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RESUMO 

 

A urbanização brasileira foi um processo que decorreu ao longo do século XX, no 
período republicano, de modo acelerado e desigual. As cidades brasileiras, rapidamente, se 
viram com o problema habitacional em que a falta de moradia estava atrelada à baixa renda 
média dos trabalhadores e à incapacidade de aquisição da casa própria. A enorme desigualdade 
social brasileira, somada à falta de crédito, estimularam a locação residencial como mecanismo 
de produção de moradias acessíveis e em grande quantidade. Com a lei do inquilinato e o 
crescimento populacional, a intervenção estatal se mostrou necessária. Por uma série de 
programas governamentais de produção habitacional e de financiamento, como os Institutos de 
Aposentadorias e as Companhias de habitação popular, o Estado buscou suprir a necessidade 
por moradias. Como essas iniciativas não foram suficientes, durante o regime militar foram 
criados o Banco Nacional da Habitação e o Sistema Financeiro da Habitação, banco e sistema 
financeiro que mudaram o paradigma da produção habitacional nacional, inovaram e 
conseguiram entregar milhões de casas. Mesmo com o relativo sucesso dessas ações federais, 
o número de moradias ainda não era satisfatório. Compreendendo que o problema da habitação 
passa pela exploração da cidade como ativo especulativo e disputa de interesses, novas 
legislações foram concebidas. Com a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade, o 
déficit habitacional passou a ser encarado de outra maneira, buscando-se a participação popular 
nas decisões governamentais, o apoio e a opinião da sociedade civil e dos movimentos sociais 
e novas formas jurídicas de lidar com a terra e a ilegalidade, muitas vezes flexibilizando as 
regras, como no caso das Zonas Especiais de Interesse Social. A financeirização e o acesso 
amplo ao crédito, possibilitando a aquisição da casa própria, também foram modificados após 
a Constituição, sendo que o Sistema Financeiro da Habitação e o governo federal buscaram 
melhorar o ambiente de negócios, seja por meio da lei da alienação fiduciária, seja pela 
implementação de programas habitacionais subsidiados, como o Minha Casa Minha Vida. 
Portanto, a produção de moradias, nos anos 2000, voltou a ter impacto econômico e social no 
Brasil, tal como no regime militar. Neste contexto, a presente dissertação tem como objetivo 
uma análise jurídica da produção do direito à moradia no Brasil tendo como foco principal a 
questão habitacional em face da urbanização nacional e da mercantilização da terra urbana e da 
habitação. Para tanto, foram adotados como procedimentos metodológicos a pesquisa 
documental e o levantamento bibliográfico e, como método de abordagem, foi adotado o 
dialético. Assim, compreende-se que a questão habitacional continua a ser problemática, de 
modo que o déficit habitacional persiste, o acesso a moradias dignas é restrito, a casa própria 
está distante das possibilidades da população carente, a desigualdade de renda é cada vez maior, 
as retomadas de imóveis estão aumentando e o direito fundamental e social à moradia continua 
longe de ser uma plena realidade para milhões de brasileiros. 

 
Palavras-chave: Direito à moradia. Planejamento Urbano. Políticas Públicas. Participação 
popular. 
  



ABSTRACT  

 

Brazilian urbanization was a process that took place throughout the 20th century, in the 
republican period, in an accelerated and unequal way. Brazilian cities quickly found themselves 
with the housing problem in which the lack of housing was linked to the low average income 
of workers and the inability to acquire their own home. The enormous social inequality in 
Brazil, added to the lack of credit, stimulated residential leasing as a mechanism for producing 
affordable housing in large quantities. With the law of tenancy and population growth, state 
intervention proved necessary. Through a series of government housing production and 
financing programs, such as the Retirement Institutes and the popular housing companies, the 
State sought to meet the need for housing. As these initiatives were not enough, during the 
military regime the National Housing Bank and the Housing Finance System were created, a 
bank and financial system that changed the paradigm of national housing production, 
innovating and managing to deliver millions of homes. Even with the relative success of these 
federal actions, the number of homes was still not satisfactory. Understanding that the housing 
problem involves the exploration of the city as a speculative asset and dispute of interests, new 
legislations were conceived. With the Federal Constitution of 1988 and the City Statute, the 
housing deficit began to be seen in a different way, seeking popular participation in government 
decisions, the support and opinion of civil society and social movements and new legal forms 
of dealing with land and illegality, often making the rules more flexible, as in the case of Special 
Social Interest Zones. Financialization and broad access to credit, enabling home ownership, 
were also modified after the Constitution, and the Housing Finance System and the federal 
government sought to improve the business environment, either through the statutory lien law, 
or through the implementation of subsidized housing programs, such as Minha Casa Minha 
Vida. Therefore, the production of housing, in the 2000s, once again had an economic and social 
impact in Brazil, as in the military regime. In this context, this dissertation aims at a legal 
analysis of the production of the right to housing in Brazil, having as its main focus the housing 
issue in the face of national urbanization and the commodification of urban land and housing. 
For this purpose, documental research and bibliographic survey were adopted as 
methodological procedures, and dialectic was adopted as a method of approach. Thus, it is 
understood that the housing issue continues to be problematic, so that the housing deficit 
persists, access to decent housing is restricted, home ownership is far from the possibilities of 
the poor, income inequality is increasing, property repossessions are increasing and the 
fundamental and social right to housing remains far from being a full reality for millions of 
Brazilians. 
 
Keywords: Right to housing. Urban planning. Public policy. Popular participation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de urbanização no Brasil, como nos demais países da América Latina, de 

longa data, apresenta-se dentro de um quadro de desigualdades socioeconômicas onde estão 

presentes, lado a lado, a modernidade e a exclusão social. As cidades brasileiras sofrem com o 

problema da produção da moradia para as classes populares. Desde a era Vargas, em que 

emergiu no cenário político nacional a discussão sobre a habitação popular, bem como 

propostas de soluções da crise habitacional que estava se agravando pelo descompasso entre a 

atuação do poder público e a necessidade social por habitação, a moradia popular continuou a 

não ser produzida em números suficientes diante da grande demanda da população, persistindo 

tal dificuldade até o cenário atual. 

O modelo característico do crescimento estrutural urbano brasileiro foi marcado pelo 

fato de a maioria da população somente possuir acesso à terra urbana e à moradia mediante 

processos informais de aquisição. Tal processo se realizou ao longo dos séculos XIX e XX, o 

que gerou substancial crescimento da informalidade urbana, assim como crescimento da 

pobreza.  

O Estado brasileiro, durante séculos, permaneceu inerte a respeito da questão da 

habitação, seja juridicamente, seja por meio de implementação de políticas públicas. Até a lei 

do inquilinato, o pouco de direito que tratava da matéria era disciplinado pelo Código Civil de 

1916, de conteúdo privatista e individual, com o direito público tratando apenas do direito à 

propriedade privada e das consequências do processo de desapropriação por interesse público. 

 O problema da habitação no Brasil não foi resolvido pelo livre mercado, de modo que 

na década de 1930 foi fundamental a intervenção estatal por meio de elaboração e 

financiamento de políticas habitacionais de larga escala. A histórica concentração fundiária, 

tanto de terra rural como urbana, impossibilitava o acesso da maior parte da população a um 

espaço físico no território. A consequência de tamanha concentração de terras foi o estímulo à 

construção para locação residencial. Apesar de décadas de tais esforços, o “aluguel” não foi a 

saída para a crise e foi desestimulado pela lei do inquilinato, visto que, dentre outros motivos, 

a locação habitacional aprofunda a desigualdade social e a concentração de renda, além de 

inflacionar o mercado imobiliário por essencialmente mercantilizar o espaço urbano. O 

problema da moradia se mostrou complexo ao longo do século XX, de maneira que demandaria 

diferentes atuações nos diversos níveis de alcance social.  
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Ao ser compreendido como um problema também estatal, várias foram as ações do 

governo brasileiro, seja por meio de legislações ou por meio de políticas públicas, que 

buscavam avançar formas de provisão de moradia. Entretanto, existe um consenso de que as 

diversas intervenções com foco na política habitacional não apenas foram insatisfatórias em 

atender à grande demanda por moradias nas cidades brasileiras, que enfrentavam um rápido 

processo de urbanização, como também estimularam o crescimento desordenado da mancha 

urbana nas principais metrópoles nacionais, que por meio da autoconstrução criaram imensas 

áreas informais e de risco. O Estado brasileiro, deliberadamente, destinou boa parte dos 

investimentos públicos para determinados grupos e segmentos sociais que foram beneficiados 

pelas ações públicas, o que levou também a uma distinção ainda maior entre a cidade legal e 

urbanizada, por um lado, e a cidade autoconstruída, informal e ilegal, por outro. Nesse contexto, 

a cidade ilegal será entendida neste trabalho como decorrendo de atos ilícitos, praticados pela 

população carente, diante das medidas de privilégios e do acesso a fundos públicos 

diferenciados para as faixas de alta renda.  

Esse crescimento urbano desordenado e com crescente déficit, juntamente com todo o 

contexto sociopolítico brasileiro, levou o Brasil a se constituir como um Estado de alta 

desigualdade social. Tamanha desigualdade de renda impossibilita que a maior parte da 

população nacional tenha acesso à moradia pelos mecanismos de mercado e consiga contrair 

um financiamento habitacional. Assim, a exclusão do mercado imobiliário de boa parte dos 

brasileiros obriga a busca pela autoconstrução de sub-habitações em locais de risco, periféricos 

e sem qualquer planejamento urbanístico e infraestrutura pública.   

À medida que o Estado passa a compreender a necessidade de intervenção para o 

desenvolvimento de uma política pública de moradia, o direito público se incumbe de legitimar, 

criar instrumentos e ferramentas para a atuação estatal, como também incorpora à norma 

jurídica o nascente direito humano fundamental, de cunho social, à moradia. 

A partir da década de 1980, um importante processo de reforma urbana foi 

gradualmente promovido no Brasil. Desde a aprovação do capítulo pioneiro sobre política 

urbana na Constituição Federal de 1988, foram lançadas as bases de uma nova ordem jurídico-

urbanística que introduziu mudanças, legais e institucionais, significativas no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Desde então, a política urbana brasileira está baseada em um corpo de legislações que 

tem como fundamento a Constituição Federal de 1988. Por meio do tratamento constitucional 

e das diversas legislações que visam a ordenar o solo e planejar o espaço urbano, percebe-se a 
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importância atribuída pelo Estado à questão urbana e à disciplina de políticas públicas voltadas 

para tal temática. 

Entretanto, mesmo após a carta constitucional, os setores empresariais e agentes 

políticos continuam explorando economicamente as cidades. Esses abusos, caracterizados pelas 

práticas de especulação imobiliária, incorporações ilegais e mercantilização de territórios 

urbanos, levaram ao surgimento de críticas aos modelos de política e planejamento urbano que 

ainda estão em discussão. 

Dessa maneira, este trabalho tem como objetivo a análise jurídica da produção do 

direito à moradia no Brasil, tendo como foco principal a questão habitacional em face da 

urbanização nacional e da mercantilização da terra urbana e da habitação, processo este 

delimitado em duas frentes de atuação de política pública, a regularização e a provisão 

habitacional, ao longo do século XX e XXI, especialmente nos grandes programas de moradia 

realizados na era Vargas, na ditadura militar e no governo Lula. 

Para tanto, este trabalho adotou como procedimentos metodológicos a pesquisa 

documental e o levantamento bibliográfico, por meio do levantamento e do trabalho com dados 

primários e secundários. O método de abordagem foi o crítico, uma vez que se busca criar um 

movimento de diálogo e problematização no desenvolvimento do texto.  

O levantamento de dados sobre o tema foi realizado, tanto por meio da revisão da 

literatura em livros, artigos científicos, dissertações e teses, como também através da coleta de 

dados documentais, realizada mediante leis, relatórios e demais documentos oficiais 

disponíveis que contribuíram para o enriquecimento desta pesquisa. 

Do ponto de vista teórico, a análise está inserida no campo das leituras críticas e 

analíticas do Direito, consideradas a partir da ambientação histórica, contextualizada, sendo que 

a análise jurídica também dialoga com elementos dos campos de planejamento urbano, 

arquitetura e urbanismo, da economia e da sociologia. Dentre os autores que são pilares desta 

pesquisa, estão Maricato e Rolnik, arquitetas e urbanistas em cujo trabalho é possível entender 

como se desenvolveram as políticas públicas voltadas para construção de moradias e como elas 

influenciaram a elaboração de medidas legislativas que levaram à normatização dos estudos 

urbanísticos no cenário jurídico brasileiro. Com Bonduki e Villaça, também arquitetos, é 

fornecido o paradigma histórico em que o problema habitacional brasileiro está calcado, 

analisando as características históricas que contribuem para o déficit habitacional brasileiro ao 

longo das décadas, os problemas causados e não resolvidos pelas políticas públicas de 

habitação, seja por meio do financiamento ou pela participação ativa do Estado ao longo de 

todo o período republicano. Em Bonduki e Villaça também compreendemos a dimensão 
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espacial da cidade e do campo, assim como a importância da urbanização para a construção da 

sociedade brasileira, demarcando na República Velha o período inicial de melhor compreensão 

da questão urbanística e habitacional do Brasil. Com Ferreira, por outro lado, é apresentada 

uma análise fática dos instrumentos jurídicos urbanísticos presentes no Estatuto da Cidade. 

Azevedo, por sua vez, fornece uma análise da atuação estatal, das atividades do BNH e do 

sistema financeiro da habitação, como um todo, no período da ditadura militar brasileira. 

Francisco de Oliveira e Kowarick, explicam, do ponto de vista econômico, como está 

construído o Estado brasileiro, focando esta pesquisa nos aspectos ligados aos impactos 

econômicos sobre o planejamento urbano. David Harvey, de outra parte, interliga o Estado 

brasileiro de matriz capitalista com os problemas derivados, em primeiro lugar, da exploração 

econômica das cidades como meio de reprodução do capital e, em segundo lugar, da dificuldade 

da legislação em equilibrar os interesses econômicos com as necessidades sociais. As 

problemáticas decorrentes do choque do interesse público com o interesse privado são 

analisadas por Castells e Avritzer, como também são temas de propostas de aumento da 

participação popular e da municipalização nas palavras de Dowbor. A questão do Estado 

democrático de direito e da participação popular é foco também de Afonso da Silva e de Dallari, 

enquanto a construção jurídica, que muitas vezes embasa e legitima a exclusão social nas 

cidades, é tratada por Petrella. Já Edésio Fernandes e Saule Júnior são fontes da análise do 

direito urbanístico e do recente direito social à moradia para melhor compreensão jurídica 

acerca da questão habitacional. 

Inter-relacionando as legislações nacionais, as políticas públicas e as medidas 

macroeconômicas adotadas pelo governo federal, bem como compreendendo suas 

consequências sobre a questão da habitação no país, esta pesquisa também busca avaliar em 

que medida a questão habitacional, tal como foi tratada, amplia ou interfere no rol de 

desigualdades, ou ainda se ela impede a realização de outros direitos e beneficia grupos 

específicos, de modo que a questão habitacional seja tratada como essencial para os planos 

estratégicos de desenvolvimento nacional.  

A produção de moradia deve ser implementada por políticas públicas complexas, 

abrangentes e inter-relacionadas, ultrapassando a questão da criação de um espaço físico digno 

e confortável, ao representar uma forma material de inclusão social, de desenvolvimento 

econômico e redução da desigualdade social brasileira.  
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2 O PAPEL DO ESTADO NA POLÍTICA HABITACIONAL 

 

2.1 O ESTADO E O DIREITO À MORADIA 

 

O Estado brasileiro, durante séculos, permaneceu inerte a respeito da questão da 

habitação. Até a lei do inquilinato, o pouco de direito que tratava da matéria era disciplinado 

pelo Código Civil de 1916, de conteúdo privatista e individual, com o direito público tratando 

apenas do direito à propriedade privada e das consequências do processo de desapropriação por 

interesse público. 

Assim, o processo de urbanização no Brasil, como nos demais países da América 

Latina1, apresenta-se, de longa data, dentro de um quadro de desigualdades socioeconômicas, 

onde estão presentes lado a lado a modernidade e a exclusão social. As cidades brasileiras, 

apesar de seguirem códigos de posturas municipais desde o período colonial e passarem por 

pontuais processos de embelezamento e planejamento urbano, tal como Manaus nos fins do 

século XIX e Rio de Janeiro na primeira década do século XX, não enfrentaram a problemática 

da moradia para as massas populares. 

Foi somente na era Vargas que emergiu no cenário político nacional a discussão sobre 

a habitação popular, bem como propostas de solução para a crise habitacional que estava se 

agravando pelo descompasso entre a atuação do poder público e a necessidade social por 

habitação. 

Dessa maneira, à medida que o Estado passa a compreender a necessidade de 

intervenção para o desenvolvimento de uma política pública de moradia, o direito público se 

incumbe de legitimar a atuação estatal, assim como incorpora à norma jurídica o nascente 

direito humano, de cunho social, à moradia. 

Tal concepção jurídica foi sendo desenvolvida, ampliada e refinada ao longo das 

legislações pátrias até ser positivada na Constituição Federal de 1988, no artigo 6°, caput, por 

meio da Emenda Constitucional nº 26/00,  que finalmente elencou o direito à moradia no texto 

constitucional, atribuindo-lhe o caráter de direito fundamental social, de tal forma que a 

moradia digna se tornou um pressuposto para a dignidade da pessoa humana. Com isso, a 

Constituição Federal finalmente se adaptou aos dispositivos sobre a moradia adequada 

presentes, desde 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 
1 Em especial os países: Colômbia, Peru e Equador. 
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Com essa inserção no texto constitucional e com a posterior entrada em vigor do 

Estatuto da Cidade, assim como de outras legislações transversais sobre moradia e habitação, o 

direito à moradia, à habitação justa, e o direito urbanístico finalmente se consolidaram no 

cenário jurídico nacional, de forma a possibilitar o desenvolvimento de novas políticas públicas 

que repensem as cidades brasileiras, que fomentem a habitação para todos os estratos de renda 

e garantam dignidade, ao menos no quesito “casa”, para todos os cidadãos brasileiros. 

Portanto, ao vislumbrar a realidade brasileira em questões urbanísticas, uma reflexão 

se faz necessária: o que é preciso para efetivar as já numerosas disposições legais acerca de 

habitação, moradia e urbanismo no Brasil? 

Apesar de parecer simplório tal questionamento, várias reflexões surgem sobre a 

temática e o aprofundamento de cada provável resposta é necessário. Assim, ao pensar que o 

problema urbanístico brasileiro pode ser resolvido por novas edições legislativas, ou ao menos 

representar um ato pragmático formal voltado à determinação de ação, é imperativo avaliar a 

insuficiência das atuais normativas legais. Já invocando que tal problemática está na inação, 

ausência ou diagnóstico equivocado de como devem ser realizadas políticas públicas, 

importante é recordar o que já foi realizado e o que está sendo praticado, de forma a analisar 

criticamente tais atuações estatais.  

Por outro lado, do ponto de vista imobiliário, o problema pode ser encarado pelo viés 

financeiro, em que as políticas econômicas de crédito e financiamento são impulsionadoras do 

desenvolvimento dos espaços urbanos. No entanto, a crítica sobre a incapacidade de produção 

em massa de habitações sociais para os mais vulneráveis do país permanece se impondo.  

 

2.2 O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A busca por um refúgio, abrigo ou moradia faz parte da história da humanidade. O ato 

de “Morar”, seja para se abrigar das intempéries, ou para buscar proteção contra o ataque de 

animais selvagens, podendo ser o local cavernas, tendas, acampamentos ou cidades, induz a 

ideia de amparo e segurança (MONTEIRO; VERAS, 2017, p.8). 

Assim, a busca por abrigo é universal e simboliza que de alguma maneira é preciso 

morar. Um lugar que garanta essa necessidade básica e universal do homem é fundamental, o 

que contrasta com a atual lógica da habitação como produto, e não como algo essencial para 

todo cidadão, independentemente da sua condição econômica. 

A moradia é algo basilar e indispensável à reprodução social das pessoas, da burguesia 

ou do proletariado, constituindo-se num espaço do cotidiano e da intimidade, o lugar onde a 
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maior parte da vivência humana ocorre (MONTEIRO; VERAS, 2017).  Moradia também é um 

direito constitucional social, de grande relevância na estrutura normativa nacional e 

internacional, compondo tanto a CRFB/88, art. 6°2, como o art. 25 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH)3, bem como diversas outras leis nacionais e dispositivos jurídicos 

internacionais. 

  Do mesmo modo, a habitação também se constitui em ambiente de convivência, onde 

se realizam as familiaridades, proporcionando também segurança, conforto e sensação de bem-

estar, de forma ainda mais íntima e tranquila. A habitação está, portanto, numa relação direta 

com a sobrevivência dos indivíduos e com a manutenção da vida em sociedade, tomando-se 

como pressuposto que a habitação se configure como um lugar em que as necessidades básicas 

de asseio e conforto mínimos, ou seja, habitualidade, estão presentes. 

Habitar, deste modo, não significa apenas estar em um lugar físico, abrigar-se do 

relento ou se resguardar. É estar também num local de encontro, de comunhão social, onde a 

proximidade compõe um espaço social de vivência e troca de experiências humanas. Habitar 

pressupõe uma moradia adequada, em que se possa estabelecer um padrão de vida adequado, 

pacífico, digno e saudável (MONTEIRO; VERAS, 2017, p.7). Também, modernamente, o 

direito considera que o “habitar” não deve ser visto meramente como direito individual, mas 

como um direito exercido socialmente na medida em que se constitui como direito relacional.   

Por fim, temos a casa, que possui uma conotação ainda mais ampla, ao induzir a ideia 

de afetividade, aconchego, privacidade e a inclusão do indivíduo na sociedade, algo ainda mais 

material e palpável que os conceitos de moradia e habitação, e que carrega uma carga simbólica 

extensa.  

Deste modo, a terminologia adequada para se referir ao local de morada de um 

indivíduo pode ser diversa, apesar de aparentar características semelhantes. Cada conceito 

carrega um significado, que deve ser analisado de acordo com o exemplo fático em que se 

pretende empregar a expressão. Podemos afirmar que certas peculiaridades são intrínsecas a 

cada termo. Assim, “moradia” simboliza mais os hábitos de uso de uma casa ou mesmo o modo 

de vida dos seus usufrutuários; a “habitação” seria uma integração conceitual de casa e moradia 

 
2 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição. 
 
3 Art. 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-
estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e 
direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 
meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 
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com o espaço urbano; a “casa”, por fim, se resumiria a um espaço físico, visível e palpável, 

muito mais material do que simbólico (SILVA; TOURINHO, 2015).  

Tal entendimento terminológico se faz necessário para discussões mais profundas 

acerca do que constitui uma moradia, uma casa ou habitação. Dessa forma, ao longo deste texto 

trataremos tais termos com um novo significado. Ao se referir a esses conceitos, sempre estará 

intrínseca a ideia de uma “moradia adequada”, ou seja, aquela em que seus moradores possuem 

acesso ao saneamento básico, a serviços, bens públicos e infraestrutura urbana, vivendo com 

tranquilidade e paz social, com dignidade, sem temor de remoções ou ameaças indevidas, em 

localização adequada, com dimensões espaciais mínimas, com conforto térmico, além de ser 

financeiramente acessível e possibilitar o mínimo de acesso à cultura e lazer.  

Para a consecução deste objetivo, a moradia ideal necessita da atuação do Estado como 

estruturador espacial básico das cidades, planejador e fiscalizador das ações humanas. O Estado 

reflete a dinâmica da sociedade que o constitui, de modo que em sociedades capitalistas, ele 

propicia as condições para a realização, reprodução e acumulação do capital por meio do espaço 

urbano, assim como a viabilização da manutenção do sistema social vigente. 

A partir desse pressuposto, percebe-se que a atuação do Estado moderno é dual: de um 

lado deve garantir o direito à moradia, nos termos expressos anteriormente, mas ao mesmo 

tempo garantindo que, durante tal realização, o capital se reproduza. Portanto, o paradigma da 

moradia é econômico e social, uma vez que as cidades se tornaram mais um setor econômico a 

ser explorado e reproduzido.  

Atualmente, a produção de moradias está se financeirizando de forma ainda mais 

arraigada no sistema econômico vigente, ao conceber a casa, mais como mercadoria, do que 

propriamente como uma moradia com fins sociais. Exemplo disto é que abundam unidades 

habitacionais vazias, a terra urbana é inutilizada pela degradação ambiental ou pela 

especulação, e os custos do espaço urbanizado se tornam cada vez mais inacessíveis às classes 

baixas (BONDUKI, 2008). Tais questões compõem o problema urbano e habitacional 

brasileiro.  

Ao mesmo tempo em que a terra urbana, parte da cidade legal, é inutilizada 

propositalmente, prolifera-se nas cidades brasileiras o problema fundiário da “cidade ilegal”4, 

 
4 Este termo “cidade ilegal” é uma expressão cunhada por arquitetos e urbanista, não possuindo, assim, valor 
técnico-jurídico. Deste modo, o termo confunde diferentes classificações, tais como: ilegalidade, informalidade, 
irregularidade e não conformação. Um exemplo disso é a ocupação, tendo a posse mansa e pacífica, de um 
imóvel urbano por mais de 20 anos. Neste caso, o possuidor já pode ser declarado, por meio da ação de 
usucapião, como legítimo proprietário, sendo este imóvel devidamente regularizado. Entretanto, apesar da 
situação de estabilidade jurídica, este caso ainda pode ser enquadrado pelo planejamento urbano como parte da 
denominada “cidade ilegal”.  
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isto é, os terrenos inadequados, irregulares e ilegais, locais de ocupações e invasões. O acesso 

à terra urbana é fonte de polarização e segregação social no Brasil. As populações pobres e 

vulneráveis não possuem formas legais e econômicas de acesso regular e legal ao almejado 

espaço físico urbano que possui condições mínimas ao desenvolvimento de uma moradia 

adequada. Com isso, percebe-se que a maioria absoluta dos indivíduos do país moram em algum 

lugar, mas que parte considerável desse montante mora mal, em áreas ilegais, irregulares, 

informais, sem a devida qualidade urbanística e sem o acesso aos bens e equipamentos públicos 

que compõem a cidade formal brasileira (BONDUKI, 2008, p.89). 

A tudo isso acrescenta-se a autoconstrução, sobre a qual Francisco de Oliveira já 

discorreu em suas obras acerca da formação do espaço urbano no Brasil. Este “método” de 

urbanização e construção de moradias populares se deve ao barateamento da força de trabalho, 

à enorme desigualdade social, e à inacessibilidade do mercado formal habitacional pela 

população de baixa renda. A autoconstrução impulsionou a industrialização tardia brasileira das 

décadas de 1960, 1970 até meados de 1980, bem como possibilitou a acumulação primitiva de 

capitais necessária para tal empreitada. Os baixos salários praticados no período da ditadura 

militar a partir de 1964, durante a “política do arrocho salarial”, permitiram que a economia 

nacional se desenvolvesse, que o “milagre econômico” surgisse, porém às custas do aumento 

imensurável da desigualdade social e da exclusão dos mais pobres de qualquer acesso ao 

mercado formal de terras por conta própria. A autoconstrução foi, assim, sem qualquer apoio 

técnico ou financiamento público ou privado, uma das políticas públicas brasileiras para 

possibilitar o acesso à moradia (MARICATO, 2006).  

