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CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano,
executada pelo Poder Público municipal, conforme
DIRETRIZES GERAIS FIXADAS EM LEI, tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e garantir o BEM- ESTAR DE SEUS
HABITANTES.

2

FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE
CARTA DE ATENAS 2003
• SOCIAIS URBANÍSTICAS - habitação, trabalho, lazer e
mobilidade.
• DE CIDADANIA – educação, saúde, segurança e
proteção (previdência social, a proteção a
maternidade e a infância e a assistência aos
desamparados).
• DE GESTÃO - prestação de serviços, planejamento
territorial, econômico e social, preservação do
patrimônio cultural e natural, e sustentabilidade
urbana.
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DIREITO À CIDADE
ART. 30 CF 1988
Compete aos municípios:
[...]
VIII– promover, no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do
solo urbano.

ESTATUTO DA CIDADE
Lei 10.257 / 2001
Estabelece normas de ordem pública e
interesse social que regulam o uso da
propriedade urbana em prol do bem coletivo,
da segurança e do bem-estar dos cidadãos,
bem como do equilíbrio ambiental. (art.1º )

ESTATUTO DA CIDADE
Diretrizes Gerais

Garantia do direito a CIDADES SUSTENTÁVEIS,
entendido como o direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à
infraestrutura urbana, ao transporte e aos
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as
presentes e futuras gerações;
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ESTATUTO DA CIDADE

Diretrizes Gerais
GESTÃO DEMOCRÁTICA por meio
da participação da população e
de associações representativas
dos
vários
segmentos
da
comunidade na formulação,
execução e acompanhamento de
planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano;

ESTATUTO DA CIDADE

Diretrizes Gerais
JUSTA DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DOS ÔNUS
DECORRENTES DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO.
• Priorizar investimentos geradores de bem-estar
geral e a fruição de bens pelos diferentes segmentos
sociais.
• Adequar os instrumentos de política econômica,
tributária e financeira e os gastos públicos aos
objetivos do desenvolvimento urbano
Segundo a ONU (2010) Goiânia é a 3º cidade do Brasil com a maior desigualdade social.
“Muitas pessoas não concordam com esse “titulo” apresentado no relatório feito pela
ONU. Goiânia? Uma cidade arborizada, com vários parques, uma cidade planejada, eleita
por muitos moradores uma cidade linda e boa para se viver, como pode ter
desigualdade?”
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ESTATUTO DA CIDADE
REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
e
urbanificação de áreas ocupadas por
população
de
baixa
renda,
consideradas
a
situação
socioeconômica da população e as
normas ambientais, mediante o
estabelecimento
de
NORMAS
ESPECIAIS de:
• Urbanização,
• Uso e ocupação do solo e
• Edificação.
patriciagazola@gmail.com

EXPERIÊNCIAS PIONEIRAS
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BELO HORIZONTE – MG
1983
• “Setor Especial 4” (SE-4) atual ZEIS;
•Aquisição/desapropriação da terra ocupada mediante
pagamento de indenização;
•Propriedade Individual (não havia titulação coletiva) Plena
•Doação de lotes aos moradores;
•Titulação feita diretamente à mulher (famílias não legalmente
constituídas)
•Possibilidade de aquisição de até 2 lotes, sendo:
•Um destinado à moradia familiar;
•Um destinado à economia familiar.
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RECIFE – PE
1987

•Visava a prevenção da Expulsão Branca.
•Estimulava a participação dos moradores das ZEIS na
economia:
•Infraestrutura necessária;
•Cursos profissionalizantes
•Priorizava a utilização de mão-de-obra local na execução
do plano urbanístico.
•Mantinha um Cadastro Geral de Ocupantes elaborado
pelo poder público em conjunto com os moradores.
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RECIFE – PE
1987

•Permitia a aquisição de um lote:
•Uso residencial ou misto;
• Segundo lote, já edificado, para a atividade de
sustento familiar;
•Reservava lotes para implantação de equipamentos
públicos:
• 1°- Atividades econômicas – Formas associativas.
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RIO DE JANEIRO
1995
O Programa contemplou 147 comunidades faveladas, com a
execução de 138 intervenções e pretendeu:
• construir ou concluir a infraestrutura urbana básica
das favelas;
•implantar mobiliário urbano adequado;
•desenvolver uma legislação específica de uso e
ocupação do solo;
•realizar ações de caráter social.

