera de governo competente para tratar de seu 
ordenamento territorial. 

 

 51



9. REFERÊNCIAS 

 



9. REFERÊNCIAS 

- GOBIERNO DEL PERU. Comisión de Formalización de la Propiedad 
Informal - COFOPRI . www.cofopri.gob.pe/. 

- INSTITUTO PÓLIS - www.polis.org.br/. 

- KAGAWA, Ayazo. Policy Effects and Tenure Security Perceptions of Peruvian 
Urban Land Tenure Regularisation Policy in the 1990s. University and 
College of London. Londres 2001.  

-  LOPES, João Maria. Legislação Urbanística: Estudo de Parâmetros 
Urbanísticos e Habitacionais para Assentamentos Populares no 
Município de Florianópolis. Monografia de Especialização, Florianópolis: 
ÚNICA, 2005. 

- PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO. Cadernos de                   
Urbanismo – nº 4. Rio de Janeiro, 2001. 

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Regularização de Loteamentos 
no Município de São Paulo – RESOLO. São Paulo, 2003. 

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Balanço Qualitativo de               
Gestão – 2001-2004. São Paulo, 2004. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 53

http://www.cofopri.gob.pe/

	Capa TR 16.pdf
	Página 1
	Página 2

	7543 - Regularização (TR 16) - Produto 1 - Revisão 2.pdf
	 