Maricato (2006) afirma que esse lento e progressivo processo de produção da moradia, 

que não se insere propriamente na lógica capitalista, não só contribuiu com a acumulação 

capitalista industrial como é a marca do paradigma do ambiente urbano no Brasil.  

Para o entendimento desse processo deve-se atentar ao fato de que o Estado, ao não 

realizar políticas habitacionais robustas e prolongadas, ao não fiscalizar a ocupação da terra, ao 

não coibir a especulação desmesurada do solo urbano e ao não combater a desigualdade social 

pela ampliação de renda, não apenas fez parte da “política” de ocupação irregular do solo e da 

segregação territorial, como a incentivou deliberadamente, obedecendo à ordem e à lógica do 

capitalismo brasileiro. 

Identificando essa raiz patrimonialista, pode-se entender a realidade das cidades 

brasileiras, bem como perceber que nenhuma mudança ocorrerá de forma rápida, nem será 

possível sem uma profunda transformação dos valores sociais e da mentalidade historicamente 

construída (MARICATO, 2006). 
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Assim, é fundamental repensar e criar políticas públicas que articulem o 

desenvolvimento urbano, a queda da desigualdade social e o aumento da renda e da riqueza 

nacional. No sistema econômico posto, em que o mercado imobiliário está financeirizado, deve-

se buscar meios para que a população pobre tenha acesso a este mercado, seja por meio de 

subsídios, queda das taxas de juros ou outras medidas que possibilitem a democratização do 

acesso à terra. Sem uma harmonização dos interesses, uma nova política sobre a terra urbana 

levará à inflação do mercado imobiliário, dificultando ainda mais o acesso das classes baixas à 

cidade legal, tal como pode ser observado nas metrópoles brasileiras Rio de Janeiro e São Paulo. 

Para melhor compreensão da política brasileira sobre a terra urbana, necessário se faz 

o entendimento do processo de mercantilização que ocorreu com a moradia. Como qualquer 

outro bem, a terra urbana, com o avanço do modo de produção capitalista, foi se transformando 

em uma mercadoria, de forma lenta e progressiva. Este processo foi apoiado pelo Estado, tanto 

pela falta de regulamentação e legislação como pela parca fiscalização das normas atinentes à 

terra e à moradia. Além disso, como apenas uma parte da terra urbana é solvável (isto é, pode 

ser inserida no mercado urbano para ser adquirida), este processo de mercantilização ocorreu 

apenas sobre as parcelas do espaço urbano comercializáveis e, a partir do século XXI, 

financeirizáveis (SILVA; TOURINHO, 2015). 

A solvabilidade de apenas parte do estoque de terras urbanas é condizente com um 

país onde apenas pequena parcela da população possui renda suficiente para estar apta ao acesso 

ao mercado imobiliário e de financiamento de imóveis. O restante da terra é relegado à 

informalidade5 e às margens do modo de produção capitalista. 

Assim, em um mercado capitalista marcado pela ausência de intervenção pública, a 

única demanda realmente levada em conta é a demanda solvável (CASTELLS, 1975). Somado 

a isso, tem-se a problemática da finitude da terra urbana, visto que o solo não é reproduzível e 

depende de sua localização. Esta característica potencializa a sobrevalorização da terra e das 

moradias urbanas.  

A localização dos imóveis influi nas políticas habitacionais e afeta os interesses dos 

agentes políticos e econômicos que atuam sobre as cidades. Além disso, temos como outros 

fatores interligados a disponibilidade e os preços da terra urbana, que interferem no valor do 

solo. 

 
5 A informalidade deve ser entendida como a não adequação da ação humana à norma estabelecida, sem, no 
entanto, representar conduta vedada, verdadeira ilegalidade ou ato criminoso. Assim, a não averbação de uma 
obra é um ato irregular, transitório, e a ação de construir sem autorização uma informalidade, mas a conduta por 
si não é vedada e pode ser convalidada administrativamente. 
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Assim, a tendência é de construção das habitações em áreas bem situadas, valorizadas 

pelo mercado e com infraestrutura urbana já estabelecida. Ao contrário, para os pobres e para a 

classe média baixa, com pouca renda disponível para acumular capitais ou mesmo para se tornar 

mutuário de empréstimos habitacionais, restam áreas em que o custo do fator terra é menor, ou 

seja, habitações em localidades afastadas, periféricas, ou mesmo irregulares e ilegais, que 

originaram os bairros pobres e favelas das cidades brasileiras  (SILVA; TOURINHO, 2015). A 

terra urbana tem um preço, e este, na história da urbanização brasileira, é inacessível aos 

extratos de menor renda, o que resta comprovado pelo déficit habitacional e pelas precárias 

condições de moradia e distância de infraestrutura, especialmente nos grandes centros urbanos.   

As “escolhas” de planejamento urbano e a busca por terras mais baratas levaram ao 

fenômeno do espraiamento das cidades em todo o país, e com isso, levaram também à 

necessidade de extensão da malha urbana, aos problemas de transporte urbano, à carência de 

infraestrutura e ao distanciamento entre os postos de trabalho das moradias dos trabalhadores.  

A expansão desordenada do território urbano aprofundou o processo de segregação da 

população das cidades brasileiras, afastando os pobres das centralidades e de todo o mobiliário 

urbano disponível nas áreas já consolidadas. A partir dessa necessidade por terra, juntamente 

com a desigualdade em obtê-la, foi possibilitada a conversão do espaço urbano em mais uma 

mercadoria comercializável.  

O espaço urbano passa, assim, a ser consumido como uma mercadoria, bem como a 

habitação, que “se insere neste processo, onde o valor de uso é substituído pelo valor de troca” 

(MONTEIRO; VERAS, 2017), provocando uma especulação imobiliária que contribui para a 

elevação dos preços da terra e da moradia, o que dificulta sobremaneira a inserção das famílias 

de baixa renda no setor habitacional formal. Acrescentam-se a isso os juros e encargos dos 

financiamentos habitacionais, que são impeditivos da aquisição da casa própria no Brasil, 

principalmente pela baixa renda média do trabalhador e pela informalidade crescente dos 

empregos.  

Assim, a terra urbana passa a sofrer uma progressiva elevação de preço, com o 

processo de especulação imobiliária gerando conflitos na disputa de interesses pelo acesso à 

moradia. A mercantilização pura e simples, sem a devida regulamentação e acompanhamento 

do Estado, torna cada vez mais complicado o acesso dos pobres à moradia formal, contribuindo 

para o aumento da desigualdade social. O Estado, que também não gera políticas públicas 

compromissadas com a criação e expansão do emprego e da renda média do trabalhador e 

demais serviços públicos, não torna possível a inclusão dos extratos de baixa renda no mercado 
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formal de imóveis, passando assim a ter que intervir para prover as moradias necessárias 

(MONTEIRO; VERAS, 2017). 

A moradia, tornada uma mercadoria de consumo privado, passa a ser provida, em uma 

sociedade capitalista desigual como a brasileira, tanto pelo mercado privado como pela 

produção e subsídio estatal. Assim, o alto preço de aquisição da moradia faz dela uma 

mercadoria escassa e disputada, devido à intensa especulação, aos fatores de localização, à 

grande desigualdade social e ao custo de realização de tal empreendimento, de fato, 

dispendioso. Dessa forma, os institutos jurídicos da defesa da propriedade privada são altamente 

necessários, como forma de manutenção das relações econômicas em relação à moradia 

(MARICATO, 1998). 

 O fato de não ser uma mercadoria reprodutível, de depender de condições finitas, tais 

como localização e espaço físico, assim como o fato de ser afetada pela presença de 

infraestrutura e serviços públicos, não apenas elevam o preço da moradia, mas também tornam 

necessária a atuação estatal para possibilitar a criação de moradias para os mais pobres, o acesso 

da classe média a financiamentos subsidiados e a garantia de liquidez bancária ao sistema 

financeiro que rege a produção da habitação no país. 

Por isso, é tão importante a discussão dos problemas urbanos em todas as esferas da 

federação brasileira, envolvendo Estados, Municípios e a União no estabelecimento de políticas 

públicas de cooperação para o pleno desenvolvimento urbano brasileiro e a facilitação do acesso 

à moradia para os cidadãos. Compreendendo os entraves ao desenvolvimento urbano com 

justeza e equidade, percebemos que a atuação estatal é fundamental, visto que o setor privado 

não resolveu a questão da moradia para os mais pobres e que, se de algum modo esse problema 

foi amenizado, sem dúvida, isso ocorreu a partir das ações estatais, ainda que insuficientes e, 

muitas vezes, muito burocratizadas, além de ainda serem muito caras e inadequadas.  

Portanto, cada ente federativo, em sua competência legislativa e capacidade financeira, 

pode contribuir para o desenvolvimento urbano de diversas formas: pela elaboração de planos 

e leis detalhistas sobre a atividade urbanística no país; pela efetivação de instrumentos jurídicos 

urbanísticos já criados e pouco utilizados até hoje; pela devida regulação e fiscalização do 

mercado imobiliário; pelo registro, cadastramento  e regularização de terras e imóveis; pela 

busca da distributividade nos investimentos estatais em infraestrutura urbana que potencialize 

a inclusão social e a flexibilização normativa sobre o solo urbano, incorporando de vez a cidade 

informal à cidade legal (MARICATO, 2006). 

Assim, a busca por uma cidade mais justa depende de uma confluência de fatores que 

têm, em comum, o Estado como agente regulador e provocador. Seja por meio de legislações, 
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planos ou regulamentos, em que a atividade urbanística é regulamentada e planejada, ou por 

meio da fiscalização e da intervenção direta através do provimento habitacional e dos subsídios 

à moradia, cabe ao Estado direcionar o desenvolvimento urbano com vistas à construção de 

uma cidade de todos para todos. 

 

2.3 BREVE HISTÓRICO DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS DO BRASIL DA 

PRIMEIRA REPÚBLICA ATÉ A CRIAÇÃO DO BNH  

 

Com o fim do Império e o início da primeira República (1889 a 1930), também 

denominada de República Velha, não houve grande iniciativa pública a respeito da criação e 

implementação de políticas habitacionais de larga escala, seja no sentido de produzir novas 

habitações ou de apenas regulamentar o mercado de locação residencial já existente. As 

preocupações urbanísticas nesse período foram focadas em ações de renovação urbana e 

embelezamento das principais cidades do país, pautando-se também por políticas higienistas 

em que se buscava a sanitização dos espaços urbanos como mecanismos de evitar a propagação 

de doenças. Assim, as intervenções urbanísticas possuíam preocupação político-social com 

habitação para a população em geral, apesar de não focarem nos estratos de baixa renda da 

sociedade (BONDUKI, 1994). 

Com o predomínio do liberalismo, a produção privada de habitações para a população 

em geral, para as classes pobres e trabalhadoras, foi incentivada e privilegiada por meio da 

ausência de atuação estatal. No entanto, a ausência não era completa, visto que a intervenção 

direta do Estado era necessária para reprimir as mais gravosas e incômodas situações de 

insalubridade, que estavam em descompasso com a legislação sanitária, tornando-se por vezes 

necessária a ação e repressão policial devido à resistência popular. O Estado também intervinha 

quando era necessário estabelecer concessões de isenções fiscais para os promotores 

imobiliários, que também se beneficiavam da política estatal de abstenção da produção direta 

de casas. Dessa maneira, por meio da edificação de habitações para locação, como também por 

meio da ampliação de sua rentabilidade pela ausência de qualquer parâmetro estatal em relação 

aos valores praticados sobre os aluguéis, o setor privado era sempre beneficiado pelas atuações 

ou omissões estatais (BONDUKI, 1994). 

Portanto, esse foi um período de consolidação do modo de produção capitalista na 

Nova República, em que a implementação do mercado de trabalho livre gerou demanda por 

produção de moradia para o proletariado, tornando a construção e locação dessas moradias 

populares interessantes ativos para investimento e obtenção de rendimentos passivos. 
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Durante o começo do século XX, a economia brasileira estava estruturada nas 

atividades agrícolas-exportadoras, em que o comércio ainda predominava nas cidades e a 

produção manufatureira e a indústria detinham papel subordinado e secundário na economia 

nacional. Pela impossibilidade de a indústria nacional absorver os novos investimentos 

oriundos dos lucros do café, a produção e locação de casas se tornou um excelente negócio, 

fonte segura e rentável, um verdadeiro porto seguro para as poupanças e para os recursos 

disponíveis oriundos das atividades agroexportadoras. 

No entanto, a produção privada de moradias urbanas de baixo custo e voltada à 

população pobre e às massas trabalhadoras não foi suficiente para atender a forte demanda que 

ocorreu nas primeiras décadas do século XX. Mesmo com intensa produção habitacional 

privada, estimulada pelos grandes lucros obtidos nas locações residenciais, praticamente sem 

limitações e intervenções estatais, a demanda não foi suprida. Com isso, o processo de 

loteamento e ocupação de áreas rurais e áreas inadequadas foi estimulado e ocorreu às margens 

da legalidade6, sendo importante para consolidar a transição da economia brasileira, de um 

estágio agrário e rural para o estágio urbano-industrial que se sucedeu nas décadas seguintes 

(LIMA; ZANIRATO, 2014). 

Bonduki (1994) exemplifica tal processo utilizando como modelo a cidade de São 

Paulo. A capital cafeeira do Brasil sofreu um intenso processo migratório e imigratório a partir 

do fim do século XIX. De uma população de 40.000 habitantes em 1886, passou-se a 580 mil 

habitantes em 1920. Tal processo de extraordinária expansão urbana foi acompanhado de 

grande crescimento imobiliário, espraiamento urbano, bem como hiperpolarização da terra, 

urbana e rural, da cidade de São Paulo. As glebas e os terrenos paulistanos, em poucos anos, 

foram loteados e transformados em áreas urbanas, processo que foi acompanhado também por 

um grande adensamento da cidade, o que potencializou a rentabilidade da construção de novas 

moradias, além da locação habitacional nas regiões centrais. Esses processos também 

ocorreram em outras grandes cidades brasileiras, em especial o Rio de janeiro, que viu 

transformada em área urbana a denominada Zona Norte, histórica área de fazendas e sítios até 

o fim do século XIX, e a região da Zona Sul, que começou a ser verticalizada em meados de 

1920, tendo como marco a construção do hotel Copacabana Palace, em 1923. 

Bonduki (1994) indica que esse processo transformou a economia urbana em uma 

fonte de reprodução do capital, deixando de ser apenas uma reserva de valor. Com isso, nas 

 
6 Deve ser considerada, neste caso, a legalidade no sentido estrito, ou seja, a conformação da ação humana, 
positiva ou negativa, com a norma positivada.  
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cidades brasileiras surgiu uma ampla diversidade de soluções para o problema da moradia 

urbana, atendendo aos diversos segmentos sociais e faixas de renda e “dando origem a uma 

gama variada de tipologias que marcaram a paisagem da cidade nas primeiras décadas do 

século, quando a moradia operária se localizava próxima à zona industrial” (BONDUKI, 1994, 

p. 719). 

Para potencializar os investimentos, inúmeras soluções habitacionais foram 

empregadas de forma a baratear o preço das construções e economizar a área útil dos terrenos. 

Utilizou-se assim da geminação, da ausência de recuos frontais e laterais, da criação de 

moradias coletivas, e da construção em regiões periféricas. Deste modo, de acordo com a 

capacidade de pagamento da locação ou aquisição, era desenvolvida uma moradia 

correspondente (VAZ, 1994).  Bonduki afirma que “do cortiço, moradia operária por 

excelência, sequência de pequenas moradias ou cômodos insalubres ao longo de um corredor, 

sem instalações hidráulicas, aos palacetes padronizados produzidos em série para uma classe 

média que se enriquecia” (BONDUKI, 1994, p. 713), o mercado tentava atender a demanda. 

Também foram desenvolvidas moradias, de baixo custo, mais salubres e confortáveis para a 

população carente, sendo o maior exemplo as vilas operárias e as casas geminadas de longos 

quarteirões. 

 Tais vilas operárias foram consideradas uma solução para o problema dos cortiços e 

uma forma de facilitar a convivência urbana das classes dominantes com os menos favorecidos 

(VAZ, 1994). Uma das poucas restrições à construção das vilas ocorreu sobre os locais de 

edificação, que deveriam ser locais populares e que não tinham a tendência de se tornarem 

nobres. Naquela época, a intenção segregacionista era clara, na legislação e na atuação do 

Estado. Utilizava-se, para tanto, o Código Sanitário do Estado de São Paulo de 1894, que 

estipulava que, para as vilas operárias serem consideradas higiênicas, estas deveriam ser 

construídas fora da aglomeração urbana (BONDUKI, 1994). 

Nessa toada, a Lei Municipal nº 413 de 1901 foi além, isentando de impostos as vilas 

operárias construídas fora do perímetro central da cidade. 

Este panorama, no entanto, só começa a mudar com a intensificação da necessidade 

de apoio político, para os governantes, oriundo das massas urbanas, bem como com o aumento 

das pressões populares a respeito da questão habitacional. Buscando-se, assim, as vias de menor 

resistência das classes dominantes e de maior abrangência dos estratos populares, as políticas 

habitacionais governamentais começaram a ser desenhadas. A classe política percebeu que a 

intervenção no problema habitacional não apenas garantia apoio ao regime político vigente, 

como também permitia a reprodução do capital acumulado na economia urbana, além de 
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possibilitar a redução do custo de reprodução da força de trabalho, cada vez mais necessária no 

cenário de expansão da indústria nacional (RUBIN; BOLFE, 2014). 

Como na época o tipo de moradia predominante era o da locação residencial, sendo 

que esta sempre representou um grande custo para o orçamento familiar, uma vez que não 

existia legislação que limitasse os valores e aumentos dos aluguéis, o Estado passou a formular 

uma política pública que atendesse à necessidade de novas moradias, bem como visasse à 

proteção do inquilino. Além da questão financeira, toda medida em relação aos valores das 

locações residenciais era de grande aceitação pelas massas e de efeito imediato na vida da massa 

trabalhadora e na popularidade dos governantes. 

Até a Revolução de 1930, que deu origem à Era Vargas, o Estado não atuou 

firmemente nas políticas de produção habitacional, relegando essa responsabilidade à iniciativa 

privada. Juntamente com outras grandes transformações no país, o período Vargas também 

modificou a atuação estatal sobre a produção de moradias e sobre o mercado imobiliário 

brasileiro. Com a rápida industrialização, incentivada pelo Estado, juntamente com os efeitos 

deletérios da grande crise financeira de 1929 para a economia agrária exportadora, o Brasil 

passou por um surto urbano e industrial que modificou as cidades de forma rápida e 

desordenada. A produção habitacional em massa passou a ser uma necessidade, na medida em 

que se observou que o modelo de abstenção estatal e de responsabilidade puramente privada 

pela produção de moradias não atendia — de fato, nunca atendeu — a realidade nacional. O 

modelo rentista de produção, venda e locação de imóveis não podia suprir as demandas 

habitacionais naquele momento de intensa industrialização nacional, nem podia disponibilizar, 

ao excedente de mão de obra com baixos salários, o acesso a moradias acessíveis, baratas e 

construídas rapidamente. 

Uma série de propostas foram estudadas e estratégias concretas foram criadas, 

mostrando o grande empenho público para mitigar o problema habitacional (RUBIN; BOLFE, 

2014). O Estado passou a intervir ativamente nos processos de produção de moradias e de 

regulação do mercado de aluguéis, sendo atuante também nas questões de construção, 

comercialização, financiamento e locação habitacional. O Estado aderiu, assim, à ideologia 

proposta pelo governo Vargas, que buscava a criação de uma sociedade urbano-industrial, 

capitalista, por meio da intervenção estatal em todas as atividades econômicas (BONDUKI, 

1994). 

A Revolução de 30 também marcou o surgimento da legislação e das políticas sociais 

no Brasil, visto que significou o fim do poder político exclusivo das classes dominantes da era 

do “café com leite” e passou a buscar o apoio da população urbana no cenário político. Com a 
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questão social em primeiro plano na agenda governamental, a habitação para a população 

carente passou a ser um dos principais objetivos do novo Estado brasileiro. Estabelecer mínimas 

condições sanitárias, conforto e dignidade se tornaram as preocupações básicas das políticas 

públicas de moradia, permanecendo também a preocupação em relação aos supostos perigos à 

salubridade das cidades causados pelas favelas, cortiços e ocupações irregulares. Nessa época, 

a moradia popular era atrelada não apenas a focos de contaminação e de enfermidades urbanas, 

mas também à propagação de doenças sociais como a prostituição, a marginalidade e a 

criminalidade (BONDUKI, 1994). 

Percebendo que a iniciativa privada não era capaz de enfrentar e resolver o problema 

da produção em massa de habitações populares, o Estado passou a atuar fortemente. Isso 

significou o isolamento do setor rentista urbano e o fim dos benefícios fiscais a ele 

proporcionados, assim como a tão necessária regulação das relações entre inquilinos e 

proprietários (VAZ, 1994). 

Aos poucos, vários setores sociais passaram a compreender a importância da 

intervenção estatal na produção de moradia como forma de garantir melhores condições 

habitacionais para a população, mesmo sendo necessário utilizar recursos públicos diretos e 

fundos sociais. 

Durante o Estado Novo, o problema habitacional brasileiro foi alçado a uma questão 

de primeira ordem. Representaria, ao mesmo tempo, uma política de auxílio direto aos 

trabalhadores, como também sua efetiva valorização. Buscava-se possibilitar a aquisição da 

casa própria pela população de baixa renda e pela classe trabalhadora, tornar a aquisição da 

propriedade privada acessível e dirimir a crescente crise de moradia que também enfrentavam 

as classes médias urbanas (RUBIN; BOLFE, 2014). 

Em 1942, foi instaurada a lei do inquilinato, legislação que desestimulava a produção 

rentista de moradias voltadas para locação residencial e incentivava em seu lugar a produção 

da casa própria. Com o desestímulo do aluguel, o governo passou a ter maior peso na produção 

direta de moradias sociais, assim como, indiretamente, estimulou a autoconstrução de moradias 

pelos próprios cidadãos, como forma de solucionar o problema habitacional. A lei do 

inquilinato gerou uma das mais graves crises de moradia da história do Brasil, uma vez que o 

congelamento dos aluguéis desencorajou a produção de moradia para locação, mas não foi 

capaz de induzir, nos níveis necessários, a produção de novas unidades habitacionais para as 

mais variadas classes sociais, nem por parte do setor privado nem pelo setor público. A 

periferização, a construção em loteamentos irregulares e ilegais e a favelização ganharam 

grande impulso com essa legislação.  
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 O efeito imediato da lei do inquilinato foi o congelamento dos preços dos aluguéis, 

visto que impossibilitava a correção destes preços de acordo com juros e inflação correntes no 

sistema econômico. Isso desmotivou a produção de moradias para locação, incentivando ao 

mesmo tempo o despejo em massa de inquilinos, uma vez que não era mais rentável manter 

capital estático em um imóvel residencial sem ter a devida valorização e retorno financeiro 

adequado. Além de não produzir novas moradias, os rentistas urbanos passaram a vender seus 

imóveis de forma a liquidar com o estoque imobiliário e passar a investir em atividades mais 

lucrativas do que o aluguel residencial. Bonduki (1994) afirma que tal legislação foi a grande 

incentivadora da favelização paulista, ao contrário do que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, 

que já sofria com esse fenômeno da falta de moradias, despejos e necessidade de criação de 

ocupações irregulares, as favelas, desde o início do século XX. 

A nova legislação também provocou um incentivo às construções e ocupações das 

áreas mais periféricas das cidades, mesmo que ausentes de toda e qualquer infraestrutura, sendo, 

contudo, uma saída para a falta de imóveis nas regiões centrais, os núcleos já consolidados, 

principalmente no caso da capital paulista (LIMA; ZANIRATO, 2014). 

Assim, é perceptível que as diversas ações estatais, seja na provisão habitacional ou 

no estímulo ao aluguel, provocaram a mesma situação: a expulsão para áreas mais distantes, a 

autoconstrução, a favelização, dentre outros problemas urbanos. 

Nesse contexto de grave problema habitacional, a primeira solução de grande escala 

para o problema foi a alocação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, IAPs, dos 

industriários, comerciários, bancários, etc., para construção e financiamento habitacional a 

partir de 1930 (AZEVEDO, 1988). 

Estas entidades atuavam de maneira fragmentada, com escopo muito reduzido, devido 

não apenas ao baixo número de associados, que eram os trabalhadores formalmente registrados 

nas diversas carreiras profissionais, mas também pelo baixo capital inicial em caixa, em 

decorrência do diminuto tempo de criação desses institutos. Ademais, os IAPs atingiram 

somente um número reduzido de associados, relegando à autoconstrução as classes mais pobres, 

categorias profissionais não registradas formalmente, de baixa remuneração e incapazes de 

constituírem Institutos de Aposentadoria e Pensão de porte e capital substancial. 

Com essa situação, buscando-se atender às classes de mais baixa renda, foi criada a 

Fundação da Casa Popular em 1946, sob o governo do presidente Dutra, que foi a primeira 

agência nacional voltada exclusivamente para a produção de casas populares (AZEVEDO, 

1988). 
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Do ponto de vista legal, além da atividade de financiamento de casas populares, a 

Fundação Casa Popular (FCP) atuava na “provisão de serviços de infraestrutura e saneamento 

básico, bem como estimulava atividades recorrentes e complementares capazes de imprimir 

maior dinamismo à sua atividade-fim” (AZEVEDO, 1988, p. 111). A FCP, que devia possuir 

grande autonomia de gestão e dispor de recursos próprios, acabou por depender, quase 

exclusivamente, de repasses de verbas federais para atuar no sistema habitacional. (AZEVEDO, 

1988). Porém, mesmo com tal dependência e sujeição às “vontades” políticas em voga, a FCP 

conseguiu se destacar à medida que seu trabalho se desenvolveu, centralizando pela primeira 

vez a gestão e o planejamento político de moradia nacional em um único órgão governamental 

federal, em contraposição aos IAPs, que possuíam gestão fragmentada e recursos próprios e 

limitados (RUBIN; BOLFE, 2014). 

Assim, a política habitacional, em âmbito federal, passou a ser gerida pela FCP, a partir 

de 1946, ao passo que, no âmbito do crédito imobiliário, entre 1940 e 1960, os recursos 

passaram a ser fornecidos pelas Caixas Econômicas e pelos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAPs) ou por bancos incorporadores imobiliários. A FCP tinha, então, o objetivo de 

organizar esse complexo sistema público-privado de financiamento, execução e promoção de 

habitação, sendo que o Estado, por meio dela, injetou grandes quantidades de recursos públicos 

para promover a produção de moradias subsidiadas e populares.  

Desse modo, a FCP incentivou a criação de grandes projetos habitacionais, os 

denominados “conjuntos”, unidades habitacionais produzidas em série com materiais pré-

fabricados, utilizando novos métodos construtivos da arquitetura moderna. Voltavam-se ao 

público popular, com a intenção de resolver o crescente déficit de moradias.  