14

VITÓRIA -ES 1997
Projeto Integrado de Desenvolvimento Social,
Urbano e de Preservação Ambiental em Áreas
Ocupadas por População de Baixa Renda

VITÓRIA
AGENDA 21 local – 1996 - 2010

AGENDA 21
Local

VITÓRIA DO
FUTURO
Formulação

OBJETIVO GERAL - melhoria das condições de
vida nas áreas de morros e manguezais,
através de ações integradas envolvendo as
áreas
urbanísticas,
ambientais,
de
regularização fundiária e de desenvolvimento
comunitário.

•

•

•

•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Implementar ações sociais integradas visando
a melhoria e ampliação dos serviços e a
participação popular em todas as fases de
implementação do projeto.
Promover a melhoria dos índices sociais,
através da implementação da urbanização e
de ações sociais integradas, visando a criação
de novas perspectivas para a população local.
Promover a regularização fundiária e a
titulação dos lotes nas áreas públicas
municipais, nas áreas cedidas pela União e nos
reassentamentos.
Aumento da segurança pública na área de
intervenção;

Gerenciamento
Premissas:
• Planejamento e ações integradas e articuladas
• Participação Popular
Obras
Licenciamento
Projetos
Plano de Intervenção
Diagnóstico
Urbanização

BAIRRO
(Poligonal)

Ambiental
Fundiário

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
O que é regularização fundiária?
• Regularização urbano/ambiental, sem preocupação com
titulação dos lotes?
• Regularização jurídica ?

• usucapião coletiva é regularização fundiária?

• Regularização urbano-ambiental, social e jurídica?

REGULARIZAÇÃO JURÍDICA
Reunião do uni habitat no Rio de Janeiro em 2000
• Lei 11.977 2009
• Lei 13.465 2017
• DESBUROCRATIZAÇÃO DO REGISTRO.
•
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
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 em desconformidade com a
lei para fins de habitação, implicando
acessoriamente melhorias no ambiente urbano do
assentamento, no resgate da cidadania e da
qualidade de vida da população beneficiária.
(ALFONSIN, 1997,p. 282)
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Para pensar...
• as intervenções são precedidas de diagnóstico social,
econômico, ambiental, urbanístico e fundiário, realizado
com a participação da população interessada ?
• há identificação dos problemas e necessidades que
precisam ser atendidas para viabilizar o acesso à vida digna
nesses locais?
• Há algum planejamento e hierarquização de ações
conjuntas eou prioritárias ? Com base em qual premissa?
• Há uma análise prévia das causas e consequências das ações
públicas?
• Existe uma cronologia desejável para a execução de
intervenções públicas em ocupações irregulares em áreas
urbanas degradadas?
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Habitat I -1976 -Vancouver, Canadá
• Os problemas dos assentamentos humanos não estão isolados do
desenvolvimento social e econômico dos países e que eles não podem ser
separados das existentes relações econômicas internacionais injustas [...] que as
condições de vida de grande número de pessoas em assentamentos humanos são
inaceitáveis, especialmente em países em desenvolvimento, e que, a menos que
ações positivas e concretas sejam tomadas nos níveis nacional e internacional
para encontrar e implementar soluções, essas condições provavelmente serão
ainda mais agravadas, resultando em:
• - Ampliação da desigualdade econômica, refletindo em amplas disparidades de
riqueza que agora existem entre países e entre seres humanos e que condenam
milhões de pessoas a viverem na pobreza sem satisfazer os requisitos básicos de
alimentação, educação, serviços de saúde, abrigo, meio ambiente. higiene, água
e energia.
• - Deterioração social, econômica, ecológica e ambiental que, em nível nacional e
internacional, é caracterizada por: desigualdade nas condições de vida,
segregação social, discriminação racial, desemprego agudo, analfabetismo,
problemas de saúde, pobreza, desagregação das relações sociais e dos valores
culturais tradicionais, assim como pelo aumento da degradação dos recursos que
sustentam a vida na terra como o ar, a água e o solo (UN, 1976, tradução e grifo
nossos)
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A INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS
DIREITOS FUNDAMENTAIS