Ademais, é importante ressaltar que a FCP foi um importante financiador da 

infraestrutura urbana brasileira, da pesquisa científica na área e do estabelecimento de padrões, 

técnicas construtivas e materiais para construção (RUBIN; BOLFE, 2014). 

Apesar dos grandes avanços e da injeção maciça de capitais públicos na política 

habitacional, a doutrina majoritária entende que a FCP fracassou em seus aspectos gerais, não 

conseguindo atender a demanda por habitação nem organizar uma efetiva política social de 

moradia no país. Vários fatores são elencados para ajudar a explicar o motivo de o órgão não 

ter conseguido cumprir seus objetivos: o fato de depender de constantes repasses orçamentários 

do governo federal; a utilização da instituição para fins políticos; e a questão do insuficiente 

volume de recursos diante do grande crescimento populacional observado no país, combinado 

com o êxodo rural, na primeira metade do século XX. 
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Assim, esse período, anterior à criação do BNH, foi pautado por políticas de 

intervenção estatal, pelo estímulo ao desenvolvimento de novas técnicas construtivas, pela 

arquitetura de massas, pelo desenvolvimento de grandes conjuntos habitacionais e pela 

utilização dos fundos de pensões como importantes financiadores da produção habitacional. 

Entretanto, o que se observou foi a periferização, o crescimento e a criação de favelas, o 

incentivo ao espraiamento urbano e a utilização da autoconstrução como caminho para a 

concretização da moradia.  

 

2.4 A POLÍTICA HABITACIONAL NO BRASIL DURANTE O REGIME MILITAR (BNH)  

 

Até os anos 1960, a política habitacional brasileira não conseguiu dirimir os graves 

problemas de moradia que enfrentavam as grandes cidades do país. A lei do inquilinato, a 

Fundação Casa Popular e a política de construção, destinação, venda e locação de moradias por 

meio dos institutos de aposentadoria, os IAPs, não conseguiram aplacar o déficit habitacional. 

Muito disso se deve aos problemas de implementação das políticas públicas de moradia, 

explicando-se também pela má gestão dos órgãos e entidades responsáveis pelo planejamento 

e execução, assim como pelo grande uso político da máquina estatal, substituindo os objetivos 

de longo prazo pela necessidade de resultados imediatos. 

Assim, após o golpe militar de 1964, a política habitacional nacional passou por 

grandes transformações, com o intento de legitimar o novo sistema político e de promover o 

acesso à casa própria e à infraestrutura urbana, em um momento de intensificação da 

industrialização do país, de aumento do êxodo rural e de urbanização acelerada. 

 Herdando um grande déficit habitacional, em 1964 foi criado, pelo novo governo, o 

Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o Banco Nacional da Habitação (BNH), e o Serviço 

Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU). Essas instituições não só buscavam 

implementar uma nova política habitacional, como também angariar apoio popular de forma a 

legitimar o regime. Também se pretendia, com a nova política habitacional, fortalecer o setor 

da construção civil, criando uma vultosa e perene fonte de financiamento, de forma a amoldar 

ao sistema capitalista este setor econômico que fora, historicamente, marcado pelo rentismo, 

pela acumulação primitiva de capitais, e pelo investimento privado e individual na produção de 

moradias.  

Além disso, Bonduki (2008) aponta que a necessidade de solucionar o problema 

habitacional era encarada como uma forma de barrar os avanços de ideias comunistas e 

progressistas que advinham de movimentos sociais e da insatisfação popular pelo crescente 
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problema urbano de moradia. A frase que pode ser atribuída a Sandra Cavalcanti, primeira 

presidente do BNH, “a casa própria faz do trabalhador um conservador que defende o direito 

de propriedade”, revela o contexto político-ideológico da Guerra Fria em que o Brasil também 

estava inserido.  

Apesar do foco prioritário na produção habitacional, teve um importante papel 

econômico a nova política de moradia implementada por meio do SFH e do Banco Nacional da 

Habitação. A estratégia de centralização e gestão hierarquizada de um grande volume de 

recursos, públicos e privados, gerou, para a economia nacional, grande quantidade de emprego, 

aquecimento do mercado consumidor, além de fortalecer o setor da construção civil, setor 

econômico privilegiado e estratégico para os governos militares. 

Com relação ao objetivo primário da política habitacional nacional, que basicamente 

foi o de ampliar a produção de novas moradias, este foi marcado pela intensificação da 

intervenção do Estado. A intervenção também pode ser explicada pela necessidade de geração 

de um grande estímulo à economia nacional. Com o planejamento e a abundância de recursos, 

os órgãos executores da política habitacional foram capazes de produzir unidades habitacionais 

em larga escala. Isso ocorreu por meio de uma política agressiva de financiamento habitacional, 

de inovação legislativa e da criação de condições favoráveis para o fortalecimento da atuação 

do setor privado em âmbito imobiliário (ANIBAL; OLIVEIRA, 2000). 

Entendendo o contexto em que se inseriu o Banco Nacional da Habitação, percebe-se 

que ele não era somente o principal agente financeiro do SFH, mas também um grande 

transferidor de recursos públicos estatais para o setor privado por meio do crédito imobiliário e 

habitacional. O BNH financiou a expansão do setor privado nacional, prioritariamente voltado 

para o setor da construção civil, o que gerava impacto positivo em toda a economia. Já a oferta 

maciça de crédito aos incorporadores imobiliários não só permitiu o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento acelerado da construção civil nacional, como também diminuiu o ciclo do 

capital, reduzindo os custos de sua captação, o que acelerava o ritmo nas obras e permitia a 

construção em larga escala. A abundância de crédito também proporcionava aos mutuários a 

aquisição da casa própria por meio de financiamentos de longo prazo, devidamente reajustados 

pelo índice inflacionário nacional. 

Ao possibilitar a aquisição facilitada de imóveis para grande parcela da população, 

diferentemente das políticas setorizadas anteriores, da Fundação Casa Popular e dos IAPS, os 

governos militares conseguiram obter grande simpatia popular, eclipsando o apoio das massas 

aos anteriores governos populistas (AZEVEDO, 1988). 
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Também é importante ressaltar que estava implícita a ideia de que a propriedade 

privada, a casa própria financiada, desempenharia um importante papel ideológico na 

transformação do “contestador”, ou agitador político, em aliado de primeira ordem. Ademais, 

a criação do SFH e a sua gestão por um banco público estatal colaboraram de forma muito 

positiva para o desenvolvimento de novas esferas econômicas, que passaram a estimular a 

poupança individual, a criação em massa de novos postos de trabalho direta ou indiretamente 

ligados à construção civil, o desenvolvimento dos setores financeiros privados, e a sofisticação 

e desenvolvimento da indústria de materiais de construção, assim como das demais atividades 

associadas (imobiliárias, escritórios de engenharia civil e  arquitetura, incorporadoras, entre 

outras). 

 Por sua vez, o Sistema Financeiro da Habitação, criado pela Lei nº 4.380, de 21 de 

agosto de 1964, teve como objetivo captar os recursos para a execução da política habitacional, 

disponibilizados por meio do BNH. Os recursos do SFH também financiavam, além da 

construção civil propriamente dita, a aquisição da moradia pelo particular por meio do 

financiamento habitacional, sendo o BNH o principal agente de operação desse sistema, bem 

como o seu fiscalizador e regulamentador, atuando, por vezes, como agente de assistência dos 

demais atores que faziam parte do sistema. Assim, os recursos provenientes do SFH eram então 

geridos pelo BNH e, posteriormente, repassados aos agentes finais do sistema, as Caixas 

Econômicas, as Sociedades de Crédito Imobiliário e Associações de Poupança e Empréstimo 

(ANIBAL; OLIVEIRA, 2000). 

Os recursos utilizados pelo BNH eram captados a partir de fontes estáveis e perenes, 

e então disponibilizados pelo SFH. Os financiadores desse sistema, de fato, eram os recursos 

do FGTS, assim como os recursos da poupança voluntária, pelo Sistema Brasileiro de Poupança 

e Empréstimo (SBPE), composto por caderneta de poupança e letra de câmbio. Também foi 

instituída uma Unidade Padrão de Capital, UPC, espécie de moeda interna que evitaria a 

descapitalização do BNH e pela qual se realizariam as operações da instituição. A UPC sofria 

correção monetária, valendo tanto para os saldos devedores como para as prestações dos 

mutuários, fato que permitia o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes contratantes 

(AZEVEDO, 1988). 

O caráter social do BNH estava disposto em sua própria legislação, que prezava o 

financiamento de casas populares em relação às moradias de alta renda, criando uma série de 

vantagens para os compradores dos imóveis populares. Como meios de facilitação da compra 

da casa própria, foram instituídos vários subsídios governamentais, diretos e indiretos, 
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viabilizando assim, por meio do Estado, o ingresso das classes populares no mercado formal 

habitacional.  

Como forma de atender a demanda da clientela popular, vários programas populares 

foram institucionalizados, entre eles o da constituição de companhias habitacionais, as 

COHABs, que já atuavam como agentes promotores da habitação popular. As COHABs eram 

empresas de economia mista, cujo controle acionário poderia ser dos Estados ou dos 

Municípios. Atuavam como incorporadoras imobiliárias na produção de moradias populares e 

supervisionavam, de modo geral, a política habitacional popular no âmbito estadual/municipal, 

coordenando diferentes agências públicas e empresas privadas que operavam na construção de 

casas populares. As COHABs conseguiam reduzir, significativamente, o preço de cada unidade 

habitacional produzida, isso se devendo à ausência do chamado “lucro do incorporador”, ou 

seja, mesmo sendo empresas que buscavam o equilíbrio atuarial, conseguiam diminuir o preço 

final da moradia. 

Ademais, as COHABs barateavam a construção das unidades habitacionais, 

transferindo para outras agências públicas e organismos estatais os ônus de certos subsídios 

indiretos. São exemplos dessa atuação: a aquisição gratuita dos terrenos, graças a doações das 

prefeituras ou à venda dos terrenos abaixo do valor de mercado; a redução do custo de projetos 

arquitetônicos devido à produção em massa e à relativa padronização destes; a inexistência de 

despesas de comercialização das unidades, tais como publicidade e corretagem; e a própria 

baixa qualidade construtiva dos imóveis produzidos para moradia popular.  

É claro que essa economia também estava atrelada à utilização de linhas de crédito 

sub-remuneradas, o que distorcia o mercado e gerava falsa percepção de redução dos custos. 

No entanto, apesar da utilização dos fundos do FGTS e do SBPE, o beneficiário final destes 

recursos era o trabalhador comum. Assim, pode-se dizer que ocorreu uma política redistributiva 

por meio do SFH, visto que, conforme Azevedo (1988) nos indica, a maior parte do FGTS 

provinha dos trabalhadores de mais alta remuneração, apesar de serem estatisticamente 

minoritários. De forma absoluta, eles subsidiavam os mutuários de baixa renda, uma vez que 

geravam a maior quantidade de recursos dos fundos. Entretanto, levando em conta que o Fundo 

de Garantia ao Trabalhador constitui uma poupança compulsória, não se pode esquecer do 

prejuízo geral, tanto para os trabalhadores de alta renda como para os de baixa renda, gerado 

pela sub-remuneração do FGTS ao longo de décadas. 

Além disso, apesar de uma situação tentar compensar a outra, entre os anos de 1969 e 

1974, os repasses do FGTS para a consecução de política habitacional pelo BNH foram 
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irrisórios, sendo esses valores destinados prioritariamente ao investimento em infraestrutura, a 

programas habitacionais voltados à alta renda e à alocação no mercado financeiro rentista. 

Ainda assim, grandes conjuntos habitacionais puderam ser financiados pelo BNH e 

executados pelas COHABs, bem como milhares de unidades habitacionais foram financiadas. 

Tal foi o volume de recursos geridos pelo BNH que este se tornou uma das maiores instituições 

financeiras do país e a maior instituição mundial voltada para habitação à época. Nos primeiros 

anos de sua criação, o BNH teve grande êxito na captação de recursos, além de centralizar, na 

prática, o planejamento da política habitacional do país. Mesmo nas vésperas de sua extinção, 

em 1985, o BNH ainda controlava um terço de todos os investimentos não monetários do país 

(RUBIN; BOLFE, 2014). 

Isso mostra que o BNH teve efetivas condições de amenizar o déficit habitacional 

brasileiro, uma vez que financiou “4,8 milhões de habitações, em torno de 25% das moradias 

construídas no país entre 1964 e 1986” (RUBIN; BOLFE, 2014, p.208), destinando unidades 

habitacionais para todas as faixas de renda. No entanto, apenas 20% dos recursos totais do 

banco foram utilizados para o financiamento de moradias para a população de baixa renda. 

 

2.4.1 Segunda fase do BNH 

 

Apesar do objetivo primordial do BNH ter sido o incentivo à produção de moradias 

populares, na prática, esse objetivo não era coerente nem harmonioso com os aspectos 

econômicos da instituição bancária. Ao longo do tempo, os objetivos sociais do banco foram 

perdendo relevância e amplitude devido à necessidade de se seguir a lógica financeira e a 

retórica empresarial, até como forma de garantir algum equilíbrio atuarial para a instituição e 

ainda manter certo grau de eficácia e atuação junto aos setores populares. O banco deveria ter 

como clientela principal famílias de renda mensal variando de um a três salários mínimos, 

objetivo que nunca foi alcançado satisfatoriamente. 

 Nessa perspectiva, ao longo do tempo foram ampliados os prazos para amortização 

dos financiamentos da casa própria, foram diminuídas as taxas de juros contratuais e foi criado 

um fundo de compensação das variações salariais, de forma a favorecer os mutuários nos 

períodos de instabilidade econômica que o país passaria ao longo de toda a década de 1970. 

Apesar de tudo, não foi propriamente a gestão empresarial do Banco Nacional da 

Habitação que contribuiu para o não cumprimento de seus objetivos sociais previstos. As 

situações exógenas, a própria economia do país e seus efeitos sobre a renda da população em 

geral foram os fatores determinantes para a mudança de rumo do BNH, bem como para o 
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“desvio” dos recursos do FGTS para outras causas que não o incentivo à produção de moradias 

populares. A política de “arrocho salarial”, instituída pelo governo militar como forma de 

resolver os problemas econômicos da época, representou uma progressiva diminuição da renda 

real da população brasileira ao longo da década de 1970, o que afetou de forma mais acentuada 

as classes populares. Por aproximadamente dez anos, o salário mínimo real diminuiu 

continuamente, agravando as condições de vida de grande parte da população brasileira, 

impossibilitando às famílias de baixa renda acessarem os financiamentos habitacionais, mesmo 

que subsidiados e realizados por meio das COHABs. Também se tornava impossível a quitação 

das prestações dos mutuários de baixa renda, visto que eram atualizadas pela correção 

monetária. Tal situação levou a um crescimento significativo da inadimplência, afetando 

consideravelmente as COHABs e levando à crise a política habitacional voltada para a 

população de baixa renda no país (AZEVEDO, 1988). 

Como forma de salvar o banco da bancarrota e sair da crise financeira que estava 

passando, foi necessária uma grande reformulação da política habitacional de interesse social 

praticada pelo BNH, reduzindo-se substancialmente os investimentos em moradias populares. 

Juntou-se a isso o endurecimento do regime militar na década de 1970, principalmente durante 

o governo Médici, levando à desnecessidade de respaldo popular das políticas públicas, o que 

possibilitou ao BNH, para resolver a grave crise de inadimplência dos mutuários da própria 

instituição e das COHABs, concentrar-se em investimentos no chamado “mercado médio”, de 

classe média e alta, bem como em outras atividades econômicas, como financiamento de 

infraestrutura urbana e de saneamento básico, ou a simples alocação de recursos em operações 

financeiras mais rentáveis, como a  aplicação em ORTN. 

Assim, percebemos que os maiores investimentos dos governos militares na habitação 

popular ocorreram nos períodos em que se buscava a legitimidade popular para o sistema 

político vigente. Compreendendo essa situação, é possível explicar o abandono do chamado 

“mercado popular”, nos anos 1970, em contrapartida às decisões empresariais que buscavam 

aumentar a lucratividade do BNH (RUBIN; BOLFE, 2014).  

Com o declínio dos subsídios estatais, mesmo os imóveis produzidos pelas COHABs 

passaram a ser inacessíveis para o mercado popular, que foi sendo progressivamente 

abandonado. O foco agora estava no público que auferia renda de mais de três salários mínimos, 

como forma de mitigar o crescimento da inadimplência entre os mutuários do BNH. 

 Apesar desse cenário de crise generalizada, foram tentadas algumas medidas pelo 

governo para, ainda assim, possibilitar algum financiamento de casas populares. Uma dessas 

medidas foi a ampliação do prazo de financiamento imobiliário de 20 para 25 anos. Outra foi a 
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diminuição dos juros contratuais, além da utilização, como forma de cálculo das prestações, da 

tabela Price, que possibilitava o início do financiamento com mensalidades de valores mais 

baixos, em comparação com os demais sistemas de amortização, o sistema de amortização 

mista (SAM)  e o sistema de amortização constante (SAC). Ainda outra medida governamental, 

adotada a partir de 1973 até meados de 1982, foi a correção monetária das prestações indexadas 

abaixo da correção do salário mínimo (AZEVEDO, 1988). 

Além disso, o SERFHAU foi extinto em 1974, sendo que toda atividade de 

planejamento na área de desenvolvimento urbano no âmbito do governo federal se concentrou 

no planejamento setorial, basicamente através do Plano Nacional de Habitação Popular 

(PLANHAP) e  do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), que se tornaram as referências 

de atuação do BNH, com metas quantitativas de produção na área de habitação e saneamento, 

além da ambiciosa meta de construção de mais de dois milhões de moradias para pessoas 

carentes. 

Com isso, ocorreu uma mudança socioeconômica dos mutuários. Cada vez mais, os 

clientes da COHAB e do BNH passaram a ser famílias de renda média e alta. Esses novos 

mutuários, geralmente, eram vinculados ao setor formal da economia, Indústria e Comércio, 

tornando o acesso ao financiamento habitacional cada vez mais difícil às classes populares.  

 

2.4.2 Terceira fase, a extinção do BNH 

 

Apesar de todas as críticas à política nacional de habitação dos governos militares, é 

inegável que esse foi o período em que, de fato, o país teve uma política nacional de habitação, 

centralizada e organizada para a produção de moradias em massa. O planejamento urbano e 

habitacional foi uma das maiores estratégias adotadas pelo regime e também um de seus 

maiores sucessos.  

 Durante o período de exceção, foi definida uma estratégia clara de intervenção no 

problema habitacional brasileiro, com a criação de uma estrutura institucional de âmbito 

nacional, com ramificações nos órgãos governamentais da administração direta e indireta, bem 

como foram organizadas fontes perenes de financiamento que, com ressalvas, eram 

independentes de intervenção política, juntamente com uma rede de agentes, públicos e 

privados, promotores incorporadores e financeiros, que viabilizaram a implementação de uma 

política habitacional de larga escala (BONDUKI, 2008). 

Portanto, como marca dos grandes resultados obtidos, Bonduki (2008) indica que nos 

22 anos de funcionamento do BNH foram financiadas 4,3 milhões de moradias, sendo que 2,4 
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milhões foram custeadas com recursos provenientes do FGTS e 1,9 milhões, com recursos do 

SBPE, o primeiro voltado para as classes populares e o segundo voltado para a classe média e 

alta. Também é importante salientar a atuação do SFH no financiamento da política de estrutura 

urbana nacional, por meio da destinação de recursos para obras de saneamento 

básico,  executado de acordo com o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), que em 

grande medida possibilitou que, nos anos 2000, 90% da população brasileira urbana já estivesse 

abastecida por rede de água potável, avanço possível somente pela grande destinação de 

recursos captados e distribuídos pelo SFH. 

No entanto, erros foram cometidos, como pode ser observado nos problemáticos 

projetos arquitetônicos e urbanísticos executados pelo BNH, que se caracterizaram pela 

construção de grandes conjuntos habitacionais em periferias, pelo estabelecimento de uma 

padronização de edificações que não levava em conta as peculiaridades ambientais e culturais 

de cada região do país, pela criação de grandes bairros dormitórios, pelo espraiamento das 

cidades e pela preterição da qualidade pela busca da economia (BONDUKI, 2008). 

 Apesar de todos esses problemas, em meados da década de 1970, devido à grande 

mudança da clientela operada pelo BNH, foi possível diminuir substancialmente a 

inadimplência dos mutuários. Entretanto, essa situação foi passageira, não resistindo à crise 

econômica que assolou o Brasil já no início dos anos 1980.  

O governo militar ainda buscou amenizar a situação dos mutuários e voltar a obter 

apoio popular, por meio de medidas como o fim da política de “arrocho salarial” e a redução, 

por um breve período, das taxas de juros contratuais dos financiamentos habitacionais. 

(AZEVEDO, 1988). 

Mesmo assim, as altas taxas de inflação, recessão e desemprego assolaram a população 

brasileira e foram mortais para o sistema SFH/BNH. Até mesmo as classes média e alta tiveram 

uma queda substancial em seu poder de compra e problemas para honrar a quitação de seus 

saldos devedores, o que estimulou a criação do Movimento dos Mutuários da Casa Própria em 

busca da renegociação de suas dívidas habitacionais (RUBIN; BOLFE, 2014). 

A década de 1980 também foi marcada pela desaceleração do processo de 

metropolização e pelo fim do êxodo rural em massa. A atividade econômica foi fortemente 

impactada pela crise, levando a um processo de desemprego generalizado, diminuição do poder 

de compra, desindustrialização e desconcentração geográfica. As pessoas, em busca de 

emprego e renda, procuravam trabalhar ou residir fora das grandes metrópoles, seja retornando 

ao campo ou se transferindo para as periferias, o que representou significativa redução do fluxo 
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migratório para as grandes cidades brasileiras e uma estabilização e consolidação da população 

em determinadas regiões do país.  

Essa crise do modelo econômico nos anos 1980 impactou enormemente o Sistema 

Financeiro da Habitação, com a forte redução da captação de recursos provenientes do FGTS, 

visto que o desemprego crescente gerava uma descapitalização do fundo compulsório dos 

trabalhadores. Ocorreu também, no mesmo período, a diminuição da poupança voluntária, 

representada pelo SBPE. 

 Essa situação de agravamento da crise financeira e social do país levou a uma queda 

substancial da contratação de novos financiamentos nacionais e ao aumento da inadimplência 

dos mutuários do BNH. 

 O clima político também estava mudando. Já ocorria grande mobilização popular e 

ventilava-se a possibilidade de uma nova constituinte e de eleições diretas. No campo 

habitacional, a oposição ao BNH era quase uma unanimidade. A falta de democracia urbana, 

combinada com o déficit de participação popular, levou a maior parte dos brasileiros a 

desconhecer seu direito à cidade e seu direito de exigir do Estado a promoção da moradia digna 

e salubre. A precariedade vivida pela população urbana brasileira até meados da década de 1980 

é reflexo dessa cidadania incompleta, o que tornou necessária a grande mobilização social que 

alcançaria seu ápice com a Constituição de 1988 (AVRITZER, 2010). 

 A crítica ao status quo, que no período inicial da ditadura era tímida, a partir de 

meados da década de 1980 se tornou bem mais articulada, com a retomada das mobilizações 

populares e com a discussão dos problemas recorrentes das cidades de todo o Brasil. 

O desenvolvimento da discussão acerca da política urbana nacional e o gradativo 

processo de redemocratização da nação instigaram a busca por cidadania, que pode ser expressa 

pelos movimentos de moradia urbana e dos sem-terra, representantes da parcela da população 

que não conseguia obter acesso ao financiamento bancário da habitação urbana ou rural. 

Juntamente com o movimento nacional dos mutuários, esses movimentos populares passaram 

a criticar fortemente o caráter financeiro e bancário do SFH/BNH . 

A associação inevitável do BNH ao regime militar contrapunha essa instituição 

financeira à nascente democracia, assim como à busca por uma política nacional da habitação 

social inclusiva. Nem mesmo a redução drástica do valor das prestações, executada pelo 

governo Figueiredo, aplacou as crescentes críticas ao sistema habitacional vigente, tendo como 

consequência um rombo dramático nas contas do SFH. 

Em meio a essa situação de instabilidade, os setores empresariais e agentes políticos 

se aproveitaram do momento de fragilidade governamental, explorando as cidades e seus 
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habitantes o quanto possível. Esses abusos, caracterizados pelas práticas de especulação 

imobiliária, incorporações ilegais e mercantilização de territórios urbanos, levaram ao 

surgimento de críticas aos modelos de política e planejamento urbano, que até a nova 

Constituição Federal de 1988 eram basicamente técnicos, autoritários e impositivos. 

 O agravamento da situação continuou em 1983, quando as prestações subiram acima 

do salário mínimo, afetando violentamente os setores de classes média e alta. Essas eram as 

classes que pagavam as maiores prestações, em função dos altos valores contratados em seus 

financiamentos. A corrosão salarial, causada pela inflação inercial, nos anos 1980, afetou de 

forma dramática esses setores da população, levando ao ajuizamento maciço na justiça de 

demandas contra os aumentos impagáveis das prestações dos financiamentos (AZEVEDO, 

1988). 

 Por outro lado, o setor de cooperativas habitacionais, que tinha clientela não muito 

diferente daquela das COHABs, obtendo menores subsídios governamentais, também passou a 

produzir unidades habitacionais com preços finais bem mais elevados do que o esperado. Isso 

gerou uma crise de pagamento dos seus mutuários, induzindo praticamente ao fim do 

financiamento habitacional por meio de cooperativas habitacionais (AZEVEDO, 1988). 

A crise no mercado privado legal de habitação pode ser demonstrada pelo fato de que 

apenas 30% da população brasileira tinha conseguido acessá-lo, seja por meio de 

financiamento, incorporação ou comercialização privada. Cerca de 50% da população 

brasileira, ainda hoje, mora em moradias precárias, ou favelas, uma vez que a própria classe 

média, que ainda têm emprego formal e regular, muitas vezes também não possui renda para 

acessar o financiamento privado. Isso se deveu em grande parte, segundo Maricato (2005), ao 

fato de que os recursos do BNH foram apropriados pelas classes média e alta, no contexto de 

crise generalizada da habitação e de falta de alternativa para a população desde os anos 1980. 

Nesse viés, de acordo com Rolnik (2006), os novos movimentos sociais foram as 

peças-chave fundamentais no processo de redemocratização do Brasil no fim dos anos de 1980, 

e se tornaram cruciais para o desenvolvimento de uma capacidade política de discussão, 

desenvolvimento, negociação e aprovação de uma série de mudanças institucionais que se 

seguiram no país. 

Esses movimentos sociais, combinados com as pressões realizadas pelos setores das 

classes média e alta, juntamente com a judicialização das demandas por revisão contratual e 

com a crescente publicidade midiática negativa sobre o BNH, pressionaram o governo em 

direção à adoção de certas medidas: mudanças no sistema de amortização, extensão dos prazos 
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de financiamento e pagamento, diminuição dos juros, bem como indexações favoráveis aos 

mutuários. 

O período que se estende do final do ano de 1983, pautado por essas políticas benéficas 

aos mutuários, até a extinção do BNH em 1986, representou uma folga para os mutuários da 

época, porém agravou a crise atuarial do SFH e do BNH, gerando grande déficit para o sistema 

como um todo. Também representou uma grande transferência de recursos públicos para uma 

parcela da população brasileira, marcadamente as classes média e alta, que aproveitaram a 

oportunidade para obter novos termos benéficos para a renegociação de seus financiamentos, 

ou mesmo para a quitação de suas dívidas a valores abaixo do preço de mercado, principalmente 

graças à grande inflação do momento, que era muito superior aos valores de correção indexados. 

Isso levou a uma profunda crise institucional daquele sistema que, por mais erros que tivesse, 

realizou grandes ações sociais. 

 Com o fim do regime militar, esperava-se uma grande reestruturação do SFH, do 

BNH, das COHABs e dos demais agentes públicos, como também a elaboração de uma nova 

política habitacional para o país (BONDUKI, 2008). Em meados da década de 1980, a situação 

do problema de moradia nacional era marcada pela baixa liquidez do sistema, pelo baixo 

desempenho social, por crescentes índices de inadimplência e pela judicialização dos débitos 

habitacionais por parte dos mutuários organizados nacionalmente. Esse contexto representou 

uma grande pressão sobre o governo de José Sarney, a partir de 1985, em que as medidas 

compensatórias aos mutuários do BNH estavam levando ao agravamento do déficit do SFH e à 

escassez de novos investimentos na área habitacional (RUBIN; BOLFE, 2014). 

O período da redemocratização foi marcado por intensas discussões sobre o modelo 

que deveria ser adotado pela política nacional de habitação do país. No entanto, a grave crise 

macroeconômica nacional não permitiria uma transição, organizada e gradual, do sistema 

BNH/SFH para o novo sistema que deveria ser desenvolvido.  

Com o estabelecimento em 1986 do Plano Cruzado I, e depois com o Plano Cruzado 

II, durante um período de recesso parlamentar em novembro de 1986, foram determinadas pela 

equipe econômica novas medidas sobre o setor habitacional brasileiro. Dentre essas medidas, 

estava a que levou à extinção do Banco Nacional da Habitação por meio do Decreto-Lei nº 

2.291, de 21 de novembro de 1986 (ANÍBAL; OLIVEIRA, 2000). 

Dessa forma, a extinção da maior instituição nacional voltada à habitação se deu por 

meio de um decreto, em período de recesso parlamentar, sem as devidas e profundas discussões 

com a sociedade ou com o Congresso Nacional. O Decreto-Lei impunha a incorporação das 

atribuições do BNH à Caixa Econômica Federal, além de repassar as atribuições de formulação 
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de políticas habitacionais e de desenvolvimento urbano para o Ministério do Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente. Com essa medida, foi desarticulado todo o sistema habitacional 

criado a partir de 1964 (ANIBAL; OLIVEIRA, 2000). 

Apesar de ter se tornado uma das instituições mais odiadas do país, a extinção do BNH 

de forma tão rápida e sem o devido planejamento trouxe grandes problemas para a política 

nacional da habitação, como também enfraqueceu os programas habitacionais alternativos e 

subsidiários, tais como os implementados pelas COHABs ou o Programa Nacional de Mutirões 

(RUBIN; BOLFE, 2014) 

O desmembramento do sistema financeiro nacional da habitação levou à perda de uma 

estrutura de caráter nacional com grande experiência e know-how sobre a área, provocando a 

perda de conhecimento humano e técnico que já estava estruturado e organizado pelo banco, 

além de desarticular a política pública da habitação como um todo. 

Exemplo disso foi a grande transformação das COHABs em órgãos assessores da 

produção nacional, obrigando os mutuários a assumirem os custos da aquisição do terreno e de 

sua urbanização, bem como a descapitalização das companhias habitacionais que eram voltadas 

tradicionalmente para as classes baixas e populares (RUBIN; BOLFE, 2014).  

A incorporação das atividades do BNH à Caixa Econômica Federal fez com que 

ocorresse a desestruturação da política habitacional no país, privilegiando a questão da gestão 

financeira, em detrimento da vocação social que o banco possuía. A Caixa Econômica é, 

naturalmente, um banco comercial, que busca rentabilidade, retorno financeiro do capital 

empenhado e aplicação nos mais seguros investimentos. Os setores de menor renda e com 

necessidade de grande quantidade de subsídios não foram contemplados de imediato pela 

atuação da Caixa Econômica como o substituto do BNH.  

Assim, ocorreu uma verdadeira crise na política nacional de habitação que só viria a 

ser parcialmente sanada em meados dos anos 2000, com a criação do Ministério das Cidades, 

do Programa de Aceleramento do Crescimento e com o programa habitacional Minha Casa 

Minha Vida. 

 

2.5 A CIDADE COMO MEIO DE REPRODUÇÃO DO CAPITAL 

 

O modelo característico do crescimento urbano estrutural do Brasil foi marcado pelo 

fato de a maioria da população somente ter conseguido acesso à terra urbana e à moradia 

mediante processos informais de aquisição. Tal processo se realizou ao longo do século XIX e 
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XX, o que gerou uma taxa de crescimento da informalidade urbana muito superior à taxa de 

crescimento da pobreza.  

Fernandes (2006, p.18) aponta que, como resultado desse modelo, “quatorze milhões 

não são atendidos por sistema de coleta de lixo; 83 milhões não estão conectados a um sistema 

de saneamento; e 70% do esgoto coletado não é tratado, mas jogado em estado bruto na 

natureza”. Além disso, mais de cinquenta milhões de brasileiros têm andado da casa para o 

trabalho, por não poderem arcar com os custos do deslocamento por transporte coletivo, e um 

percentual crescente de pessoas tem dormido na rua, mesmo tendo casas, para não terem que 

arcar com os custos do transporte, ou com o longo tempo de deslocamento até o trabalho e o 

risco de demissão no caso de atraso. O déficit habitacional em áreas urbanas foi recentemente 

estimado em 7,2 milhões de unidades no país, e o número de imóveis vazios nessas áreas foi 

calculado em cerca de cinco milhões de unidades.  

Isto demonstra que o país está enfrentando uma profunda e crescente crise urbana. Este 

complexo problema gerou o processo de segregação socioespacial do país e se deve a uma 

combinação histórica de diversos fatores, como as dinâmicas formais e informais do mercado 

de terras, a centralização político-institucional, o autoritarismo político-social, a burocratização 

político-administrativa e a corrupção endêmica, dentre outros problemas. 

A sobrevivência da estrutura fundiária concentrada e privatista do país, a natureza 

elitista da incipiente tradição de planejamento urbano, a renovação das práticas seculares de 

clientelismo político, entre outras práticas, demarca o resultado da produção capitalista da 

cidade brasileira.  

Tal cidade é o lugar produzido socialmente, tendo como pressuposto a propriedade 

privada do solo. É o lugar da luta de classes, das trocas de relações que se constroem ao longo 

do tempo. Não deixa de se constituir como um espaço do jogo de poder e de interesses, 

controlado por agentes que a normatizam com suas respectivas funções, sendo a materialidade 

da divisão social do trabalho pautada no processo de produção e reprodução do trabalho social 

(OLIVEIRA, 2013, p. 59). 

A cidade enquanto lugar materializado é um espaço fragmentado, desigual, produzido 

por agentes sociais públicos e privados. A atuação destes agentes no espaço urbano resulta em 

uma formação espacial desigual. Desse modo, o espaço urbano brasileiro é o resultado da 

acumulação de práticas de agentes que, no decorrer do tempo, produzem e consomem espaço, 

sendo essa uma ação complexa, conforme a dinâmica da acumulação de capital e dos conflitos 

de classes que dela emergem. Nesse sentido, a cidade capitalista se configura a partir da disputa 
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entre os agentes pelo controle do uso do solo urbano, constituindo-se como o meio de produção, 

reprodução e circulação da mais-valia. 

No contexto da produção do espaço urbano no sistema capitalista, caracterizado pela 

produção da mais-valia urbana, acumulação de riqueza e divisão social do trabalho, e ainda pelo 

exercício do poder pelos principais agentes capitalistas (Estado, proprietários de terra, empresas 

imobiliárias), o território urbano deve ser compreendido como um espaço social, vivido e 

produzido na prática de interesses políticos (BECKER, 1983). Nessa concepção, o território 

urbano é fruto das relações de poder, sendo resultante da luta de classes pela posse da terra 

urbana. Em outras palavras, a cidade é o espaço apropriado pela sociedade, com suas 

respectivas funções, sendo determinado e controlado pelo Estado capitalista (OLIVEIRA, 2013, 

p. 58). 

Harvey aponta que, para atender à necessidade perpétua de se encontrar terreno 

lucrativo para a produção e absorção de excedente de capital, o capitalismo molda a política, e 

também enfrenta as várias barreiras à sua contínua e problemática livre expansão (HARVEY, 

2008, p. 74). 

Somada a isso, a globalização faz com que lugares se internacionalizem, 

transformando todas as cidades do mundo em um só lugar. A própria noção de qualidade da 

vida urbana tornou-se uma mercadoria. Como em todas as fases precedentes, essa expansão 

mais recente do processo urbano trouxe com ela incríveis transformações no estilo de vida. A 

qualidade de vida urbana tornou-se uma mercadoria, assim como a própria cidade, num mundo 

onde o consumismo, o turismo e a indústria da cultura e do conhecimento, assim como o eterno 

recurso à economia do espetáculo, tornaram-se os principais aspectos da economia política 

urbana. A tendência pós-moderna de encorajar a formação de nichos de mercado – tanto hábitos 

de consumo quanto formas culturais – envolve a experiência urbana contemporânea com uma 

aura de liberdade de escolha, desde que se tenha dinheiro, é claro (HARVEY, 2008, p. 81). 

Nessa toada, a urbanização desempenhou um papel crucial na absorção de excedentes 

de capital. Isso continua a ser feito em escala geográfica cada vez maior, apesar do preço desses 

processos especulativos e financeiros implicarem a desapropriação das massas urbanas de todo 

e qualquer direito à cidade (HARVEY, 2014, p.46 e 59). 

A financeirização está associada ao neoliberalismo, que prega menos Estado, mais 

contratos e governança ligados ao mercado. Seu intuito é transformar o espaço urbano em um 

ativo financeiro mais rentável em detrimento do direito à cidade. Para isso, o direito pode criar 

e modificar o espaço urbano através das leis, trazendo limites ao uso e à possibilidade de 

exploração do espaço urbano. Sobre a financeirização da moradia, explica Rolnik (2015) que 
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se trata da conversão da economia política de habitação em elemento estruturador de um 

processo de transformação da própria natureza e forma de ação do capitalismo na era de 

hegemonia das finanças, do capital fictício e do domínio crescente da extração de renda sobre 

o capital produtivo. Isto é, ocorre o domínio crescente de atores, mercados, práticas, narrativas 

e subjetividades financeiras em várias escalas, o que resulta na transformação estrutural de 

economias, empresas (inclusive instituições financeiras), Estados e grupos familiares (MELO 

ANDRADE; DE MENEZES, 2016). 

O movimento de tomada das terras por um capital financeirizado tem assumido várias 

formas. Uma delas é a compra, após a regularização da propriedade e do registro como 

propriedade privada. Outra forma são as concessões remuneradas de terras por parte do Estado 

para que empresas privadas as explorem ou cultivem (ROLNIK, 2015, p.161-167). 

 Na fase financeirizada e rentista do capital, as terras apropriadas sob regime de posse 

que não a propriedade individual titularizada e registrada, no campo e nas cidades, passam a 

funcionar como uma reserva, passível de ser ocupada a qualquer momento por frações do 

capital em sua fome incessante de novas garantias para seus ativos. Assim, de lócus de um 

exército industrial de reserva, as favelas do mundo convergem-se em novas reservas de terra 

para extração de renda, sob a hegemonia do complexo imobiliário-financeiro (ROLNIK, 2015, 

p.161-167). 

Seguindo o mesmo pensamento, Santos Júnior (2017) toma como ponto de partida o 

entendimento de que a moradia e o solo urbano são bens fundamentais para a nossa existência 

e reprodução social na cidade. 

No entanto, o problema fundamental na economia capitalista é que a moradia e o solo 

urbano são bens privados e mercadorias e, como mercadorias, são bens que podem ser vendidos 

e comprados. Por essa razão, o acesso à moradia e ao solo urbano passam a ser mediados pelas 

regras que definem o acesso e o uso da propriedade privada e, como qualquer mercadoria no 

capitalismo, a moradia e o solo urbano têm valor de uso e valor de troca. Assim, para entender 

a produção capitalista da cidade, é importante trazer para a discussão alguns elementos da teoria 

de valor em Marx, em especial a sua definição em torno do valor de uso e do valor de troca 

(HARVEY, 2005, p.144). 

De outro modo, Lefebvre (2001), em seu livro “O Direito à Cidade”, indica que o 

direito à cidade se confunde com o próprio direito à vida, e por isso mesmo independe do 

reconhecimento do indivíduo como membro “natural” ou não de certo espaço. Dessa forma, o 

autor reivindica uma integral cidadania a todos os habitantes de uma determinada cidade, seja 
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ela qual for, sendo esse reconhecimento formal ou não formal, de maneira a descapitalizar o 

espaço urbano, buscando-se o aspecto social das cidades. 

Nesse contexto, no Brasil e internacionalmente, ambas as discussões se tornaram 

“problemas do direito”, no que diz respeito à discussão sobre a cidade e especificamente no que 

toca aos processos de planejamento, reprodução e gestão urbana (FERNANDES, 2006, p. 18).  

Assim, apesar do inabalável avanço capitalista nas últimas décadas, descrito por 

Rolnik (2015), já é evidente que cidade não pode ser apenas um elemento de reprodução do 

capital, de maneira que o espaço urbano produzido deve ter uma função social, ser regulado 

pelo Estado e ser guiado pela legalidade urbanística. 

 

2.5.1 O Estado como agente e regulador da produção da cidade  

 

Entendido que a cidade é um espaço de lutas e enfrentamentos sociais, fruto do sistema 

econômico capitalista, urge a necessidade da figura do Estado como agente minimizador dos 

conflitos de classe7 e sujeito fundamental na organização socioespacial da cidade. 

Ao compreendermos que o espaço urbano se constitui através da posse e do controle 

do uso da terra urbana, o Estado passa a ter uma atuação complexa e variável, tanto no tempo 

como no espaço, o que se reflete na dinâmica da sociedade em constituição, e mesmo em um 

novo mecanismo de reprodução do capital. 

Assim, o solo urbano passa a compor uma mercadoria muito disputada pelos agentes 

capitalistas que produzem a cidade e, por meio das ações do Estado, esses agentes controlam, 

dirigem e dão significação ao crescimento e reestruturação do espaço urbano. Torna-se 

importante avaliar que o processo de expansão urbana resultante da incorporação de novos 

cortes territoriais à cidade provoca uma consecutiva redefinição dos usos do solo e uma 

reestruturação urbana. Nesse contexto, já enquanto agente produtor do espaço urbano, o Estado 

assume o papel de grande autoridade. É ele o principal provedor de infraestrutura e serviços e 

institui o padrão lícito atinente à ocupação e uso do solo, intervindo de forma direta e indireta 

no desempenho dos demais agentes, como os incorporadores e construtores, por exemplo 

(BARBOSA; COSTA, 2012). 

Desta maneira, estrutura-se o espaço urbano produzido e regulado pelo Estado, 

apropriado e reproduzido de modo dualista. Esse território é o palco das lutas urbanas, que 

 
7 O estado pode atuar para diminuir o conflito de classe de diversas formas, tais como: reduzindo a desigualdade 
social, redistribuindo renda, mudando a legislação, agindo com isonomia, ou mesmo possibilitando o acesso aos 
fundos públicos para os menos abastados, entre outras.  
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passam a se identificar e se organizar em função de reivindicações sociais orientadas para uma 

distribuição menos desigual da riqueza socialmente produzida, a disputa pelos fundos públicos, 

pela distribuição de equipamentos, infraestruturas e serviços coletivos em territórios concebidos 

como de Estado ausente. Essas lutas urbanas, concebidas e realizadas como lutas periféricas e 

de consumo, desdobram-se em lutas pelo Estado, pelo seu domínio institucional a partir do 

conjunto social que o reivindica, meio pelo qual se poderia assegurar a distribuição mais justa 

da riqueza social. Desse modo, a luta por políticas públicas (e até mesmo por instrumentos 

legais e urbanísticos) afigura-se como luta por direitos, direitos estes que se manifestam 

setorialmente no espaço: direito à educação, à saúde, à moradia. Em suma, como direitos na e 

da cidade (PETRELLA, 2018, p. 169).  

Segundo Petrella (2018, p. 169), o urbano e a produção do espaço aparecem apenas 

como resultado ou como manifestação decorrente dessas contradições sociais. A expressão da 

presença ou da ausência do Estado em determinados territórios, nesse sentido, desconsidera 

toda uma sorte de relações políticas, econômicas e ideológicas que se desenvolvem em torno 

das relações de acumulação urbana, sejam estas de grilagem, invasão ou ocupação de terras, 

bem como de sua comercialização, além de relações com o clientelismo e favorecimento, de 

produção ou reprodução de poderes e de Estados paralelos. Assim, a cidade torna-se uma 

fronteira de exploração econômica na presença de um Estado que deve planejar o uso social da 

terra urbana. 

Logo, na sociedade em que impera o capital, todos os processos produtivos tendem a 

ser organizados na forma capitalista e, consequentemente, a produção do espaço construído não 

é uma exceção. O desenvolvimento e propagação das relações capitalistas compõem um 

processo histórico e o capital, em extensão, privilegia em um primeiro momento as divisões 

que lhe são mais adequadas (OLIVEIRA et al., 2018, p. 112). 

O capital se adapta e expande por meio de certas modalidades de intervenção 

econômica, como a construção civil. As peculiaridades da acumulação nesse setor precisam 

acabar na concentração sobre a renda do solo urbano, até mesmo em um plano de abstração 

geral. Desse modo, nas áreas periféricas do território urbano, acentua-se a precarização da força 

de trabalho e, atualmente, chega-se a ameaçar a sua reprodução ao somar a alta taxa de 

exploração da força de trabalho na produção à intensificação da espoliação do cidadão na 

reprodução urbana (KOWARICK, 1993).  

Portanto, a estrutura institucional do Estado referente à produção da cidade só pode 

ser explicada pela problemática experiência histórica do capitalismo no Brasil. Essa experiência 

se caracteriza pela dominação do Estado por classes e frações patrimonialistas imobiliárias, que 
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o instrumentalizam e o orientam para continuar permitindo o predomínio das formas de 

acumulação que beneficiam o poder político e econômico hegemônico, fruto do avanço do 

neoliberalismo e da nova coalizão de classes. 

 

2.5.2  As consequências da produção capitalista da cidade 

 

A estrutura das políticas públicas, os marcos legais e os sistemas repressivos em favor 

da coalizão capitalista, são as marcas do sistema de produção da cidade no Brasil. Nesses 

termos, mesmo com a presença do Estado, a produção do espaço urbano significará a existência 

de formas de acumulação desigual da riqueza socialmente constituída. Isso pode ser iluminado 

pelas formas como são reestruturadas as dinâmicas de produção do espaço, analisadas a partir 

da sucessão de experiências em um perímetro espacial determinado (PETRELLA, 2018, p. 

174).  

Nesse sentido, a produção para mercado tende a predominar sobre as demais formas 

de produção do espaço urbano. Tende a dominar e, portanto, a subordinar a produção estatal e 

a produção doméstica, as quais, por sua vez, se aproximam sob esse domínio às obras públicas, 

que são destinadas à população que acessa o urbano predominantemente por relações 

domésticas de produção e de consumo. Essas relações passam, então, a ser reorientadas pela e 

para a lógica de reprodução do capital relacionada a uma suposta viabilidade econômica, 

proposta e pressuposta, pelo mercado.  

Outro aspecto decorrente do modelo de produção capitalista da cidade é a noção de 

espoliação urbana (KOWARICK, 1993), caracterizada em princípio como a espoliação do 

cidadão que não tem seu direito assegurado em função da ausência do Estado e que passa a 

suprir essa ausência através da obstinada produção doméstica, contribuindo com o 

rebaixamento do custo do salário, com a extensão da jornada de trabalho e outras formas de 

espoliação no cotidiano. Quando posteriormente se realiza a presença do Estado, sob domínio 

das relações patrimonialistas imobiliárias e sob predomínio dos processos espoliativos de 

acumulação, o desvio da espoliação urbana, ao mesmo tempo, exacerba e explicita duas outras 

noções: a de espoliação imobiliária e a de espoliação financeira. A despeito de suas diferenças 

e estratégias particulares, essas duas formas de espoliação se apresentam como uma unidade 

predominante na atual forma de produção do espaço (PETRELLA, 2018, p. 173). 

A espoliação imobiliária, assim, decorre da centralização da propriedade, o que 

permite, por si, a acumulação de capital no que tange à formação da renda imobiliária, ou seja, 

ao aumento de preço dos terrenos e do aluguel.  
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Petrella explica que: 
Neste caso, há acumulação de capital mesmo sem a presença de uma nova produção, 
e quando há, o custo referente ao acesso à propriedade, seu preço, deve ser reposto ao 
final da produção acumulando juros, tal e qual qualquer investimento financeiro. É 
uma acumulação, portanto, que ao não produzir mais valor, privatiza o excedente de 
valor que é socialmente produzido, que circula nos circuitos financeiros para além 
destas relações imediatas (de produção e de propriedade) onde estão situados, dilapida 
o produto social como um todo sem corresponder a um novo trabalho. Aqui se faz e 
aqui se paga. Não mais pela ausência, mas pela presença monopolista na apropriação 
de um produto imobiliário e financeiro centralizados, cuja dimensão concreta da 
produção e do consumo distanciam-se da beneficiação abstrata da propriedade. É uma 
espécie de relativo alto custo pago por um produto imobiliário, dado o plus que é 
capturado pelo monopólio de propriedade, e relativizado no interior da diferenciação 
da metrópole (PETRELLA, 2018, p. 174). 
 

Nesse sentido, a instrumentalização do espaço dá corpo para a reprodução da 

monopolização da propriedade privada e das formas de espoliação imobiliária e financeira dela 

decorrentes, como meio predominante de acumulação e reprodução do capital. Novos conflitos 

emergem nessa instrumentalização, à medida que a particularidade da reprodução capitalista 

submete e reestrutura a diversidade da trama social e sua ordem espacial à lógica homogênea 

da mercadoria. Em paralelo à instrumentalização do espaço, intensifica-se a instrumentalização 

do Estado, cativo da expansão da política econômica do liberalismo, das formas predominantes 

de acumulação e das coalizões de classe patrimonialistas hegemônicas, em um processo de 

destituição das políticas sociais (PETRELLA, 2018, p. 190). 

Assim, a presença do Estado na produção do espaço pode significar a intensificação 

das desigualdades sociais e espaciais, além das já tradicionais formas rentistas de acumulação. 

É, desse modo, muitas vezes uma presença avessa que intensifica a monopolização da 

propriedade, reproduzindo o movimento da valorização imobiliária. 

 

2.5.3 O Direito e a produção da cidade 

 

O paradigma dominante que tem historicamente orientado a interpretação do 

fenômeno da urbanização brasileira, da perspectiva jurídico-política, é essencialmente 

conservador e impregnado pela ideologia do legalismo liberal. De maneira geral, os estudos 

jurídicos, e as decisões judiciais por eles inspiradas, olham para a cidade tão somente a partir 

da perspectiva do lote privado e dos direitos individuais de proprietários. A cidade, nesse 

contexto, não é senão uma soma de lotes de propriedade individual, com alguns espaços 

públicos entre eles, e o papel do Estado é reduzido a minimizar os conflitos de interesse, 

sobretudo para regular os problemas decorrentes de relações civis de vizinhança, ou, quando 
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muito, para impor restrições administrativas ao uso da propriedade particular em nome do 

“interesse público” (FERNANDES, 2006. P. 19). 

Lefebvre (2001) já combatia tal paradigma, afirmando que o direito à cidade é uma 

utopia, uma plataforma política a ser construída e conquistada pelas lutas populares contra a 

lógica capitalista de produção da cidade, que mercantiliza o espaço urbano e o transforma em 

uma engrenagem a serviço do capital. Como sublinhado por Souza (2010, p. 318), para 

Lefebvre, o direito à cidade não se refere ao direito a uma vida melhor e mais digna na cidade 

capitalista, mas sim a uma vida muito diferente, em uma sociedade, por sua vez, muito diferente, 

onde a lógica de produção do espaço urbano esteja subordinada ao valor de uso e não ao valor 

de troca. Assim, o direito à cidade, na proposição original desse autor, não se refere a mais um 

direito a ser institucionalizado no arcabouço jurídico do Estado (TRINDADE, 2012). 

Para Edésio Fernandes (2007, p. 208) o fato é que o conceito de “direito à cidade” de 

Henri Lefebvre foi muito mais uma plataforma político-filosófica que não explorava 

diretamente como, ou em que medida, a ordem legal determinava o padrão excludente de 

desenvolvimento urbano. Aos argumentos sociopolíticos de Lefebvre deve ser acrescentada 

uma outra linha, ou seja, argumentos jurídicos que nos permitam construir uma crítica à ordem 

legal não apenas na perspectiva de valores sociopolíticos ou humanitários, mas desde dentro da 

própria ordem legal. 

Por tudo isso, os estudos sociojurídicos tentam estabelecer uma ponte crítica entre 

estudos urbanos e estudos jurídicos, buscando um referencial conceitual na teoria mais geral do 

pluralismo jurídico, bem como em outras teorias da Ciência Política que discutem o processo 

de produção da cidade e a aplicação de leis urbanísticas. Uma vertente mais recente desse 

processo, e que tem sido gradualmente abraçada igualmente por juristas e não juristas, propõe-

se a mostrar como o direito tem tido um papel fundamental no processo de estruturação urbana 

e na determinação do padrão do processo de urbanização rápida, assim como na criação de laços 

perversos entre planejamento, gestão e desenvolvimento urbano, tendo por resultado o padrão 

de segregação socioespacial que tem caracterizado a urbanização do mundo em 

desenvolvimento.  

Um dos alvos de críticas recorrentes é a natureza elitista e rígida de grande parte da 

legislação urbanística, bem como o seu papel na determinação do fenômeno crescente de 

produção informal do espaço urbano (FERNANDES, 2006. P. 20). 

Por outro lado, tomamos como referência a legislação brasileira atual, considerada 

uma das mais avançadas do mundo em matéria de política urbana (FERNANDES E 

ALFONSIN, 2009; FERNANDES, 2007): a Lei n. 10.257/2001, conhecida como Estatuto da 
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Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Segundo Fernandes 

(2007, p. 204), essa lei representou um desenvolvimento importante da materialização do 

direito à cidade em termos legais, e não apenas enquanto uma noção política. Faz-se necessário 

pontuar que a aprovação do referido texto legal, que ocorreu no final do governo do ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso (entre 1995 e 2002), significou uma conquista histórica 

de um conjunto de movimentos e organizações populares alinhados ao tema da reforma urbana 

no Brasil e foi fruto de um processo de mobilização social e política que teve início no princípio 

da década de 1960 (TRINDADE, 2012).  