SUSTENTABILIDADE DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS

SEGURANÇA
ÁREAS DE
LAZER E
CONVIVÊNCIA
COMUNITÁRIA

MORADIA
DIGNA

GERAÇÃO DE
OCUPAÇAO E
RENDA

VIDA
DIGNA

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

VALORIZAÇÃO
IDENTIDADE
LOCAL

MOBILIDADE
ACESSIBILIDADE

ESPORTE E
CULTURA

SERVIÇOS DE
SAÚDE

• “Não há como se efetivar direitos humanos de forma sustentável

sem que se busque a sua implantação integrada. Porquanto são
interligados e interdependentes” (GAZOLA. 2008, p.110)

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
SUSTENTÁVEL
Conjunto de projetos e ações integradas
que objetivam a promoção da
regularização
jurídica,
urbanística,
ambiental
e
social,
visando
o
desenvolvimento humano e urbano, em
assentamentos irregulares, de forma
includente e sustentável. (GAZOLA, 2008,
p. 119)
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Conceito Legal
ART. 46 da Lei 11.977/2009 (revogado pela Lei.
13.465/20176)
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA consiste no conjunto
de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e
sociais
que
visam
a
regularização
do
assentamentos irregulares e á titulação de seus
ocupantes, de modo a garantir o direito social à
moradia, o pleno desenvolvimento das funções
sociais da propriedade urbana e o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado.”
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA
LEI 13.465/2017
Art. 9o Ficam instituídas no território nacional
normas gerais e procedimentos aplicáveis à
Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual
abrange
medidas
jurídicas,
urbanísticas,
ambientais e sociais destinadas à incorporação
dos núcleos urbanos informais ao ordenamento
territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.
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Objetivos da REURB: Art. 10 da Lei 13.465/17
• Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes;
• Garantir a efetivação da função social da propriedade;
• Identificar os núcleos urbanos informais para:
• Melhorar as condições urbanísticas e ambientais
• assegurar a prestação de serviços públicos aos seus
ocupantes
• Garantir o direito à moradia digna e às condições de vida
adequadas;
• Ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa
renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos
próprios núcleos urbanos informais regularizados
• Prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos
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informais;

Objetivos da REURB: Art. 10 da Lei 13.465/17
Concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso
do solo;
Estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à
consensualidade e à Cooperação entre Estado e sociedade;
Conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher;
Criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial
urbano;
PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL E A GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA;
FRANQUEAR PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS NAS ETAPAS DO
PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
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FACILITAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO JURÍDICA
• Simplificação dos procedimentos de registro
• Ampliação dos instrumentos jurídicos de titulação

RISCO
• APROPRIAÇÃO PELO MERCADO DA ÁREAS DE
INTERVENÇÃO PÚBLICA
• MIGRAÇÃO DA POPULAÇÕES COM CRIAÇÃO DE
NOVAS ÁREAS INFORMAIS
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RECOMENDAÇÕES
• Enfrentamento das causas da irregularidade fundiária
para evitar novas ocupações
• Adoção de medidas que permitam a inclusão e
integração social das pessoas e dos territórios objeto de
intervenção pública
• INDISPENSABILIDADE DE AÇÕES QUE VIABILIZEM A
EMANCIPAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL
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DA FUNDAMENTALIDADE DAS AÇÕES
VOLTADAS PARA A EMANCIPAÇÃO HUMANA
• As ações sociais, em que pese tenham menos
visibilidade física, são fundamentais para o
enfrentamento da questão da moradia digna. Ou os
programas, que visam assegurar o direito à moradia à
população de baixa renda, conseguem construir, na
comunidade, um sentimento de apropriação de seus
espaços e direitos (mediante projetos sociais
estruturantes com eficazes mecanismos de participação
popular) ou estarão fadados a ver a reprodução das
práticas relatadas por Rolnik (1999), em que os
beneficiários “vendem” seu “direito” e invadem novo
local (GAZOLA, 2008, pp. 121-122).
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[...] É triste ver esse homem , guerreiro, menino
Com a barra do seu tempo por sobre seus ombros
Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra
A dor que tem no peito, pois ama e ama
O homem se humilha, se castram seus sonhos
Seu sonho é sua vida e vida é o trabalho
E sem o seu trabalho, o homem não tem honra
E sem a sua honra, se morre, se mata
Não dá pra ser feliz , não dá pra ser feliz
(Guerreiro Menino) Gonzaguinha
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CONCLUSÃO:

Em áreas ocupadas por populações
vulneráveis, não é possível
executar
intervenção
urbana
sustentável, sem que se promova
emancipação humana.
• Obrigada.
• Patrícia Marques Gazola
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