Muito embora o princípio da função social da propriedade, e a ideia de sua 

subordinação ao interesse coletivo, já constasse formalmente nas constituições brasileiras de 

1934, 1946 e 1969 (SILVA, 2010), a concepção que prevaleceu no campo das interpretações 

jurídicas e da prática dos agentes privados sempre se pautou pela defesa da propriedade como 

um direito irrestrito e absoluto em face de qualquer outro. Segundo Fernandes (2007, p. 205), 

“a base jurídica dessa noção, ao longo do século XX, foi dada pelo Código Civil de 1916 – 

aprovado quando apenas 10% de brasileiros viviam em cidades, no contexto de um país ainda 

fundamentalmente agrário, mas que vigorou até 2002”. 

O Código Civil definia “o direito de propriedade individual de maneira quase que 

absoluta”. Esse liberalismo exacerbado em relação à propriedade privada estimulou em grande 

medida a prática da especulação imobiliária, que consiste basicamente na retenção de terras e 

imóveis em razão da expectativa de sua valorização futura (CAMPOS FILHO, 1989; 

VILLAÇA, 1998). 

Dessa maneira, ao longo da história, as camadas mais empobrecidas foram 

impossibilitadas de usufruir da cidade de forma plena, isto é, foram privadas do acesso às 

melhores localizações do tecido urbano. Nessa perspectiva, ter direito à cidade significa poder 

usufruir das vantagens, dos serviços e oportunidades oferecidas pelas boas localidades do 

sistema urbano. 

O direito à cidade, portanto, não é equivalente ao direito à moradia; o primeiro é muito 

mais amplo e complexo, pois considera a localização do indivíduo no sistema urbano em seu 

conjunto e a possibilidade de acesso às melhores localizações da cidade. Não por acaso, o 

direito à cidade é muitas vezes associado pela literatura acadêmica, e pelos próprios ativistas 

sociais, “ao direito de morar nas áreas centrais, visto que os centros históricos das grandes 

cidades possuem uma ampla gama de equipamentos coletivos e infraestrutura urbana, em 

comparação às áreas periféricas” (TRINDADE, 2012, p. 149). 
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Portanto, é impossível garantir o direito à cidade para as camadas mais vulneráveis do 

ponto de vista socioeconômico sem a adoção, por parte do Estado, de uma política urbana 

rigorosamente pautada pela defesa dos interesses coletivos em detrimento dos interesses 

individuais de propriedade. Do ponto de vista jurídico, isso requer a incorporação do princípio 

da função social da propriedade, justamente com o intuito de regular o uso da propriedade e do 

solo urbano, coibindo assim a prática da especulação imobiliária. Nesse sentido, o Estatuto da 

Cidade impõe restrições ao direito individual de propriedade para garantir um mínimo de 

segurança e bem-estar aos cidadãos excluídos do mercado formal de habitação, ou seja, aquelas 

pessoas que não conseguem pagar por uma boa localização. Por isso, o direito à cidade somente 

se justifica do ponto de vista jurídico na perspectiva da função social da propriedade urbana. 

Esta seria a “razão de ser” desse direito, ou, em outros termos, o que justifica e legitima sua 

existência legal. 

Tal princípio, que, vale lembrar, já estava contido no capítulo sobre política urbana da 

Constituição Federal, está claramente expresso no artigo 2º do Estatuto da Cidade. De todo 

modo, deve ser lembrado também que o Estatuto não se baseia unicamente no princípio da 

função social da propriedade, o que significa dizer que, em termos jurídicos, o direito à cidade 

não se traduz apenas por meio de tal norma (TRINDADE, 2012, p. 150). 

Deve-se compreender, porém, que apesar da Constituição Federal e do Estatuto da 

Cidade, a produção do espaço urbano ainda é capitalista. No entanto, segundo José Afonso da 

Silva (2010) o modelo de capitalismo proposto pela Constituição de 1988 deve ser entendido 

como um sistema de socialização crescente, em que há cada vez menos uma percepção do 

direito de propriedade sob o ponto de vista privado, ou seja, o uso da propriedade como 

manifestação individual do proprietário, passando-se a entender a propriedade como sendo 

socialmente determinada. Logo, a cidade é socialmente produzida, fruto do trabalho social, ou 

seja, de uma combinação dos esforços privados submetidos a uma regulação pública.  

Nesse sentido, e tendo em vista que há a necessidade de preenchimento jurídico do 

conteúdo do termo “social”, tem-se que a função social da propriedade constitui princípio 

organizador do Direito Urbanístico por permitir a articulação de riquezas nessa interação 

permanente entre público e privado, sendo que a expressão “função social” traduz de forma 

efetiva a noção de que, no capitalismo, a propriedade é social. 

Assim, ao combinar os princípios da função social da propriedade e da cidade e o da 

gestão democrática da cidade, o novo paradigma conceitual proposto pela Constituição Federal 

de 1988 implica reconhecer que não há como discutir o lugar do direito no processo de 

urbanização sem também pensar a ordem jurídica da perspectiva das condições sociopolíticas 
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e jurídico-institucionais de gestão da cidade. Direito e gestão urbana são duas questões que não 

podem mais ser dissociadas, e “qualquer proposta de se pensar o direito criticamente tem que 

levar em conta a complexidade que constitui a ordem jurídico-urbanística” (FERNANDES, 

2006. P. 21). 

Com isso, o direito à cidade, nascente da legislação constitucional e urbanística, deve 

ser associado a um incremento da qualidade de vida humana, proporcionando dignidade, 

valorização do patrimônio cultural e social e o direito à moradia (CANOTILHO, 2007, p. 387). 

 

2.5.4 Os novos caminhos do capital 

 

Apesar de todos os avanços legais, a ideologia neoliberal tem dado suporte ao 

movimento de globalização do capital e ao aumento efetivo das trocas no mercado econômico 

e financeiro global, ao propor a flexibilização da ordem jurídico-urbanística sem maiores 

qualificações ou mesmo sua desregulação plena. 

A ideologia liberal busca a retirada do Estado do domínio da regulação dos processos 

de produção econômica e da cidade, inclusive do processo de produção da legislação urbanística 

que regula as condições de acesso à terra e à moradia. Assim, a produção da cidade seria 

entregue aos processos do mercado, ignorando a verdade histórica de que o mercado por si só 

não oferece soluções para questões sociais fundamentais, como a questão da moradia social, 

bem como desconhecendo os processos históricos que mostraram que o crescimento industrial 

(que foi, inclusive, a razão do processo de urbanização intensiva ao longo do século XX) se 

deveu em grande parte a todas as medidas de regulação adotadas pelos diversos Estados 

nacionais (FERNANDES, 2006. P. 27). 

Esse processo também pode ser chamado de “americanização” das leis nacionais, 

sobretudo aquelas relativas ao direito comercial e direito real de propriedade urbana. Com o 

progresso da globalização financeira, tem avançado também a ideia de que, para atrair 

investimentos na competição entre cidades, é preciso remover os obstáculos jurídicos à 

penetração do capital imobiliário global, o que tem de ser feito por meio da uniformização do 

sistema jurídico aplicável à questão da terra urbana. Tem havido uma enorme pressão pela 

expansão dos mercados de terras e dos mercados imobiliários e, para que essa expansão possa 

se dar de maneira mais tranquila e sem obstáculos aos interesses dos grandes grupos 

internacionais, seria necessária a homogeneização das ordens jurídicas nacionais, no que toca 

sobretudo à questão da propriedade imobiliária privada.  
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Além desse processo de mudança paradigmática, tem sido novamente disseminada a 

poderosa ideologia da propriedade privada individual. Um expoente ideólogo desse movimento 

é o economista peruano Hernando de Soto. Fernandes, ao discorrer sobre as ideias de Soto aduz 

que: 
Essas ideias estão sendo propagadas de maneira forte e influente, por intermédio 
sobretudo do Banco Mundial, já tendo tido participação direta na formulação de 
políticas nacionais sobre a questão da terra urbana em diversos países como México, 
Peru, Romênia, El Salvador, Filipinas, Egito etc. Em seus livros “O outro caminho” e 
“O mistério do capital”, de Soto defende a ideia de que, no contexto da profunda crise 
fiscal do Estado, da globalização e da pobreza crescente, a única forma de enfrentar a 
pobreza social e reavivar a economia urbana seria “legalizar o ilegal”. Para tanto, seria 
necessário reconhecer a existência do enorme “capital morto” que tem sido investido 
por centenas de milhões de pessoas nos seus negócios informais e na construção de 
barracos e negócios em assentamentos informais, mediante a garantia de seu acesso 
ao sistema de crédito formal (FERNANDES, 2006. P. 28).  

 

A equação proposta por de Soto significa que para investir nas suas casas e negócios, 

as pessoas têm que se sentir seguras de suas posses, e tal segurança da posse só seria dada pela 

propriedade plena, concebida tão somente por meio de títulos individuais de propriedades. O 

acesso ao crédito formal seria uma consequência do reconhecimento dos títulos de propriedade 

individual. 

Essa é a fórmula tem sido frequentemente divulgada em editoriais de publicações 

influentes como The Economist, The Financial Times e The New York Times (FERNANDES, 

2006. P. 28). 

Entretanto, outras experiências tiveram muito mais êxito ao proporcionar o real acesso 

ao direito à cidade tão almejado. É o caso colombiano, em que a ação de captação da mais-valia 

urbana já é tradicionalmente realizada, país que tem na evolução dos seus instrumentos jurídico-

urbanísticos a preocupação com a socialização dos ônus e benefícios da urbanização. 

A Colômbia possui em seu ordenamento jurídico a chamada Contribución de 

Valorización, semelhante à contribuição de melhoria brasileira, como um dos instrumentos de 

recuperação da mais-valia urbana, que abarca a valorização oriunda de obras realizadas com 

recursos públicos (ALFONSIN, 2006, p. 297). Não obstante, complementando esse instituto, 

tem-se a Participación Municipal en las plusvalías urbanas, introduzido no ordenamento 

colombiano pela Lei n. 388/1997, que concede ao Poder Público uma esfera mais ampla de 

atuação no sentido de captação das mais-valias (SILVA; ALCÂNTARA, 2019, p. 23). 

Esses instrumentos jurídicos fazem parte do processo de reforma urbana colombiano 

que se iniciou a partir da década de 1960, que tem por características o propósito de resolver os 
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problemas da cidade mediante o controle público da terra e a recuperação das mais-valias 

urbanas (COPELLO, 2006, p. 27).  

Em 1986, a proposta de reforma urbana foi retomada por um governo liberal, tendo 

resultado na Lei n. 9/1989 (Ley de Reforma Urbana), que tinha no seu discurso a preconização 

da necessidade de se buscar uma distribuição equitativa da mais-valia urbana, como corolário 

do princípio constitucional da função social da propriedade. Dentre os instrumentos propostos 

pela lei, já estava o “imposto das mais-valias”. A referida lei, no entanto, não teve uma aplicação 

muito ampla, dentre outros fatores pela política neoliberal do governo colombiano à época 

(COPELLO, 2006, p. 31). Posteriormente, a Constituição colombiana de 1991 inaugurou uma 

nova tradição urbanística, tendo minimizado os efeitos da tradição civilista, retomando e 

redefinindo a noção de função social da propriedade, ao referir-se a princípios como o dever de 

solidariedade e aludir à propriedade como um direito-dever e não direito fundamental 

(COPELLO, 2006, p. 33-34), diferentemente do que ocorre na Constituição Brasileira.  

Na esteira do pensamento de que a propriedade é uma função social, ideia presente na 

Constituição colombiana desde 1936, a Constituição de 1991, em seu artigo 82, estabelece 

como um direito coletivo a participação das entidades públicas na mais-valia urbana, por meio 

da regulamentação do uso do solo em defesa do interesse comum (SILVA; ALCÂNTARA, 

2019, p. 23).  

Essa previsão expressa na Constituição colombiana apresenta-se como um avanço se 

comparada ao status do mecanismo conferido pelo ordenamento jurídico brasileiro e peruano. 

Isso porque a possibilidade de utilização da captação da mais-valia urbana é inferida somente 

a partir da legislação infraconstitucional mediante uma hermenêutica constitucional da reforma 

urbana. Posteriormente, a Lei n. 388/1997, denominada Ley de Desarrollo Territorial, 

menciona como um dos seus princípios a “distribuição equitativa de ônus e benefícios” 

(COPELLO, 2006, p. 36), além de trazer os instrumentos de reparcelamento e participação da 

coletividade nas mais-valias geradas pela ação urbanística do Estado. Em relação à legislação 

infraconstitucional anterior, a Lei de 1997 representa um avanço, uma vez que define princípios 

para o ordenamento urbano na Colômbia, propondo uma articulação entre os instrumentos de 

planejamento urbano e aqueles de regulação pública do mercado do solo (VEJARANO, 2008, 

p. 82). 

Portanto, com base nessas experiências, torna-se evidente a indeclinável necessidade 

de uma política urbanística que ordene a utilização do solo urbano, à base da qual se identifique 

uma concepção renovada e democrática do direito de propriedade e que limite a produção 

capitalista da cidade puramente especulativa (LIRA, 2014). A visão de um direito urbanístico 
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contemporâneo, suficientemente aparelhado para ensejar assentamentos urbanos mais justos e 

racionais nas grandes e médias cidades, deve fluir da consideração de que a propriedade não é 

sempre a mesma, uniforme e inalterável, em qualquer circunstância. Seu contorno, sua senhoria, 

a extensão de suas faculdades ou direitos elementares, ficam na dependência da natureza do 

bem que lhe serve de objeto. Se o domínio se pratica sobre um bem de produção, um bem de 

capital (um bem idôneo a gerar outro bem, como a terra, por exemplo), a propriedade ostenta 

um determinado perfil, com o exercício das faculdades de usar, gozar e dispor mais 

intensamente limitado, em nome do interesse social, diversamente do que acontece com um 

bem de uso ou um bem de consumo. 

Ademais, é importante a consciência que se precisa ter de que a edificação, a utilização 

do solo urbano com qualquer finalidade, enfim, a configuração e a magnitude de uma cidade, 

não podem ser realizações privadas, ao sabor da conveniência do dono do lote ou da gleba 

urbana. Esses fatos são realizações públicas, fatos coletivos por excelência, devendo ser sempre 

vistos através do prisma da qualidade de vida não apenas individual, mas predominantemente 

da comunidade. Daí decorre que, a rigor, o direito de construir não deveria ser uma 

manifestação ínsita ao direito de propriedade. Deixar o acontecimento de fato urbanístico de 

tanta relevância ao nuto da deliberação livre dos donos do solo urbano, apenas com o exercício 

condicionado por uma licença, não conduz a nenhum urbanismo positivo, mas leva, isso sim, à 

viabilização do caos, à anarquia, à face terrível que exibem contemporaneamente as grandes 

cidades, as megacidades, as metrópoles e as megalópoles (LIRA, 2014). 

Lira destaca que: 
Alguns ordenamentos jurídicos, mais enérgicos na sua postura, chegam a retirar o 
direito de construir do conteúdo do domínio, chegam a não incluí-lo como um direito 
elementar integrante da senhoria, para qualificá-lo como uma concessão outorgada 
pela Municipalidade, exogenamente, de fora para dentro, e não como uma licença por 
ela outorgada endogenamente, correspondendo à concreção de um direito pré-
existente na senhoria. No regime de licença, como é o nosso, a autoridade 
administrativa, com o seu ato, declara um direito pré-existente de construir, desde que 
atendidos os requisitos contemplados em lei. No regime de concessão, a autoridade, 
com seu provimento, cria, constitui em favor do proprietário o direito de construir, já 
que a edificabilidade não está "ab origine" no direito de propriedade. A decisão 
administrativa, neste caso, é constitutiva, e, na outra hipótese, é declaratória (LIRA, 
2014, p. 263). 

 

Desta forma, o Estatuto da Cidade é, hoje, um dos pilares fundamentais do direito 

urbanístico pátrio e um dos meios de frear a mercantilização do espaço urbano. É fundamental 

a racionalização da ocupação do território urbano, visto que a ocupação do espaço urbano não 

se pode fazer aleatoriamente, impondo-se como inafastável um planejamento estatal da cidade, 

que consubstancia o essencial  à construção equilibrada do espaço urbano, sem exclusões e 
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segregações sociais, consagrando a dignidade da pessoa humana, o atendimento efetivo do 

direito de moradia digna, a erradicação da pobreza, da marginalização e da redução das 

desigualdades sociais, promovendo-se o bem de todos, sem preconceitos de raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação, enfim, buscando uma boa qualidade de vida 

para todos. 
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3 A POLÍTICA DE PROVISÃO HABITACIONAL 

 

3.1 POLÍTICAS DA NOVIDADE IMOBILIÁRIA: MUDAR PARA CONTINUAR IGUAL 

 

Desde o fim do século XIX, a necessidade constante de novas moradias nas cidades 

brasileiras não arrefeceu. Pelo contrário, passou, ao longo do tempo, a se agravar e se tornar 

uma crise generalizada a ser administrada pelo poder público. O problema da habitação no 

Brasil não foi resolvido pelo livre mercado, sendo que na era Vargas foi fundamental a 

intervenção estatal por meio de elaboração e financiamento de políticas habitacionais de larga 

escala. A histórica concentração fundiária, tanto de terra rural quanto urbana, impossibilitava o 

acesso da maior parte da população a um espaço físico no território. A consequência de tamanha 

concentração de terras foi o estímulo à construção para locação comercial. Apesar desses 

esforços, o aluguel não foi a saída para a crise e, décadas depois, foi desestimulado pela lei do 

inquilinato. Portanto, a questão da moradia se mostrou complexa ao longo do século XX, de 

maneira que demandaria diferentes atuações, do Estado e da sociedade, nas tentativas de 

resolução desta problemática (FILHO, 2006a). 

Foram muitas as ações estatais, seja por meio de legislações ou por meio de políticas 

públicas, que buscavam avançar formas de provisão de moradia em todo o Brasil. Entretanto, 

existe um consenso de que as diversas intervenções com foco na política habitacional não 

apenas foram insatisfatórias em atender à grande demanda por moradias nas cidades brasileiras, 

que enfrentaram um rápido processo de urbanização (MILTON SANTOS, 1991), como 

também estimularam o crescimento desordenado da mancha urbana nas principais metrópoles 

brasileiras, que por meio da autoconstrução criaram imensas áreas informais e de risco. O 

Estado brasileiro, por meio de suas políticas, ainda destinou boa parte dos investimentos 

públicos para determinados grupos e segmentos sociais que foram beneficiados pelas ações 

estatais, o que levou também a uma distinção ainda maior entre a cidade legal e urbanizada, de 

um lado, e a cidade autoconstruída, informal e ilegal, de outro (AGUIAR, 2014). 

Esse crescimento urbano desordenado e deficiente de interferência estatal, juntamente 

com todo o contexto sociopolítico brasileiro, levou o Brasil a se constituir como um Estado de 

significativa desigualdade social, como pode ser observado pelo Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH8), em que o Brasil ocupa a 84ª posição entre os 189 países, no Relatório de 

 
8 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três 
dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde (DESENVOLVIMENTO..., 2021). 
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Desenvolvimento Humano do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), em 

2020. Tamanha desigualdade de renda impossibilita que a maior parte da população nacional 

tenha acesso à moradia pelos mecanismos de mercado e consiga contrair um financiamento 

habitacional. Assim, a exclusão do mercado imobiliário de boa parte dos brasileiros, bem como 

a incapacidade de acumular renda e poupança, em longo prazo, para adquirir a moradia própria 

via financiamento, obrigou a autoconstrução de sub-habitações em locais de risco, periféricos 

e sem qualquer planejamento urbanístico e infraestrutura pública (MONTAGNANA, 2015). 

Somado a isto, ainda existe o histórico problema da compreensão da casa própria como 

um ideário nacional. Muito mais que um fenômeno ideológico, ou mera propaganda 

governamental, a aquisição da casa própria e a saída do aluguel é a garantia de uma condição 

de segurança para toda a família e a relativa certeza de uma velhice mais tranquila. A população, 

pobre e de classe média, entende a casa própria como sua âncora de seguridade frente às 

instabilidades político-econômicas enfrentadas ao longo de toda a história do Brasil. A própria 

sobrevivência pode ser atribuída a casa própria, uma vez que esta não está sujeita a 

imprevisíveis decisões de locadores e à inflação do preço do aluguel, como também é uma 

segurança frente à incerteza do mundo do emprego formal no país. Além disso, historicamente, 

a casa própria é considerada pelas classes populares e médias como um bom investimento, uma 

vez que a terra urbana teve a tendência de se valorizar ao longo das décadas. As constantes 

mudanças, tanto na Previdência Social como no Benefício de Prestação Continuada, aumentam 

essa leitura de garantia única da vida tranquila na velhice, em que a casa própria significa uma 

conquista de vida, dignidade frente à comunidade, e segurança em face aos problemas possíveis 

de serem enfrentados em um país sujeito a oscilações econômicas. Essa estabilidade trazida às 

famílias brasileiras, a exemplo da certeza de não sofrer ameaça de despejo, mostra que a casa 

própria tem um papel real de garantia de proteção social diante da ineficiente atuação estatal na 

área social, o que reflete uma insegurança em relação à legislação imobiliária e à política 

pública de emprego e renda (LEME, 2015a). 

Como meio de amenizar o problema da habitação, o governo investiu recursos, 

próprios e privados (provenientes de fundos controlados ou administrados pelo governo 

federal), na construção de grandes loteamentos e condomínios habitacionais nas áreas 

periféricas das cidades brasileiras. Esses investimentos em condomínios habitacionais foram a 

marca da atuação do BNH.  

Já como tentativa de mudar o enfoque, que até então estava apenas na aquisição de 

casas e apartamentos em condomínios habitacionais, durante a década de 1970, foram criados 

dois programas habitacionais, o Profilurb e o Promorar, também contando com recursos 
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provenientes do SFH. Estes programas se inseriram no contexto de crise econômica e 

perturbação social do final do governo Geisel, em que a ditadura militar estava sendo contestada 

e os indicadores socioeconômicos não mais sustentavam o regime de exceção. Segundo Filho 

(2006), o Profilurb possibilitava ao trabalhador de baixa renda a aquisição de parcela de terreno 

que já detinha uma infraestrutura básica, luz elétrica, água e esgotamento sanitário. Já o 

Promorar, de 1979, tinha a intenção de regularizar as ocupações de risco, acabar com as favelas 

e substituí-las por habitações apropriadas. Além dessas iniciativas, por meio do SFH foram 

estimuladas a criação de cooperativas com fins específicos para a habitação, de forma que por 

meio de regulamentação própria as cooperativas habitacionais se tornariam novos agentes 

dentro do mercado imobiliário brasileiro (FILHO, 2006a). 

Contudo, todas essas iniciativas eram caracterizadas pelo financiamento com recursos 

provenientes do SFH, tanto para aquisição de terrenos quanto para realização de obras. Com 

isso, continuaram a ter exigências típicas de financiamento habitacional, inacessíveis à maior 

parte da população que demandaria o acesso a tais programas.  

Assim, de uma maneira ou de outra, todo modelo de programa público de provisão 

habitacional brasileiro, até o advento da CRFB/88, sempre considerou como única hipótese a 

aquisição da casa própria, da propriedade em si, como mecanismo de acesso à moradia (FILHO, 

2006a). 

 

3.2 DO ABANDONO DO BNH À TRANSIÇÃO PARA A CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL 

 

O Brasil do final dos anos 1970 e do início dos anos 1980 enfrentou uma violenta crise 

econômica e fiscal. Em meio a essa crise, a política pública de provisão de moradia foi 

abandonada pelo governo central. Não apenas a política de habitação, como as demais políticas 

sociais foram deixadas de lado pelo último governo militar, implementando um verdadeiro 

“modelo de exclusão social”9. Entretanto, o colapso do sistema habitacional ocorreu, em grande 

medida, pelas catastróficas intervenções governamentais realizadas pelo governo federal sobre 

o BNH. As várias mudanças contratuais em relação à correção de valores, somadas às distorções 

econômicas criadas pelo fracassado Plano Cruzado, levaram à extinção do BNH, em 1986, pelo 

governo de José Sarney, e sua incorporação à Caixa Econômica Federal (CEF), gerando um 

 
9 Com a crise financeira, o governo Figueiredo (1979-1985) foi marcado por cortes orçamentários nas áreas de 
saúde, educação, cultura e moradia, de modo que a busca pela estabilização econômica ocorreu em detrimento 
dos investimentos sociais.  
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desmonte da capacidade de formulação e implementação de políticas habitacionais pelo 

governo federal (LEME, 2015a). 

O fim do BNH também foi motivado pelos graves problemas de captação de recursos 

pelo SFH, pelo histórico inadimplemento das COHABs, devido a intervenções políticas e 

casuísticas dos governos estaduais e municipais, e ao agravamento da dívida externa brasileira.  

No entanto, também havia uma modificação político-ideológica em curso, uma vez 

que o BNH simbolizava a época da ditadura militar brasileira. Sendo o banco habitacional uma 

importante política social do regime ditatorial, era necessário que a nova democracia o 

substituísse, o superasse. Ironicamente, contudo, a maior parte de sua legislação e seus 

regulamentos permaneceram vigentes, bem como as causas de suas disfunções econômicas, que 

foram somente repassadas a uma nova administração, nas mãos da CEF, o verdadeiro operador 

da política habitacional do país até hoje (FILHO, 2006a).  

Após a extinção do “banco habitacional dos militares”, em 1986, e a transferência de 

suas atribuições para a Caixa Econômica, o BNH se tornou a nova “Geni” da cena política e 

econômica brasileira. Mesmo que fosse a instituição governamental responsável por propiciar 

a aquisição de milhões de moradias aos brasileiros, passou a ser visto como um grande desastre 

quando se trata de política pública nacional, como um grande vilão que deixou como legado a 

ameaça de despejo de milhares de mutuários endividados (FINANCIAMENTOS..., 1983). 

A partir dessa situação, com o fim do BNH suas atribuições foram divididas entre a 

CEF, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional (DL nº 2.291, de 21/11/1986). Isto 

gerou a desarticulação da política habitacional em âmbito federal e tornou a CEF, herdeira dos 

espólios do BNH, o agente financeiro que faria a gestão do SFH (FILHO, 2006a). 

Este estado de letargia pouco se modificou durante o governo Sarney (1985-1990) e o 

governo Collor (1990-1992), momentos em que houve poucos investimentos em habitação. O 

modelo de financiamento habitacional por meio do SFH se encontrou esgotado já em 1985, ano 

em que mesmo os grandes subsídios governamentais e as correções monetárias abaixo dos 

valores de mercado não possibilitaram a quitação dos débitos por parte dos mutuários 

(MONTAGNANA, 2015). 

A crise no comando da política habitacional federal foi ainda mais aprofundada pela 

instabilidade da estrutura do Estado brasileiro, que com a nova Constituição e o novo governo 

democrático passou por modificações substanciais, tanto com a mudança de ministérios e 

secretarias, como com a frequente troca de ministros e chefes de secretarias de estado, o que 

impossibilitou a construção de programas e metas de longo prazo (FILHO, 2006). 
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Além de tudo, a incorporação das atividades do BNH à CEF passou a responsabilidade 

pela formulação da política pública de habitação para as mãos de um agente financeiro e não 

uma instituição criada para essa finalidade. Apesar de ser um banco estatal, a Caixa Econômica 

é um banco comercial e não possui quadro técnico especializado e com experiência no assunto, 

nem responsabilidade institucional em relação à elaboração de uma política pública voltada 

para a moradia. Assim, as prioridades econômicas acabaram superando a lógica de 

responsabilidade social e estatal que ainda era mantida pelo BNH, apesar de tudo. Quanto às 

demais atribuições do extinto Banco Nacional da Habitação, foram elas divididas entre vários 

ministérios, secretarias e órgãos governamentais, dispersão que muito prejudicou a elaboração 

de uma política pública de qualidade pelo governo federal. Com a política de habitação 

rebaixada a um compromisso de segundo plano, o que se observou foi uma queda acentuada 

dos investimentos voltados para o setor da habitação durante os anos seguintes à extinção do 

BNH (LEME, 2015a). 

Ainda sob a gestão de Sarney, foi editada a Lei nº 7.839 de 1989, que reformulou a 

estrutura e a gestão dos fundos do FGTS e, com isso, também realizou mudanças no âmbito do 

SFH. A Caixa Econômica passa a ter o controle sobre o fundo dos trabalhadores e concentrar a 

gestão do SFH, o que em tese facilitaria novos financiamentos habitacionais. Entretanto, já 

durante a gestão Collor/Itamar Franco, foram impostas suspensões de operações com recursos 

do FGTS, bem como o início de operações internas para averiguação de fraudes e 

irregularidades nas contratações anteriores com os recursos do fundo. A má gestão dos recursos 

do FGTS ainda durante o BNH e, depois, no governo Sarney levou a grandes perdas sofridas 

pelo fundo dos trabalhadores, tendo por consequência o congelamento de novas contratações 

de empreendimentos imobiliários e a paralisação de obras em andamento (MONTAGNANA, 

2015). A deterioração de vários empreendimentos financiados com recursos do FGTS foi uma 

marca deste período. Durante a década de 1990, foram comuns casos de unidades habitacionais 

serem comercializadas de forma inacabada e de inúmeros empreendimentos serem 

abandonados pelas construtoras, uma vez que, sem os repasses dos recursos do FGTS, não era 

viável a continuidade das obras. Após esses imóveis se tornarem um grande problema para o 

governo federal, durante o governo de Itamar Franco, tais contratos foram repassados para a 

CEF, com os prejuízos financeiros contabilizados como perda para o FGTS (FILHO, 2006a). 

Ademais, o Banco Central passou a ser a instituição fiscalizadora e reguladora do SBPE, 

partilhando a responsabilidade com a Caixa Econômica na administração de fato do SFH.  

Nesse período de reestruturação do sistema habitacional, em um momento em que não 

havia políticas claras e objetivas, a nível federal, sobre habitação e urbanismo, prosperaram 
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programas que possibilitavam a aquisição da casa própria de forma alternativa. Em sua maioria 

eram programas comunitários, tal como os mutirões comunitários, em que o Estado fornecia o 

terreno e os materiais, enquanto a população realizava a obra por meio de autoconstrução. Esse 

período também foi marcado pela recriação de movimentos populares voltados para habitação 

como a União Nacional por Moradia Popular (UNMP), iniciado em 1989 e criado por via de 

iniciativa popular, que organizava a comunidade para a realização de mutirões. Outro exemplo 

foi o Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM), criado em 1990, que teve sua origem 

nas ocupações de conjuntos habitacionais urbanos, visando à conquista do direito à cidade.  

Esses movimentos populares buscavam o acesso à moradia num momento em que se vivia a 

lacuna deixada pelo fim do BNH e de uma política habitacional nacional (MONTAGNANA, 

2015).  

 

3.3 A POLÍTICA DE HABITAÇÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Durante o período de transição para a democracia, a política nacional brasileira foi 

marcada pela indefinição. Foi somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988 

que uma nova estrutura institucional e jurídica foi estabelecida e direcionada a uma política 

pública de moradia, refletindo em grande parte as proposições do movimento da reforma urbana 

e da mobilização social que estiveram presentes durante todo o processo constituinte 

(AGUIAR, 2014). 

Aguiar (2014) considera a Constituição de 1988 como ponto de inflexão da política 

urbanística e habitacional no Brasil, visto que passou a incorporar boa parte da agenda 

reivindicatória da sociedade civil e a pauta do direito à cidade, ainda que a “inflexão” jurídica 

não tenha se tenha se materializado em sua plenitude. 

No entanto, mesmo com a nova Constituição, os anos 1990 foram marcados pela 

instabilidade econômica, inflação descontrolada, taxa básica de juros altíssima, operações 

financeiras, confisco de poupança, mudança de moeda, entre outros problemas econômicos. 

Desse modo, o crédito imobiliário, que já estava escasso nos anos 1980, tornou-se quase 

impossível de ser obtido por meio da Caixa Econômica, gestora do SFH. Isso reduziu o 

financiamento de moradias para o público de média e alta renda, excluindo grande parte da 

população brasileira (ARAUJO; FILHO; BUENO, 2016).  

Com a impossibilidade do autofinanciamento, a sociedade buscou alternativas para a 

produção de moradia para a população de baixa renda. Com a criação do Fundo de Amparo ao 
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Trabalhador (FAT) e do Plano de Ação Imediata para Habitação (PAIH), buscou-se direcionar 

recursos federais e parafiscais para se concretizar a habitação popular. Infelizmente, o objetivo 

de construir 245.000 habitações não foi atingido, bem como ocorreu a desvinculação dos 

recursos provenientes do FGTS em relação a imóveis financiados, o que teve como 

consequência a queda geral da qualidade das habitações construídas pela parca fiscalização, 

que deixou de ser realizada pelo gestor do fundo, a CEF. Ao longo da década, diversas tentativas 

de recuperar esses programas foram barradas pela falta de dotação orçamentária e de empenho 

político. O episódio do confisco da poupança e do FGTS também não contribuiu para a 

disponibilização de recursos voltados para a construção civil ou mesmo para obras de 

infraestrutura nos municípios (MONTAGNANA, 2015).      

Com o início da vigência do Plano Real, tendo o país adquirido alguma estabilidade 

econômica, a situação do SFH parecia melhorar, o que na realidade não ocorreu. A 

inadimplência continuou em alta e a oferta de melhores investimentos, como em títulos 

públicos, minaram as fontes de financiamento voltadas para a habitação. O setor imobiliário, 

portanto, passou a deixar de ser interessante para os agentes financeiros nesse período (FOLHA, 

1998). O setor imobiliário só começou a reagir quando teve início a emissão de letras 

hipotecárias, cartas de créditos e a aplicação de obrigações mínimas legais dos recursos da 

poupança.          

Em 1997, com a Lei 9.514/97, foi criado o Sistema de Financiamento Imobiliário 

(SFI), que possibilitou a captação de recursos do mercado financeiro para a construção civil. 

Com a securitização dos ativos, foi oportunizada segurança ao investidor, buscando-se assim o 

aumento dos investimentos de longo prazo. Segundo Montagnana (2015, p. 53), o SFI possuía 

uma grande diferença em relação ao financiamento realizado pelo SFH. Enquanto o “SFH conta 

apenas com recursos do FGTS, do FAT, do SBPE etc., o SFI é direcionado às pessoas com 

renda acima de cinco salários-mínimos, utiliza fontes da poupança privada livre, interna e 

externa, com a flexibilidade de possibilitar o financiamento imobiliário com fins habitacionais 

ou não”. 

A criação do SFI permitiu a emissão de mais títulos para o mercado financeiro em que 

se captavam recursos voltados ao financiamento imobiliário. Entretanto, o SFI se destina 

prioritariamente a mutuários de renda média e alta, com renda acima de 5 salários-mínimos e 

baixa chance de inadimplência (ELOY, 2013).      

Outra importante medida legislativa foi a criação da Alienação Fiduciária, que 

“transfere a propriedade de um imóvel do devedor ao próprio credor até o fim do pagamento 

das prestações. A custódia do imóvel fica com o próprio banco financiador, assim, em caso de 
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inadimplência, a execução de reintegração de posse se torna muito mais rápida” 

(MONTAGNANA, 2015). 

Este sistema gera um baixo índice de inadimplência por parte dos mutuários (BACEN, 

2018), é atrativo para os bancos, porém não resolve sozinho o grave problema do déficit 

habitacional do Brasil, visto que a maior parte da população brasileira não possui renda 

suficiente para adquirir um financiamento pelo sistema da alienação fiduciária (ELOY, 2013).     

Essas leis representaram um grande aprimoramento e avanço do marco regulatório do 

sistema financeiro voltado à habitação no Brasil. A maior segurança jurídica gerou a expansão 

do crédito pelos agentes financeiros, facilitou a retomada dos imóveis e substituiu, quase que 

completamente para os mutuários de média e baixa renda, as tradicionais hipotecas, que ainda 

subsistem como fonte de financiamento para imóveis de grande valor. É claro que a estabilidade 

econômica, a queda da taxa Selic, a diminuição da desigualdade de renda e o crescimento real 

da renda média do trabalhador, bem como o pleno emprego experimentado pela população 

durante os governos Lula e Dilma, facilitaram a ampliação dos financiamentos habitacionais. 

Ainda durante os anos de 1990, uma alternativa de provimento habitacional para baixa 

renda foi desenvolvida pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, baseada na ideia da 

“locação social”, uma espécie de leasing com opção de compra (FILHO, 2006). Era o Programa 

de Arrendamento Residencial (PAR), criado pela Lei nº 10.188, de 2001, uma modalidade 

especial do SFH, voltado à baixa renda, que após 15 anos permitia ao locatário optar pela 

compra do imóvel. Até o momento da compra, a moradia pertencia à Caixa Econômica, o agente 

financeiro operador. Tratava-se de habitações de boa qualidade, em meio a grandes centros 

urbanos, voltadas para o público mais carente e que buscavam reduzir o peso excessivo do 

aluguel e a coabitação, assim como retirar pessoas de habitações em áreas de risco. De maneira 

geral, esse programa fornecia habitações dignas para os beneficiários (CAIXA, 2020). 

O PAR ainda se mostrava muito inovador, uma vez que permitia a efetiva aquisição 

do imóvel por uma população de baixa renda, grupo social que sempre era excluído das 

tradicionais modalidades de financiamento habitacional, mesmo nos tempos do BNH, sem 

comprometer-lhe a renda, de forma que combinava as modalidades de locação social e 

aquisição subsidiada (FILHO, 2006).  

Ao adotar o modelo de contrato de arrendamento, o PAR permitia a fácil retomada do 

imóvel em caso de inadimplência, por mais de 2 meses. Como esses imóveis pertenciam à CEF 

por um prazo de até 15 anos, ao banco cabia a construção e a realização das manutenções 

preventivas. Essa medida gerou o desenvolvimento de imóveis de boa qualidade arquitetônica, 

visto que a visão empresarial da Caixa Econômica visava que seus ativos investidos 
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efetivamente tivessem boa durabilidade e baixo índice de manutenção. Da mesma forma, o 

programa exigia que as construções fossem realizadas em áreas já urbanizadas, o que favoreceu 

a boa localização desses empreendimentos imobiliários. Observa-se, com isso, que há uma clara 

oposição do programa em relação às construções com enfoque em classes de menor renda 

realizadas pelo BNH (VALENÇA, 2014).   

O PAR foi descontinuado em 2009, sendo um bom exemplo de política pública 

habitacional. No entanto, a necessidade de curadoria de cada imóvel pela CEF foi a explicação 

principal para o fim do programa, posto que demandava gastos com pessoal e investimento de 

manutenção (FILHO, 2006). 

Apesar dos esforços de se construírem sistemas alternativos de provimento de moradia, 

a realidade somente começaria a mudar a partir dos anos 2000, com profundas mudanças 

institucionais, políticas e econômicas, incluindo a mudança do enfoque da destinação dos 

recursos do FGTS para a moradia de baixa renda. Essas medidas iniciaram a modificação do 

panorama da habitação no país, mas não alteraram o painel geral de um mercado tipicamente 

subdesenvolvido de habitação, em que prioritariamente os recursos voltados para o 

financiamento de empreendimentos imobiliários são estatais ou de fundos sob o controle estatal. 

A dependência dos recursos provenientes do SBPE e do FGTS demonstram a incapacidade do 

livre mercado de suprir a demanda de recursos voltados para o financiamento habitacional e a 

consequente solução do grave déficit habitacional brasileiro (ARAUJO; FILHO; BUENO, 

2016).  

Fruto de pressões populares e derivados da própria Constituição, importantes avanços 

institucionais ocorreram, tal como a inserção do direito à moradia na Constituição Federal por 

meio da emenda 26, nos anos 2000, a aprovação do Estatuto da Cidade (Lei 10.257 de 10 de 

julho de 2001), a criação do Ministério das Cidades e a edição da nova Política Nacional de 

Habitação (ELOY, 2013). Decorrentes dessas novas instituições, surgiram também o Sistema 

Nacional de Habitação e o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), reconhecendo-se, 

enfim, a necessidade de destinação orçamentária pela União para a composição de subsídio de 

financiamentos habitacionais, com o fim de permitir o acesso à moradia pelas classes populares. 

A elaboração do Plano Nacional de Habitação foi mais um passo para o 

desenvolvimento de uma política urbana de planejamento integrado, em que a moradia era mais 

um elemento de composição da cidade e não tratada apenas como um ativo financeiro à parte 

da malha urbana. Assim, o saneamento básico, o transporte coletivo, a mobilidade urbana e a 

infraestrutura em geral também passaram a compor as políticas públicas voltadas ao 
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estabelecimento do direito à cidade de forma efetiva, com importância próxima à edificação de 

novas moradias (LEME, 2015).  

Com o Plano Nacional de Habitação foi estabelecida uma política de âmbito nacional 

que desenhava uma nova arquitetura institucional da política urbana, em que as 

particularidades, os problemas e as disparidades socioeconômicas passavam a ser levados em 

conta para a elaboração de políticas regionalizadas. O enfrentamento do déficit habitacional foi 

um dos principais objetivos desse plano, bem como a recuperação e reurbanização da cidade 

informal, parte significativa da área urbana em todo o Brasil. Este plano também incluía a 

articulação entre Estados, Municípios e a União em torno de uma proposta comum para 

potencializar o enfrentamento dos problemas urbanísticos nacionais, assim como buscou a 

participação da sociedade civil como agente interessado (LEME, 2015). 

Com o governo Lula, a política de habitação voltou ao primeiro plano em âmbito 

federal. Buscou-se, assim, delinear uma nova política de moradia que contemplasse todas as 

classes sociais por meio de financiamentos imobiliários para aquisição da casa própria. Como 

forma de possibilitar o acesso dos grupos de menor faixa de renda, uma política nacional de 

subsídios à moradia começou a ser pensada, do mesmo modo que se buscou destinar a maior 

parte dos recursos do FGTS para o financiamento de habitações populares, enquanto para a 

classe média e classe alta tais financiamentos fossem captados por meio do SBPE. Com essa 

política, a oferta de crédito para habitação popular praticamente dobrou em relação aos níveis 

da década de 1990 (FILHO, 2006). 

Como novo gestor dos recursos voltados à moradia, urbanização, transportes e 

saneamento básico, o Ministério das Cidades redefiniu a relação com a Caixa Econômica 

Federal, o grande operador de recursos do FGTS. Buscou-se, assim, atingir os grupos sociais 

de renda inferior a 5 salários-mínimos, que concentram 80% do déficit habitacional nacional 

(FILHO, 2006). 

A Caixa Econômica continuou como o principal intermediário e agente financeiro do 

financiamento habitacional no Brasil, fornecendo crédito para a reforma, construção, ou 

aquisição de imóvel por meio do SFH, e utilizando para isso recursos provenientes do FGTS e 

do SBPE (FLORES, 2017). 

Em meio a essas mudanças, com a volta de uma política nacional de habitação, e com 

a volta da pressão dos movimentos sociais e populares, o governo federal buscou atender a 

demanda por novas unidades habitacionais, aproveitando-se também do impulso econômico 

que a construção civil traz para a economia, como política anticíclica e antirrecessiva, frente à 

crise econômica internacional de 2008. Era também uma forma de impulsionar a economia 



67 
 

nacional nos mesmos moldes realizados pelos governos militares por meio do BNH. O governo 

federal procurou assim aplicar um volume de recursos sem igual na história brasileira em 

subsídios à produção da habitação social. A alocação desses recursos também passou a ser mais 

consistente, estabelecida por lei e com metas ambiciosas (VALENÇA, 2014). 

No ano de 2009, foram produzidas mais de um milhão de novas moradias, e a área 

habitacional se tornou um dos principais eixos dos Programas de Aceleração do Crescimento 

(PAC I e II), demonstrando o peso da política de provimento habitacional como medida de 

estímulo para a economia. Priorizou-se também a urbanização de favelas, assistência técnica 

para a construção de novas moradias populares, a construção habitacional em municípios 

médios e a necessidade de infraestrutura urbana nas proximidades dos investimentos 

habitacionais com recursos federais. Os municípios mais pobres foram contemplados com 

grandes investimentos com enfoque urbanístico, além de recursos provenientes do FGTS e do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) (MONTAGNANA, 2015). 

Como parte da nova política habitacional, foi criado o Programa Minha Casa Minha 

Vida, por meio da Lei 11.977 de 2009, que também implementou mudanças jurídico-legais nos 

financiamentos imobiliários. Este programa habitacional operacionalizou a lógica de mercado, 

capitaneado por grandes construtoras privadas, para realizar a implementação de grandes 

empreendimentos imobiliários. Mais uma vez, a questão da localização dos imóveis foi em 

grande parte desconsiderada, e em termos de qualidade, eles também não eram muito superiores 

às moradias populares edificadas pelo antigo BNH. Em resumo, muitos dos problemas 

observados na década de 1970 se repetiram com o Programa Minha Casa Minha Vida 

(AGUIAR, 2014). 

Utilizando-se dos recursos do SFH, objetivando a redução do déficit habitacional, o 

programa instituiu a denominada Faixa 1, que atendia aos mutuários com renda mensal de no 

máximo R$ 1.800,00, de forma que não comprometessem mais de 10% da renda mensal bruta 

com o financiamento, estabelecendo 120 meses como prazo máximo de quitação. Desta vez, 

não apenas os recursos do FGTS foram utilizados, mas houve também aportes realizados pelo 

orçamento geral da união, pelo Fundo de Arrendamento Residencial e pelo Fundo de 

Desenvolvimento Social, que também passaram a integrar o montante de recursos totais 

destinado a essa faixa como subsídios estabelecidos pelo governo federal. A Faixa 1,5 deve ter 

renda mensal, somando todos os familiares, de até 3 salários-mínimos, estabelecendo-se como 

subsídio governamental máximo o valor de R$ 45.000,00. A Faixa 2, por sua vez, atende ao 

público de renda de até R$ 4.000,00, tendo subsídio máximo de R$ 27 mil, enquanto a Faixa 3 

atende os grupos familiares de renda mensal de até R$ 9.000,00, podendo realizar 
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financiamentos com prazo máximo de 30 anos e com os subsídios de juros pelo FGTS 

(FLORES, 2017). 

Também foi criada uma modalidade especial do programa Minha Casa Minha Vida, 

chamada Entidades, que foi voltado para ONGs, cooperativas habitacionais e associações, 

seguindo os mesmos critérios gerais do programa principal. Apesar de importante, investiu-se 

somente um bilhão de reais nessa modalidade, pouco em comparação aos dezesseis bilhões 

destinados ao mercado imobiliário (MONTAGNANA, 2015). 

Apesar de representar um grande investimento público (mesmo que grande parte dos 

recursos sejam provenientes do FGTS), o programa Minha Casa Minha Vida careceu de um 

planejamento urbanístico e territorial, não refletindo uma lógica de organização em 

consonância com a política nacional da habitação e com o Estatuto da Cidade. Mesmo com 

grandes subsídios, o financiamento habitacional continuou a pesar no bolso dos grupos da Faixa 

1, 1,5 e 2 do programa, gerando um volume substancial de inadimplência por parte desses 

grupos. A questão da localização dos imóveis e dos conjuntos habitacionais construídos 

também não contribui para a permanência dessas pessoas nas moradias adquiridas, 

ocasionando, muitas vezes, que o mutuário desista do imóvel, visto que o valor final da dívida 

é superior ao valor de revenda da moradia. A distância dos locais de trabalho e lazer também 

são fatores que desestimulam a permanência das famílias beneficiadas com o programa, 

fazendo com que esses locais se tornem perigosos ou ocupados por grupos criminosos e 

milicianos.  

Com a grave crise financeira enfrentada pelo país na década de 2010, o índice de 

inadimplência alcançou 30% no ano de 2016. O potencial índice de inadimplência é acentuado 

pelo aumento do desemprego e a consequente perda de renda, acrescentando-se a isso o fato de 

que a CEF, o agente financeiro operador do mercado do programa, não informa os mutuários 

devidamente sobre as possibilidades de renegociação e reincorporação das dívidas dos 

financiamentos (FLORES, 2017). 

Para colocar em prática um programa de tal envergadura, vários agentes foram 

incluídos além do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica. A integração de diversos 

atores, como as prefeituras, secretarias municipais e organizações estaduais foi fundamental 

para compor um esforço no sentido de formular e implementar esse programa habitacional. 

Assim, com o objetivo comum de diminuir o déficit habitacional no Brasil, o Ministério das 

Cidades criou normativas nacionais comuns a serem implementadas pela CEF e pelos demais 

bancos ou agentes financeiros que fizeram parte do programa, como foi o caso do Banco do 

Brasil. 



69 
 

Os agentes envolvidos diretamente com o programa interagem durante todo o 

processo, desde ações que contemplam a formulação, a implementação e a efetivação dos 

esforços para reduzir o déficit habitacional no Brasil. Os procedimentos adotados objetivam pôr 

em prática as normativas nacionais comuns com as prefeituras, os bancos privados e as 

concessionárias de serviços urbanos (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2021). 

Enquanto cabe ao Ministério das Cidades o cadastramento de famílias interessadas na 

participação do programa, assim como o estabelecimento de normativas, à Caixa cabia a relação 

direta com o beneficiário e futuro mutuário, utilizando os cadastros realizados pelo Ministério 

e pelas prefeituras, que quando repassados à instituição financeira, eram aprovados e 

transformados em contratos imobiliários, definindo assim a faixa de renda do beneficiário e os 

subsídios que ele receberia, autorizando o crédito e estabelecendo a forma de pagamento do 

financiamento. Em relação às construtoras, também cabia à Caixa estabelecer padrões mínimos 

de qualidade e de valor total da moradia, selecionando os melhores projetos para o atendimento 

do programa. A tudo isso se acrescentam as isenções tributárias fornecidas pelos municípios e 

pelos estados como forma de baratear as construções dos empreendimentos imobiliários 

(FLORES, 2017). 

Apesar do sucesso, quando levado em conta o volume construído de habitações, o 

programa Minha Casa Minha Vida possuiu muitos problemas e críticas que foram realizadas 

contemporaneamente à sua execução. Como esse programa teve grande relevância como 

política anticíclica e desenvolvimentista, como uma das estratégias do governo federal para 

superar a crise de 2008, ele foi colocado em prática pelo Ministério da Fazenda e da Casa Civil, 

desconsiderando em grande parte as propostas e intenções contidas no Plano Nacional de 

Habitação e o que foi proposto pelo Ministério das Cidades. Foram repetidos, em grande 

medida, os erros do BNH, além de não terem sido seguidas propostas de longo prazo para uma 

política habitacional que englobasse a cidade como um todo, e não apenas a questão da 

produção de novas moradias. Desse modo, a política fundiária estabelecida pelo Minha Casa 

Minha Vida não corresponde em sua totalidade ao proposto no Plano Nacional de Habitação, 

sendo que a lógica mercadológica capturou o programa, gerando muitos empregos e grande 

movimento econômico para a economia nacional, mas também grandes lucros para as 

construtoras civis, para o setor imobiliário em geral, em detrimento do máximo aproveitamento 

que o programa poderia ter para seus beneficiários. A busca pela máxima rentabilidade levou à 

construção de imóveis de baixa qualidade em localidades distantes, com pouca infraestrutura, 

atrapalhando a integração da população mais pobre, beneficiária do programa, com a 

infraestrutura urbana e seus benefícios já presentes nas cidades brasileiras (AGUIAR, 2014). 
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A pouca participação popular na elaboração, na escolha das áreas de investimento e na 

estruturação geral do programa diminuiu a margem de atuação sobre as edificações, bem como 

impossibilitou que os investimentos fossem realizados de maneira a produzir imóveis de 

qualidade. O Programa Minha Casa Minha Vida não correspondeu a um caráter integrado de 

configuração de um novo modelo de cidade; continua a ser desigual, excludente, gerando 

segregação dos pobres do espaço urbano, como já é comum na política habitacional brasileira 

ao longo do século XX (SANTOS, 1993). O programa também não conseguiu acabar com o 

enorme déficit habitacional presente no Brasil (AGUIAR, 2014). 

 

3.4 A POLÍTICA HABITACIONAL DA DÍVIDA - OS PROBLEMAS DOS SISTEMAS 

FINANCEIROS HABITACIONAIS DO BRASIL (SFH E SFI) 

 

Analisada a política habitacional brasileira ao longo do tempo, verificamos que ela é 

ancorada, em sua maior parte, em um sistema de financiamento, com duas fontes principais de 

recursos, o FGTS e o SBPE. Por esta razão, grande parte da população não é atendida pela 

política de moradia, visto que não dispõe de renda suficiente para ingressar no mercado formal 

de terras ou para se candidatar a um financiamento habitacional convencional. Assim, um 

sistema de financiamento subsidiado é necessário, tal qual o Minha Casa Minha Vida, mesmo 

que não seja suficiente para resolver o histórico problema habitacional do país. Por outro lado, 

ao possibilitar o acesso à moradia a milhares de pessoas, os tradicionais sistemas de 

financiamento permitem a inclusão urbana e social de muitas famílias, bem como dinamizam a 

economia nacional, gerando emprego e renda. 

A moradia, invariavelmente, apresenta um alto valor de aquisição, o que significa que 

políticas públicas nacionais são necessárias para viabilizá-la, bem como é necessária a 

regulação estatal para calibrar o modo de atuação dos mercados, agentes financeiros e o nível 

de crédito, de forma a dar sustentabilidade ao sistema financeiro habitacional e possibilitar o 

crescimento sustentável da oferta de imóveis em paridade com a procura pelos futuros 

mutuários (ELOY, 2013) 

Tem-se ainda que considerar que o mercado financeiro, o ambiente de negociações de 

ativos com algum valor financeiro, é normalmente dependente das ações macroeconômicas 

adotadas pelo governo central, em especial das decisões que advêm da equipe econômica. Tais 

decisões na esfera governamental influenciam o mercado, direta ou indiretamente, de modo 

que, quando elas incorrem em equívocos, resultam em preocupações e distorções no sistema 

financeiro nacional e, no caso em estudo, também no SFH. 
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Tais decisões geram externalidades, positivas e negativas, podendo afetar desde as 

instituições financeiras até ao mutuário de um pequeno imóvel residencial. 

 Assim, é imperioso compreender que essas medidas macroeconômicas, quando 

pautadas por escolhas políticas de governo, podem gerar consequências imediatas e 

devastadoras ao bom funcionamento do sistema financeiro, ou seja, causar desvalorização dos 

ativos, tendo como consequências diretas impactos negativos sobre o SFH e o mercado 

imobiliário nacional, levando a uma série de retomadas de imóveis, queda dos Fundos 

imobiliários e despejos em massa, como foi observado na crise financeira e habitacional dos 

Estados Unidos da América, no ano de 2008. Equívocos nessas decisões podem, portanto, 

implicar o caos e a implosão do sistema financeiro habitacional e do mercado imobiliário 

nacional, que se configura como um tipo específico de aplicação financeira, inserido no 

contexto maior do “Mercado” como espaço em que operam as forças da oferta e da demanda. 

É nesse contexto que se insere o novo mercado financeiro imobiliário do Brasil, que 

se desenvolveu por meio de um novo mecanismo de concessão de crédito, possibilitando mais 

facilmente o acesso à casa própria, bem como a retomada do imóvel em caso de inadimplência 

(MONTAGNANA, 2015). Esse mecanismo, de forma geral, é a securitização dos ativos, muito 

comum no sistema financeiro internacional, como forma de negociar ativos com os riscos do 

negócio sendo absorvidos por um terceiro, sendo este “risco” um passivo transformado em 

títulos revendidos no mercado financeiro. Com esse sistema, torna-se possível o crescimento 

do sistema financeiro de países que não possuem volume suficiente de capital disponível no 

mercado e, no caso específico da habitação, permite que sejam levantados grandes volumes de 

investimentos para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários.  

A primeira mudança, em âmbito nacional, sob a égide do sistema de securitização, 

ocorreu com o estabelecimento do SFI (Sistema Financeiro Imobiliário), que possibilitou a 

arrecadação de vultosos recursos para incorporadoras, instituições financeiras e construtoras do 

setor habitacional. Por meio do novo sistema financeiro, foram vinculados os créditos e 

recebíveis por prazo igual ou superior ao do financiamento habitacional, de forma que o 

investimento seja de longo prazo, tal como é o crédito habitacional. Ao prazo de vários anos os 

títulos lastreados em imóveis se tornam recebíveis, apesar de poderem ser negociados a 

qualquer momento. Ainda é marcante a falta de liquidez desses títulos, no caso brasileiro, por 

ausência de um forte mercado secundário, o que impossibilita o crescimento do SFI, não o 

tornando, contudo, insignificante (MONTAGNANA, 2015). 

No SFI, os títulos lastreados nos imóveis dependem da estabilidade macroeconômica, 

de regras claras de mercado, da atividade econômica, de crédito, renda e possibilidade de 
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pagamento das dívidas pelos mutuários. Isso significa que o Banco Central deve estar sempre 

regulando o mercado, mudando e aperfeiçoando as normativas financeiras de forma a propiciar 

um bom ambiente de negociação desses ativos, estimulando o investimento privado em títulos 

do SFI. Como forma de aumentar as garantias aos investidores em relação à inadimplência, no 

SFI a liberdade contratual é a regra, de modo que as cláusulas são previamente acordadas para 

evitar possíveis problemas de pagamento futuro (ELOY, 2013). 

Outra importante inovação legislativa, que possibilita maior estabilidade quanto aos 

ativos investidos no sistema habitacional, ocorreu com o estabelecimento, no art. 19 da lei do 

SFI, da alienação fiduciária (ELOY, 2013). Trata-se de nova forma jurídica que permite ao 

credor retomar com mais facilidade (e até mesmo por meio extrajudicial) o imóvel do mutuário 

inadimplente, obrigando-o ainda a quitar o restante dos débitos por meio judicial 

(MONTAGNANA, 2015). 

A alienação fiduciária substituiu, em grande medida, os contratos de hipotecas em que 

o imóvel é adquirido e posto como garantia do contrato de financiamento, gerando risco de 

inadimplemento por parte do mutuário que, em caso de não pagamento das prestações do 

financiamento, pode sofrer com a perda da moradia somente por meio de um processo judicial 

(ARAUJO; FILHO; BUENO, 2016). A alienação fiduciária, por outro lado, muda a lógica da 

garantia, uma vez que o imóvel será transferido para o mutuário após a quitação de todos os 

débitos, ficando sob guarda da instituição financeira enquanto isso não ocorrer. Por isso, a 

inadimplência é facilmente resolvida com a rápida retomada do imóvel, que ainda está em nome 

do banco credor (MONTAGNANA, 2015). 

Ademais, em todos os contratos habitacionais temos índices de correção pré-fixados, 

de forma que não haja distorções nos valores do montante da dívida nem dos juros contratuais. 

O estabelecimento da antiga “correção monetária”, hoje substituída por outros índices oficiais, 

como o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), da Fundação Getúlio Vargas, o  Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou a Taxa Referencial (TR), evitam que os 

valores da dívida (tanto a amortização como a prestação real do mutuário) se torne ou muito 

excessiva, ou desvalorizada, como ocorreu ao longo da história do BNH (IBGE, 2021). A 

disjunção dos custos de captação e remuneração dos recursos ocasionada pela inflação, pela 

perda do poder de compra e corrosão do real valor dos salários foram alguns dos principais 

fatores do desequilíbrio atuarial do BNH e, consequentemente, muito contribuíram para sua 

extinção. Montagnana (2015) afirma que “o descasamento entre indicadores pode levar o setor 

a grandes prejuízos financeiros e econômicos, uma vez que os salários devem estar alinhados 

aos contratos de longuíssimo prazo”.  
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Além disso, com a Lei 10.931, de 2004, dentre outros mecanismos de aperfeiçoamento 

dos financiamentos habitacionais e da securitização desse mercado, buscou diminuir o 

ajuizamento de contratos imobiliários, de forma que o mutuário somente poderia contestar na 

Justiça seus termos após o pagamento integral da dívida, sendo que o principal tornou-se 

indiscutível, cabendo divergência somente acerca dos juros, taxas entre outros encargos. Com 

isso, a judicialização de financiamentos caiu drasticamente, acompanhada da inadimplência 

geral. Surge também, por esse motivo, um incentivo maior à liberação de recursos ao 

consumidor, uma vez que este terá menos probabilidade de ficar em débito, e o spread bancário 

é menor, o que permite o empréstimo bancário a um maior grupo de pessoas. 

Outra mudança ocorrida a partir do estabelecimento do sistema de alienação fiduciária 

foi a possibilidade de escolha, pelo mutuário do SFH, da tabela de correção pelo Sistema de 

Amortização Constante (SAC) ou pelo sistema francês de amortização, a tabela PRICE. Assim, 

o cliente passou a poder escolher qual tabela melhor se ajustaria às suas condições financeiras. 

A tabela PRICE estabelece prestações iguais durante todo o financiamento, sendo que, no 

começo dos pagamentos, a maior parte do dinheiro é destinada à quitação dos juros, sendo a 

menor parte destinada a amortizar a dívida. Já pela tabela SAC, o financiamento habitacional é 

marcado por prestações decrescentes, em que a cada parcela uma parte é destinada ao 

pagamento de juros concomitantemente à amortização da dívida (ARAUJO; FILHO; BUENO, 

2016).  

Atualmente, existem centenas de milhares de financiamentos habitacionais 

(CONSTRUÇÃO, 2020) regidos pelas normas do sistema financeiro habitacional (SFH). 

Entretanto, com a redução do poder aquisitivo do trabalhador, em essência o mutuário, aquele 

cidadão que compra o imóvel utilizando o recurso do SFH, se torna juridicamente responsável 

pelo seu pagamento. De forma que decisões equivocadas em relação à condução 

macroeconômica do país e sobre o SFH resultam, primeiramente, na redução da renda per capita 

do trabalhador, no desemprego e, em segundo plano, na inadimplência generalizada dentro do 

sistema financeiro habitacional.  

Essa situação gera, finalmente, a consequente perda do imóvel para o agente 

financeiro, fato esse precedido por uma série de ações negativas, tanto para os agentes 

imobiliários, bancos e construtoras, como para o mutuário. A perda de um imóvel é o fim de 

um tumultuoso processo que gera o desalojamento de famílias, prejuízo para os bancos e 

problemas sociais.  

A crescente perda de imóveis ainda gera um excesso de oferta de moradias disponíveis 

no mercado e, juntamente com a ausência de compradores, resulta em distorções entre a oferta 
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e a demanda. São fatores que, em qualquer mercado, acabam gerando distorções perigosas, tais 

como a concentração de unidades habitacionais nas mãos de poucas pessoas, físicas e jurídicas, 

que possuem capacidade de aquisição, bem como uma crise de moradias, devido ao 

desalojamento de milhares de famílias.   

Dessa forma, tal como pode-se observar, a situação econômica do país, sendo de fraco 

crescimento do PIB, de desemprego em massa e queda da renda per capita, demonstra que é 

provável que em breve ocorra o colapso, ainda que parcial, do sistema financeiro habitacional. 

Tal crise poderá ter os contornos daquela dos anos 1970, durante o período militar, 

quando se analisa o contexto social do país, assim como também poderá ter características da 

crise financeira americana de 2008, devido ao contexto de expansão do preço médio dos 

imóveis e crescimento, sem lastro, dos ativos financeiros. 

 

3.5 A POLÍTICA HABITACIONAL DA DÍVIDA 

 

A partir de 2008, com a crise do subprime americano, voltou a discussão sobre 

possíveis novas crises financeiras com base no sistema financeiro dos demais países e iniciada 

a partir de um descontrole dos financiamentos habitacionais. Essas especulações sobre uma 

possível crise financeira e imobiliária também chegaram ao Brasil, visto que na última década 

foi observado um surpreendente e incontrolável aumento geral dos preços dos imóveis, 

notadamente nas principais metrópoles do país, Rio de Janeiro e São Paulo. Até mesmo o Nobel 

de Economia, Robert Shiller, percebeu, ao analisar o caso brasileiro, que algo estava ocorrendo 

para que ocorresse uma variação tão expressiva nos preços dos imóveis e lotes urbanos em todo 

o Brasil (ARAUJO; FILHO; BUENO, 2016) 

O que pôde ser observado no país foi um aumento desmedido das operações de crédito 

imobiliário, passando de R$ 48,90 bilhões em 2007 para R$ 338,06 bilhões em 2014. Também 

se observa que o financiamento habitacional foi muito facilitado, não apenas com o uso da 

alienação fiduciária, mas também com a queda das taxas de juros dos bancos públicos, com a 

criação do Minha Casa Minha vida, com os aumentos dos salários, e com a distribuição de renda 

e do montante disponível para empréstimo provenientes do FGTS e do SBPE. 

Essa abundância de capital, somada aos fatores externos positivos, como entrada 

maciça de dólares das commodities, queda da taxa básica de juros (SELIC) e situação de pleno 

emprego, estimulou o investimento em terra e imóveis, ativos que historicamente se valorizam 

e que apresentam segurança na realização de investimentos. Com a demanda aquecida, as 

famílias passaram a se endividar para conseguirem obter sua casa própria, ou um segundo 
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imóvel de renda, o que contribuiu para o endividamento imobiliário, em relação à renda 

familiar, partindo de 3% em 2004, para 17,74% no ano de 2014 (ARAUJO; FILHO; BUENO, 

2016).  

É claro que, em comparação com outros países desenvolvidos, a relação de 

endividamento imobiliário em relação ao PIB está bem abaixo da maioria, uma vez que os 

Estados Unidos apresentam atualmente uma relação próxima a 50% e países como Suíça, 

Austrália e Dinamarca possuem uma relação de crédito imobiliário para o PIB maior que 100% 

(JARDIM; LORRANY, 2020). Apesar disto, o nosso nível de endividamento já é considerado 

alto em relação aos demais países emergentes, assim como é mais preocupante que o dos países 

desenvolvidos.  

Isso ocorre em razão do perfil de endividamento, do nível de comprometimento da 

renda, dos prazos de pagamento e das taxas de juros aplicadas no país. Todos esses fatores são 

desfavoráveis ao mutuário brasileiro, que convive com taxas de juros para empréstimos muito 

mais altas, se comparadas às taxas americanas de no máximo 2% ao ano, além da inflação alta 

persistente na história do país, o que por si só já acarreta o crescimento sem igual da dívida 

financiada, tanto principal como juros. Somado a toda esta conjuntura negativa, temos um país 

com baixos salários, precarização da mão de obra, instabilidade no emprego, como também 

convivemos com uma crise econômica desde os fins do ano 2014. Amortizar uma dívida com 

um índice de correção atingindo a marca de 6%, como já foi comum no Brasil, somado a juros 

contratuais de outros 6%, resulta em nada menos que uma fatura impagável para o mutuário. 

Os resultados da política econômica de estímulo ao financiamento já começaram a 

aparecer. Passado o período de relativa estabilização do país, que fez explodir a demanda por 

imóveis, a partir de 2014 surge um cenário de preços inflacionados, aumento do número de 

devedores e crescimento do endividamento geral da população. Com base nos custos de 

produção e outros fatores que interferem no preço da terra e dos imóveis, não é possível 

justificar a elevação dos preços gerais do mercado imobiliário brasileiro. Entre 2004 e 2014 

ocorreu uma variação real de 159,75% nos preços gerais dos imóveis, o que pode representar 

um caráter especulativo desses investimentos em comparação a outros realizados no mesmo 

período. Os fatores macroeconômicos positivos desta época, marcadamente entre o segundo 

governo Lula e o primeiro governo Dilma Rousseff, são fatores que possibilitaram a expansão 

geral do mercado imobiliário, bem como o aumento dos preços de imóveis. Entretanto, 

situações econômicas como as observadas durante esse período geralmente tem como 

consequência o surgimento de bolhas especulativas, e no caso específico em estudo, de bolhas 

imobiliárias (ARAUJO; FILHO; BUENO, 2016).  



76 
 

Vários fatores possibilitam afirmar que o crescimento do mercado imobiliário 

brasileiro, no que se refere aos valores gerais, é desproporcional em relação aos valores dos 

custos envolvidos na construção e comercialização dos imóveis. Há claramente um cenário em 

que se observa um descompasso entre preços de produção e de venda, mas que ainda não pode 

ser plenamente configurado como uma bolha imobiliária tradicional. Nesse sentido, 

entendemos que um novo conceito seria necessário para expressar o que está ocorrendo no 

mercado imobiliário brasileiro, fenômeno que não pode ser corretamente denominado de 

“bolha”, uma vez que não ocorreu uma explosão abrupta desse mercado. Poderíamos conceituar 

a sua situação, mais acertadamente, como a de um verdadeiro “balão imobiliário”, que se 

caracteriza pelo crescimento vertiginoso dos preços dos ativos imobiliários e posterior queda 

ou estagnação desses valores, sem ocorrer, no entanto, uma ruptura radical e uma crise 

generalizada do mercado de imóveis, nem mesmo uma situação de maciça retomada de imóveis, 

falência de incorporadoras, construtoras, imobiliárias e instituições financeiras, nem ainda 

abalos significativos na economia nacional (ARAUJO; FILHO; BUENO, 2016). O quadro atual 

do Brasil somente nos permite observar fatores como: um crescimento considerável do 

endividamento familiar e da retomada de imóveis pelas instituições financeiras; e uma queda 

relativa dos preços dos imóveis, com o aumento das renegociações entre banco e mutuários 

levando a refinanciamentos, reincorporações das parcelas habitacionais vencidas e descontos 

sobre os juros dos empréstimos. A situação ainda é caracterizada pelo empenho da principal 

instituição financeira de crédito habitacional no país, a CEF, de buscar fórmulas não judiciais 

de repactuação dos contratos ou mesmo de retomada amigável dos imóveis, de forma a quitar 

os débitos. A participação do governo federal em continuar impondo à CEF uma política de 

conciliação com os mutuários, mesmo que represente riscos futuros e prejuízos financeiros ao 

banco, também é importante para evitar um colapso generalizado do mercado imobiliário 

nacional. 

Toda essa conjuntura negativa foi amplificada pela crise do coronavírus, que debilitou 

a já cambaleante economia nacional, que ainda não havia se recuperado da recessão de 2015. 

Do ponto de vista de uma ampla crise imobiliária nacional, a recessão econômica de mais de 

cinco anos ajudou a evitar a expansão sem lastro real do mercado, murchando o já mencionado 

“balão imobiliário” e evitando, assim, um colapso repentino. Não se observa, portanto, um 

“estouro” da bolha imobiliária no caso brasileiro, mas sim o longo período de crise e de pouco 

ou nenhum crescimento do mercado habitacional nos próximos anos.  

Outro fator que impede o aprofundamento da crise habitacional brasileira a curto prazo 

é o fato de que os recursos utilizados no SFH e no SFI são provenientes essencialmente do 
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FGTS e do SBPE, como também o fato de a CEF deter aproximadamente 70% do mercado 

imobiliário nacional, o que permite maior intervenção do Estado em caso de iminência de uma 

crise. 

A securitização dos ativos brasileiros referentes ao setor imobiliário também não é, em 

geral, negociada no amplo mercado, na bolsa de valores, nem se criaram derivativos dos 

empréstimos imobiliários, em sua grande maioria. Isso permite que a instituição financeira 

ainda tenha grande margem de manobra quanto a negociações de seus ativos, possibilitando 

descontos aos mutuários e mesmo intervenção governamental, quando necessário. O fato de 

que a maior parte do sistema habitacional ainda está atrelado ao SFH também contribui para a 

diminuição da criação de derivativos sobre os ativos imobiliários, concentrando o mercado em 

poucos agentes financeiros. Deste modo, uma grande e desenfreada venda de posições 

financeiras e de títulos, situação que marca o início de uma crise financeira, não é provável no 

âmbito nacional (ARAUJO; FILHO; BUENO, 2016).  

Entretanto, a longo prazo, com as sucessivas crises financeiras, a redução da renda per 

capita do trabalhador poderá levar ao colapso do SFH. Se isso ocorrer, o trabalhador, em geral 

o mutuário do SFH, não terá condições de pagar as prestações, o que o levará à inadimplência, 

com a consequente perda do imóvel, assim como ocorreu com os mutuários do BNH na década 

de 1970. 

A perda ou retomada dos imóveis trará prejuízos, tanto ao mutuário como ao agente 

financeiro. O mutuário, não tendo condições de pagar as prestações, deixará que o imóvel sofra 

deterioração, com a consequente perda do valor de mercado. Nesse contexto, o excesso de 

imóveis nas mãos dos agentes financeiros reduzirá o valor médio de venda, não conseguindo o 

agente financeiro obter nem mesmo os recursos para quitar o saldo devedor do financiamento. 

Ocorrendo isso, a situação será agravada pelo aumento generalizado das taxas de juros, comum 

em épocas de crise econômica no Brasil, quando a correção pela inflação do financiamento 

habitacional pelo SFH aumenta o saldo devedor dos mutuários, causando ainda mais 

inadimplência. O mutuário, ao observar que o saldo devedor corrigido sempre irá superar o 

valor de mercado do imóvel, deixará de pagar as prestações, pois aquele bem não cobre sua 

dívida. Deste modo, perder o imóvel financiado é a melhor opção, pois será possível comprar 

outro imóvel, quitado, por um preço inferior ao atual. 

Apesar dessa lógica, o mutuário em questão não se desobrigará da dívida do imóvel 

anterior no sistema atual de alienação fiduciária. Essa dívida se constitui em obrigação propter 

personam, que “perseguirá” o mutuário até a quitação dos débitos, mesmo após liquidação do 
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imóvel que originou tal dívida, impossibilitando que o mutuário volte a acessar o mercado de 

imóveis por meio de crédito bancário.  

Para agravar a situação, historicamente no Brasil, programas habitacionais são 

elaborados à margem da realidade urbana brasileira e da lógica da precificação da terra, como 

se deu com o “Minha Casa Minha Vida”, induzindo por consequência um aumento artificial 

dos preços imobiliários. A elaboração de programas habitacionais sem o devido estudo da 

morfologia da cidade brasileira cria inúmeras distorções, tais como o espraiamento, a 

supervalorização da terra e o consequente endividamento da população, devido à assunção de 

um débito impagável e que não corresponde à realidade do valor venal do imóvel adquirido. 

A qualidade dos imóveis ofertados pelos sistemas de financiamento governamentais 

também está longe de ser considerada adequada, apresentando problemas físicos e de 

localização. 

Os imóveis, em geral, passam por vistoria da instituição financeira imobiliária antes 

de serem financiados, constando no contrato de financiamento habitacional a previsão de seguro 

obrigatório contra danos sobre o imóvel. Ocorre que, por política econômica e habitacional, o 

governo federal estimula a construção e venda, preferencialmente, de imóveis novos, como 

forma de geração de empregos, estímulo à economia e ao desenvolvimento da construção civil 

nacional, bem como ao aumento do estoque nacional de habitações, que apresenta histórico 

déficit habitacional.  

Desta forma, pode-se entender que a ausência de acompanhamento das obras de 

construção dessas unidades habitacionais, bem como a não limitação espacial e territorial dessas 

construções nas cidades, ocasionam o fenômeno de “fabricação” de residências em massa, 

geralmente populares, em locais periféricos, sem infraestrutura, com qualidade construtiva 

questionável e supervalorização do valor venal das edificações. 

Por fim, como um possível estopim da crise do sistema financeiro habitacional, 

mencione-se a atual proposta governamental de estabelecer um financiamento habitacional com 

juros fixos, tanto no SFH quanto no SH (Sistema Hipotecário), que se encontra em desuso. 

A proposta feita pelo governo federal, no ano de 2020, de se estabelecer uma taxa fixa 

de remuneração do contrato de alienação fiduciária do imóvel parece ser equivocada e sui 

generis no mundo. A existência de atualização monetária combinada com juros fixos é a regra 

nos atuais contratos, porém, ao se propor uma taxa fixa de remuneração, combinando-se 

atualização monetária com juros remuneratórios, pode-se criar um caos futuro no sistema 

financeiro habitacional nacional e a consequente necessidade de utilização do tesouro público 

para socorro do sistema. 
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Independentemente do sistema de amortização adotado, quer seja o sistema francês de 

amortização (tabela Price), quer seja o Sistema de Amortização Constante (SAC), ou o Sistema 

de Amortização Crescente (SACRE), o problema é que o saldo devedor do mutuário do SFH 

sofrerá reajustes pela inflação, ou mesmo simples correção monetária, assim como reajustes 

pelos juros pactuados no mútuo hipotecário, elevando exponencialmente o saldo devedor. 

Somando-se ao saldo devedor os fatores macroeconômicos, o desemprego e a perda da renda 

do responsável pelo pagamento das prestações, o resultado poderá ser de inadimplência crônica 

e retomada dos imóveis pelo agente financeiro, além da retração de novos financiamentos, pelos 

prejuízos gerados ao agente financeiro, que não conseguirá, com os leilões dos imóveis, a 

restituição dos valores emprestados aos mutuários.  

Todos estes fatores possivelmente irão contribuir para a falência do sistema financeiro 

habitacional, gerando grave crise no mercado imobiliário nacional. Em vista dessa 

possibilidade, cabe ao governo federal criar uma política consistente de crescimento da renda 

nacional e de diminuição da desigualdade social, além de estabelecer uma política monetária 

que estabilize o preço da moeda nacional e das taxas de juros referenciais, de maneira a evitar 

frequentes oscilações dos empréstimos e financiamentos bancários. Também é necessário 

estabelecer legislações rigorosas e analíticas sobre o planejamento urbano e o desenvolvimento 

regional e metropolitano das cidades, não apenas no âmbito socioeconômico, mas também 

especificamente em relação ao tecido urbano, recompondo partes das cidades que hoje são 

tratadas como informais, ampliando a base urbana atendida pelos serviços básicos de 

infraestrutura, regularizando imóveis, e impedindo o desenvolvimento de edificações, 

financiadas com recursos do SFH e do SFI, em locais não adequados, evitando-se assim a 

especulação imobiliária desenfreada e o fenômeno do espraiamento. É essencial a atuação do 

Estado de forma a regular, ampliar e impedir o colapso do sistema imobiliário nacional: seja 

com medidas simples, tal como a avaliação dos imóveis financiados pelos agentes financeiros, 

com o fim de impedir a especulação sobre os valores gerais dos imóveis, desconsiderando os 

valores atribuídos e firmados entre vendedores e compradores (tal como ocorre no mercado 

imobiliário norte-americano); seja com a instituição de políticas públicas habitacionais que 

efetivamente evitem a produção em massa de habitações de baixa qualidade e mal localizadas 

geograficamente, como ocorreram no programa Minha casa Minha vida.  

Finalmente, revela-se fundamental a ampla participação do Estado brasileiro por meio 

das legislações públicas e privadas (de direito constitucional, administrativo, civil, urbanístico, 

dentre outros ramos das ciências jurídicas), ou por meio do estabelecimento de normativas 
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administrativas e de intervenção direta na economia, seja através de seu banco público, a Caixa 

Econômica Federal, seja através de regulamentações do Banco Central do Brasil.  

Somente assim teremos um sistema financeiro habitacional e um sistema habitacional 

social, ambos de âmbito nacional, fortalecidos e robustos o suficiente para prover habitações 

tão necessárias para o povo brasileiro e evitar futuras crises econômicas que eventualmente 

impactem um direito fundamental de todo o cidadão brasileiro — o direito a uma moradia digna. 
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4 A POLÍTICA DE RECONHECIMENTOS OU DE NOVOS IMÓVEIS 

 

4.1 AS POLÍTICAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

A partir da década de 1980, um importante processo de reforma urbana tem sido 

gradualmente promovido no Brasil. Desde a aprovação do capítulo pioneiro sobre política 

urbana na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), composto pelos arts. 182 e 183, foram 

lançadas as bases de uma nova ordem jurídico-urbanística que introduziu mudanças, legais e 

institucionais, significativas no ordenamento jurídico brasileiro. 

Segundo Silva (2010, p. 48), a Constituição Federal não apenas instituiu os princípios 

basilares da política urbana nacional, como deu bastante atenção à matéria urbanística, 

reservando-lhe vários dispositivos sobre as diretrizes do desenvolvimento urbano (arts. 21, XX, 

e 182), sobre planos urbanísticos (arts. 21, IX; 30, VIII; e 182), e sobre a função urbanística da 

propriedade urbana (arts. 5 °, XXIV, e 182, § 3). 

Entretanto, até a nova carta constitucional, os setores empresariais e agentes políticos 

se aproveitaram da fragilidade governamental, explorando as cidades e seus habitantes o quanto 

possível. Esses abusos, caracterizados pelas práticas de especulação imobiliária, incorporações 

ilegais e mercantilização de territórios urbanos, levaram ao surgimento de críticas aos modelos 

de política e de planejamento urbano, que até a nova Constituição Federal eram basicamente 

técnicos, autoritários e impositivos. 

A crítica ao status quo do planejamento urbano e da regulação urbanística, segundo 

Rolnik, et.al. (2006), também vinha sendo feita no âmago das gestões municipais, que cada vez 

mais estavam comprometidas com a revisão dos paradigmas de construção da política urbana. 

Se no período inicial tal crítica era tímida, a partir de meados da década de 1980 ela se tornou 

bem mais articulada, embasando-se nos problemas cotidianos das cidades de todo o Brasil. 

Com o desenvolvimento da discussão acerca da política urbana nacional e o gradativo 

processo de redemocratização da nação surgiu o Movimento Nacional pela Reforma Urbana, 

sendo este estruturado em torno dos recentes movimentos sociais de luta por moradia. 

Nesse viés, de acordo com Rolnik,et.al.(2006), os novos movimentos sociais foram as 

peças-chave fundamentais no processo de redemocratização do Brasil no fim dos anos de 1980, 

e se tornaram cruciais  para o desenvolvimento de uma capacidade política de discussão, 

desenvolvimento, negociação e aprovação de uma série de mudanças institucionais que se 

seguiram no país. 
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Vinculados aos novos movimentos sociais, frutos das contradições do país e da 

necessidade de se construir um campo político renovado (HOUTART, 2006), encontravam-se 

setores técnicos de várias áreas, como advogados, arquitetos e urbanistas, engenheiros, além de 

profissionais técnicos de prefeituras e segmentos da Universidade. Segundo Rolnik et.al. 

(2006), a união desses grupos potencializou o debate de novos temas, como a politização do 

debate sobre a legalidade urbanística e a necessidade de acesso da gestão urbana para novos 

grupos e movimentos sociais, sob um viés participativo, dando forma a um discurso para a 

reforma urbana que propunha a intervenção no desenvolvimento das novas políticas públicas, 

includentes e participativas, em nível local. 

Todos esses movimentos e atores sociais, que hasteavam a bandeira da Reforma 

Urbana, apresentaram instrumentos jurídicos que suplantassem a ideia do direito como objeto 

puramente técnico, explorando sua íntima ligação com as desigualdades da sociedade e 

elaborando instrumentos urbanísticos que tornassem o Estado, na dimensão do seu poder 

regulatório e coercitivo, uma força a favor da democratização do espaço da cidade (ROLNIK, 

et.al., 2006). 

Com isso, foi realizado o Fórum Nacional Pela Reforma Urbana, e com ele, a proposta 

de Emenda Popular da Reforma Urbana a ser inserida na Constituinte de 1988. Nesta proposta 

estavam contidos projetos e concepções que procuravam viabilizar novos instrumentos 

urbanísticos de controle do uso e ocupação do solo, para que se pudesse, dentre outros objetivos, 

possibilitar o acesso à terra, democratizando o solo urbano. 

Devido ao fortalecimento, na década de 1980, desses movimentos populares por 

melhorias urbanas, juntamente com a redemocratização política, houve a inclusão na nova 

Constituição Federal de um capítulo destinado à política urbana, no qual seus artigos 182 e 183 

disciplinam os planos urbanísticos municipais e o desenvolvimento urbano10, além do artigo 

 
10 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: 
Centro Gráfico, 1988. Dispõe, textualmente: [...] Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem--estar de seus habitantes.  

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

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

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, 
nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova 
seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: - parcelamento ou  edificação compulsórios; - 
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; - desapropriação com pagamento 
mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate 
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21, inciso IX, que dispõe sobre a competência da União na elaboração de planos nacionais de 

ordenação do território e desenvolvimento social. 11 

Por todo o exposto, pode-se dizer que o direito à cidade, em uma perspectiva 

participativa e democrática, só veio a se tornar realidade no Brasil após a aprovação da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB), com a luta pela renovação 

dos instrumentos de regulação urbanística, da política urbana e do planejamento territorial, 

agora constitucionalizado. Da mesma forma, a mudança de status pela qual os municípios 

passaram, elevados a entes da Federação, refletiu o caráter municipalista da nova carta 

constitucional.  

Mesmo assim, a luta pelo direito à cidade não terminou no Brasil. Ainda em 1990, 

surge o Projeto de Lei 5.788/90, que tramitou por mais de uma década no Congresso, sendo 

seriamente discutido e modificado, até resultar no posterior Estatuto da Cidade. 

No ano de 2003, já no governo do presidente Lula, foi criado o Ministério das Cidades, 

antiga demanda da articulação pela reforma urbana, com o objetivo de retomar a agenda de uma 

política urbana nacional, integrando os setores de habitação, saneamento ambiental e 

transportes em um mesmo órgão. Segundo Rolnik, et.al. (2006), o foco inicial do Ministério foi 

formular essa política de forma federativa e participativa, mobilizando os três níveis de governo 

e os distintos segmentos da sociedade civil para esta finalidade. 

Nesse mesmo viés, foi realizada, no mesmo ano de 2003, a I Conferência Nacional das 

Cidades, com o objetivo de discutir a política urbana nacional com a sociedade e os três entes 

da Federação: União, Estados e Municípios. 

Nos dizeres do Ministério das Cidades, o objetivo do órgão é: 
A promoção do direito à cidade, o desenvolvimento social, econômico e ambiental, o 
combate à desigualdade social, racial, de gênero e regional; diretrizes e instrumentos 
que promovam a integração de políticas urbanas por meio das políticas de habitação, 
saneamento ambiental, transporte e mobilidade, considerando o Estatuto da Cidade e 
a Constituição; garantia da participação da população e dos vários segmentos da 
comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos e projetos de 
desenvolvimento urbano e, diretrizes e orientação que garantem que os investimentos 

 
de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando--a para sua moradia ou de sua família, aduzir-lhe-á o domínio, desde 
que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil. § 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
11 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: 
Centro Gráfico, 1988. Dispõe, textualmente: [..] Art. 21. Compete à União:[...] IX --‐ elaborar e executar planos 
nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; [...]. 
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públicos sejam aplicados no enfrentamento das desigualdades sociais e territoriais 
(BRASIL, 2003). 

 

Dessa forma, foi somente com o advento da Constituição e, posteriormente, com o 

Estatuto da Cidade, que o cidadão passou efetivamente a ser um sujeito de direito em relação 

às políticas urbanas e às determinações legais acerca deste tema. Isso se coaduna com o 

parágrafo único do art. 1º da Constituição, que dispõe que todo o poder emana do povo, que o 

exerce de forma direta ou por meio de representantes eleitos, em clara referência ao princípio 

da soberania popular. 

Assim, derivado da Carta Magna, surge, em 2001, o já referido Estatuto da Cidade, 

instituído pela Lei 10.257/2001, estabelecendo as diretrizes gerais da política urbana e tendo 

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

urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental (SILVA, 2010, p.54). 

Dessa forma, coube ao Estatuto da Cidade ser o instrumento de aplicação das 

premissas constitucionais na política urbana nacional. Por meio dele, ocorreu a regulamentação 

do direito urbanístico pátrio e, ao esmiuçar a “vontade” legislativa da lei maior, o Estatuto 

resolveu problemas interpretativos e expôs a maneira pela qual deve ser aplicada a “vontade 

constitucional” pelos poderes estaduais e municipais (PÓLIS, 2009). 

Um dos exemplos marcantes de regulamentação e complementação da Constituição 

Federal pelo Estatuto da Cidade, de acordo com Paulo Bonavides (2005, p. 352), foi a questão 

da função social da propriedade urbana. 

Assunto exposto no texto constitucional, mas não devidamente esclarecido, é tratado 

pelo Estatuto da Cidade como a superação do interesse individual em favor do coletivo. Essa 

mudança de ideal, oposta ao antigo Código Civil de 1916, que para Staut (2009) era um corpo 

normativo conservador e já ultrapassado a seu tempo, revela-se nas normas de desapropriações 

para fins de reforma urbana, e na cobrança de impostos territoriais e prediais progressivos no 

tempo (AVRITZER, 2010). 

O Estatuto da Cidade também buscou a democratização da gestão política urbana, 

tendo como objetivo final estabelecer uma política urbana participativa. Exemplo disto é a 

implementação de planos diretores participativos, que evitam, dentre outras coisas, a 

desenfreada especulação imobiliária em prejuízo da população urbana. O surgimento de favelas 

e a crescente ocupação de áreas periféricas foram os maiores reflexos da falta de políticas 

públicas acerca do planejamento urbano.  
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Com o Estatuto da Cidade, tem-se o objetivo de mudar a realidade pretérita e atual da 

maior parte das cidades brasileiras. Como expõe Fernandes (2004, p. 16), a colaboração e 

atuação conjunta da sociedade e do Estado estão mudando a estrutura urbana das cidades do 

país, fazendo com que as regiões urbanas inapropriadas sejam readequadas e reurbanizadas, 

como também, por meio da criação de novas legislações urbanísticas e ambientais, evitando o 

surgimento ou crescimento de novos loteamentos ou ocupações irregulares. Deste modo, “as 

diretrizes gerais e os instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade formam 

um complexo de normas que permitem o racional aproveitamento do solo urbano, com 

planejamento da vida em comunidade e regularização o uso da terra” (SANTIN, COMIRAN, 

2018, p. 1599).  

Ao ditar as diretrizes do desenvolvimento urbano em todo o país, além dos objetivos 

da política urbana nacional, de forma a orientar a criação e a instituição de políticas públicas 

urbanísticas, o Estatuto da Cidade passa a apontar o modelo segundo o qual a política urbana 

deve se orientar e as formas de execução pelos estados e municípios da Federação. 

Abraçando de forma vigorosa a agenda sociopolítica da reforma urbana, ele se propôs, 

sobretudo, a dar suporte jurídico consistente e inequívoco à ação dos governos e da sociedade 

organizada para controle dos processos de desenvolvimento urbano e de uso, ocupação e 

parcelamento do solo. O Estatuto busca, ainda, substituir incisivamente a noção dominante na 

ordem jurídica de propriedade privada individual pela noção das “funções sociais da 

propriedade e da cidade”, de forma a dar suporte às políticas públicas de reurbanização e às 

estratégias de democratização do acesso ao solo urbano e à moradia nas cidades. 

Além disso, para Edésio Fernandes (2012), o Estatuto da Cidade propôs um sistema 

de governança urbana amplamente descentralizado e democratizado no qual diversas dinâmicas 

de articulação intergovernamental e parcerias do setor estatal com os setores privado foram 

concebidas, juntamente com diversas formas de participação popular nos processos decisórios 

e de elaboração legislativa. Da mesma forma, o Estatuto criou diversos processos 

sociopolíticos, mecanismos e instrumentos jurídicos e urbanísticos, bem como recursos 

financeiros destinados a viabilizar a implementação de uma gestão urbana justa e eficiente, 

como exposto no Art. 4º da Lei federal Nº 10.257/2001. 

 Infere-se, deste modo, que o Estatuto, além de buscar a democratização da gestão 

política urbana, também tem como objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes. 

Como maneira de concretizar este desígnio, baseado no Art. 182 da Constituição 

Federal, o Estatuto da Cidade criou, dentre outros instrumentos de consecução da política 
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pública urbana, o Plano Diretor. Para Avritzer (2009, p. 9), como um instrumento de ação 

urbanística das cidades, ele possui como diretriz geral sistematizar o desenvolvimento 

econômico, social e espacial do território municipal, promovendo a organização dos espaços 

urbanos habitáveis e o bem-estar urbano. 

 Ademais, além da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade, há um rol de leis e 

outras normas federais em vigor. Isto é uma constatação de que uma nova ordem jurídico-

urbanística, extensa, sofisticada e complexa se constituiu no Brasil após a internalização, na 

Carta Magna brasileira, do capítulo sobre a política urbana, possibilitando significativas 

modificações na estrutura jurídica e fática das cidades brasileiras, e construindo, assim, o 

verdadeiro direito à cidade no Brasil. 

 

4.1.1 Instrumentos Urbanísticos do Estatuto da Cidade 

 

Desde meados da década de 1960, com o êxodo rural e a industrialização acelerada, 

o Brasil passou por um intenso processo de urbanização. Em virtude do modo rápido e tardio 

em que este fenômeno ocorreu, é perceptível a situação de desigualdade e desordenamento que 

foi sua consequência. Nesse processo de urbanização acelerada, o Estado concentrou a maior 

parte dos parcos recursos voltados à estruturação urbana em poucas e determinadas áreas, que 

passaram a dispor de toda a infraestrutura urbana que é possível no país, criando verdadeiros 

abismos urbanos em comparação às demais partes das cidades brasileiras. 

 Ao longo do século XX, tais áreas devidamente planejadas e estruturadas tornaram-

se altamente valorizadas, concentrando as elites urbanas. Deste modo, situações de extrema 

desigualdade se tornaram comuns como parte da práxis imobiliária, como um lote de mesma 

metragem em determinado local da região urbana valer cem vezes mais em comparação com 

outro localizado a certa distância. Tamanha diferença somente ocorre devido a um fator, a 

localização do imóvel, que se torna atraente e valorizada devido aos serviços disponíveis, 

empreendimentos próximos e, principalmente, a infraestrutura urbana disponível. 

Tal realidade levou o Brasil ao desenvolvimento periférico de suas cidades, que 

nada mais é que o crescimento das bordas, das franjas dos centros urbanos. A população carente, 

mais pobre, não tendo condições de adquirir os terrenos supervalorizados nas regiões 

urbanizadas, com adequada infraestrutura, precisou habitar as áreas com pouca presença estatal 

e quase nenhuma infraestrutura urbana, como as favelas, os morros, as áreas alagadiças, áreas 

de enchente, encostas, cortiços, ocupações em áreas de risco, periferias longínquas, locais que 

têm em comum a ausência de planejamento e a pobreza como marca geral. 
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Por outro lado, as áreas com maior presença estatal se tornaram cada vez mais 

cobiçadas. Tudo isso, porque de início houve investimento do Estado, que no Brasil é quem 

possui a competência legal para estruturar, fiscalizar e regulamentar a base das cidades, 

surgindo posteriormente o investimento privado. Com o interesse crescente sobre tal área 

estimulado pela iniciativa privada, a segunda leva de investimento estatal torna-se realidade, o 

que cria áreas muito bem planejadas e estruturadas. Apesar disto, pela concentração de 

investimentos e escassez generalizada de recursos, poucas áreas das cidades brasileiras são 

devidamente estruturadas, o que alimenta a supervalorização da terra e cria as disparidades 

entre as áreas ricas e pobres dos municípios de toda a nação. 

Valorizando-se demasiadamente a terra e permitindo-se a inconsequente 

especulação imobiliária12, impede-se a aquisição de porções de terra urbana pela população 

mais carente. Assim, uma faceta do desenvolvimento periférico ocorre, o denominado 

fenômeno do espraiamento, que nada mais é que a expulsão dos pobres para a periferia, para o 

entorno da cidade, sua marginalização. Graças a esse fenômeno, é gerada uma contínua 

sobrecarga nos sistemas viários das cidades, e consequentemente, a infinita necessidade de 

expansão da infraestrutura urbana e dos custos de sua implementação e manutenção. 

Porém, além do espraiamento, ocorrência clássica no urbanismo emergente dos 

países subdesenvolvidos, a crescente especulação imobiliária criou a necessidade de novos 

espaços para urbanização, assim como para a segregação. No Brasil, a partir da década de 1990, 

os grandes centros urbanos, onde se tem a maior infraestrutura, foram pouco a pouco sendo 

abandonados pelas elites urbanas, que migraram para as zonas periféricas das cidades, os 

subúrbios, invertendo a lógica clássica urbanística, fruto da tradicional escola de Chicago, 

segundo a qual o centro é sempre a região mais valorizada e desejada da cidade (BECKER, 

1996). 

Tal fenômeno, ocasionado pela proliferação de condomínios fechados, pode ser 

alcunhado de “Ilhas de Urbanismo”.13 Devido a tal mudança na perspectiva urbanística das 

cidades brasileiras, onde as regiões centrais, altamente densas, desenvolvidas, e com 

infraestrutura já instalada deixaram de ser atrativas para as elites urbanas, foi gerada a 

necessidade de implantação de nova infraestrutura, sempre e cada vez mais distante das regiões 

 
12 A especulação imobiliária é considerada inconsequente em um âmbito geral, nas cidades como um todo, visto 
que a ocupação do solo, a escolha de determinadas áreas, setores ou bairros, assim como a edificação nos 
mesmos são criteriosamente planejados, de forma a obter a maior lucratividade possível. Este planejamento, 
entretanto, na maioria das vezes não se coaduna com objetivos ou necessidades da cidade em seu plano integral.  
13 Termo criado pelo autor. 
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já urbanizadas da cidade, o que não só configura o desperdício da estrutura urbana já instalada 

e consolidada das cidades, como também a precarização e decadência das áreas centrais das 

urbes, que se tornam locais de trabalho durante o dia e zonas vazias e perigosas ao anoitecer. 

Tudo isso demonstra a irracionalidade da urbanização brasileira, seja a antiga ou a atual, cujo 

senhor é o mercado e o servo, toda a cidade. 

Para dirimir tais situações, ordenar as cidades e estabelecer um parâmetro de cunho 

nacional em todas as legislações urbanísticas dos municípios brasileiros fora criado o Estatuto 

da Cidade (OLIVEIRA, 2001). 

Com tão amplos objetivos, e em busca da solução dos problemas urbanos, o 

Estatuto disciplinou diversos instrumentos urbanísticos fundamentais para se conceber uma 

política urbana justa e eficiente. 

 Segundo Whitaker (2009), os primeiros instrumentos urbanísticos tiveram origem 

na Europa, já no fim do século XIX, com as intervenções de Haussmann em Paris, em 1848. 

Tais intervenções tinham por objetivo combater a insalubridade, melhorar a disciplina de vida 

e as condições de reprodução da classe trabalhadora, além de controlar os movimentos sociais 

por meio da construção de amplas avenidas, nas quais a polícia e as tropas do exército francês 

pudessem manobrar com facilidade, evitando-se rebeliões e barricadas populares.14  

Apesar de não ser a primeira intervenção estatal na capital francesa, essa foi, de 

acordo com Whitaker (2009, p. 04), “a primeira vez em que o poder público investia na 

ordenação espacial das cidades, até então abandonada à ação dos atores privados”. Sendo assim, 

os instrumentos urbanísticos foram criados como mecanismos de controle social do espaço 

urbano. 

Nesse sentido, entende-se que o Estado tem duas formas de intervir no espaço 

construído: provendo a infraestrutura ou regulando o uso e ocupação do espaço resultante. Os 

instrumentos urbanísticos se relacionam com a regulação do uso e ocupação do solo urbano e 

podem ser definidos, nos dizeres de Whitaker (2009, p. 03), como o “conjunto de ações 

legalmente possibilitadas ao Poder Público para intervir nos processos urbanos e especialmente 

na produção do espaço, regulamentando, controlando ou direcionando-a”. 

 
14 Intervenções urbanísticas existem desde a antiguidade, de Roma e Constantinopla, cidades totalmente 
reurbanizadas pelo Império Romano, até Bagdá, transformada pelos sucessivos califados no período da alta 
idade média. No entanto, tais intervenções eram realizadas em virtude da necessidade, embelezamento ou 
vontade dos governantes, e não por determinações legais como prescrevem os instrumentos urbanísticos que 
surgiram na Europa ao longo do século XIX. 
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Desta forma, os instrumentos urbanísticos são os mecanismos que o Estado possui 

para controlar o seu relacionamento com o mercado, sendo estes os dois atores da construção 

do espaço das cidades. Toda intervenção estatal no espaço urbano, com o objetivo de regulá-lo 

e que se utilize de ferramentas legais elaboradas com esse intuito, irá se valer dos instrumentos 

urbanísticos. 

Sobre a ação dos instrumentos urbanísticos, Whitaker disserta: 
Os instrumentos urbanísticos podem ser considerados mais ou menos “interventores” 
no sentido que podem corresponder a maior ou menor poder ao Estado para disciplinar 
os processos de produção e reprodução individuais que se desenvolvem na cidade. 
Entretanto, o grau com que eles acabam ou não conseguindo esse objetivo depende de 
questões mais amplas e complexas do que a simples eficácia técnica do instrumento. 
Mais comumente, o termo refere-se aos instrumentos de controle do uso e ocupação 
do solo, como as leis de zoneamento, os Planos Diretores, os incentivos fiscais, as 
normas edilícias e construtivas etc. (WHITAKER, 2009, p. 04). 

 
Com a criação do Estatuto da Cidade, foram regulamentados vários instrumentos 

urbanísticos, como o direito de preempção, a concessão real de uso para fins de moradia, as 

Zonas Especiais de Interesse Social, entre outros, que objetivam avançar no sentido de 

possibilitar ao Estado “maior capacidade para efetivar a chamada “reforma urbana”, conjunto 

de transformações que, respondendo à demanda dos movimentos populares e dos urbanistas 

progressistas, permitiria a implementação de uma cidade socialmente mais justa” 

(WHITAKER, 2009, p. 04). 

Nesse sentido, o conjunto de instrumentos urbanísticos disponibiliza ao poder 

público maior capacidade de intervenção, normatização e fiscalização do uso, ocupação e 

disponibilização financeira das terras urbanas, permitindo a efetivação da função social da 

cidade e da propriedade. 

Assim, temos o Artigo 4° do Estatuto da Cidade, que disciplina tais instrumentos.15 

No primeiro grupo de instrumentos, incisos I a III do Artigo 4°, temos os chamados 

 
15 Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:I – planos nacionais, regionais e 
estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; II – planejamento das regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; III – planejamento municipal, em especial: a) plano 
diretor; b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; c) zoneamento ambiental; d) plano 
plurianual; e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; f) gestão orçamentária participativa; g) planos, 
programas e projetos setoriais; h) planos de desenvolvimento econômico e social; IV – institutos tributários e 
financeiros: a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU; b) contribuição de melhoria; c) 
incentivos e benefícios fiscais e financeiros; V – institutos jurídicos e políticos: a) desapropriação; b) servidão 
administrativa; c) limitações administrativas; d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; e) instituição 
de unidades de conservação; f) instituição de zonas especiais de interesse social; g) concessão de direito real de 
uso; h) concessão de uso especial para fins de moradia; i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; j) 
usucapião especial de imóvel urbano; l) direito de superfície; m) direito de preempção; n) outorga onerosa do 
direito de construir e de alteração de uso; o) transferência do direito de construir; p) operações urbanas 
consorciadas; q) regularização fundiária; r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos 
sociais menos favorecidos; s) referendo popular e plebiscito; t) demarcação urbanística para fins de regularização 
fundiária;      (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) u) legitimação de posse.      (Incluído pela Lei nº 11.977, de 
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instrumentos de planejamento. Eles configuram os pressupostos da ordem urbanística do país e 

visam evitar a urbanização desestruturada, irregular e ilegal que ocorreu ao longo da história 

nacional (CARMONA, 2007). No segundo agrupamento, temos os instrumentos listados no 

inciso IV, que são compostos de institutos tributários, como IPTU e a contribuição de melhoria, 

e de institutos financeiros, os incentivos e benefícios fiscais e financeiros. No terceiro grupo, 

previsto no inciso V, estão os institutos jurídicos e políticos, que serão tratados mais à frente 

neste trabalho. Por fim, dispostos no inciso VI do artigo 4º do Estatuto da Cidade, encontramos 

os instrumentos ambientais.  

É notória a importância da criação desses instrumentos urbanísticos para o país. Se 

tais ferramentas jurídicas tivessem sido criadas outrora, com certeza as cidades brasileiras 

poderiam ter se desenvolvido de maneira mais harmônica com a natureza, mais estruturada e 

sustentável (ROLNIK; JÚNIOR, 2002). Entretanto, é necessário salientar que quase todos os  

instrumentos jurídico-urbanísticos dispostos no Estatuto necessitam ser  regulamentados por 

leis municipais para viabilizar a sua implementação, além de necessitar de políticas públicas de 

desenvolvimento urbano, da elaboração de cadastro, do mapeamento de vazios urbanos, da 

implantação de uma estrutura de gestão plena, com a criação de órgãos executivos específicos 

nas áreas de política urbana, bem como instâncias colegiadas de participação e controle social, 

para que, de fato, possam mudar a estrutura das cidades brasileiras. 

 

4.1.2 Política Fundiária, REURB e as ZEIS 

 

A lei pode ser usada para fortalecer o poder e os privilégios, contribuindo para a 

segregação espacial e a exclusão social. Com isso em mente, podemos entender melhor o 

fenômeno urbano nacional (MARICATO, 2003). 

As cidades brasileiras sofreram muitas modificações a partir das duas últimas décadas 

do século XX. Nesse período, foi promulgada a nova Constituição Federal, ocorreram eleições 

de prefeitos com propostas de cunho democratizantes e participativas, e ocorreram mudanças 

nos marcos legais de regulação do uso e ocupação do solo (MARICATO, 2003).  

 
2009) VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV). § 1o Os 
instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes é própria, observado o disposto nesta 
Lei. § 2o Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou 
entidades da Administração Pública com atuação específica nessa área, a concessão de direito real de uso de 
imóveis públicos poderá ser contratada coletivamente. § 3o Os instrumentos previstos neste artigo que demandam 
dispêndio de recursos por parte do Poder Público municipal devem ser objeto de controle social, garantida a 
participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. BRASIL. Estatuto da Cidade: Lei 
10.257/2001. Brasília, Câmara dos Deputados, 2001, 1a Edição. 
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No entanto, mesmo com a nova Carta Magna, o Estatuto da Cidade e as diversas 

modificações da lei federal de parcelamento do solo urbano (Lei n° 6.766/1979), que 

“constituem paradigmas inovadores e modernizantes no que diz respeito às relações de poder 

sobre a base fundiária e imobiliária urbana” (MARICATO, 2003, p. 162), a problemática da 

aplicação de tais legislações e de seus instrumentos não conseguiu mudar a estrutura da 

produção habitacional nacional, ou mesmo inibir a expansão da “cidade ilegal”. 

A população carente continua a ocupar terrenos e realizar a autoconstrução de suas 

moradias, sendo que a regularização urbanística e jurídica dessas localidades continua a suscitar 

embates jurídicos. Desde os anos de 1970, em que a questão urbanística passou a ter feição 

também penal (ROSADO DE AGUIAR JR, 1979), o problema central das cidades continua o 

mesmo: construir moradias, urbanizar as existentes e legalizar a cidade “informal”. Ou seja, a 

busca por um desenvolvimento inclusivo é mais que necessária para a construção de um espaço 

urbano plural, que atenda às funções urbanísticas e que cumpra a função social do solo urbano 

preconizado pela legislação brasileira. 

No entanto, há dois modelos se contrapondo nas políticas públicas voltadas às cidades: 

a política de consolidação e reestruturação de áreas precárias, e a política voltada à mera 

titulação. 

Apesar do intenso debate dos pesquisadores da área urbanística sobre a necessidade da 

aplicação combinada desses dois vetores da política pública urbana, Maricato aponta um 

descompasso: 
Aparentemente, as ações governamentais começam a reconhecer o primeiro dos eixos 
descritos. A própria legislação recentemente aprovada abre mais caminho nesse 
sentido e menos no outro. A consolidação e melhoria da cidade ilegal e sem 
urbanização exige o contraponto da produção de novas moradias, do contrário 
estaremos consolidando a dinâmica da “máquina de produzir favelas” com as políticas 
públicas correndo sempre atrás do prejuízo. (MARICATO, 2003, p. 163) 

 

Assim, apesar de reconhecer que a “regularização jurídica completa”, ou preventiva-

curativa, pode provocar a melhoria das condições sociais, conferindo estabilidade e segurança 

ao morador que torna-se proprietário e deixa a condição de invasor, tendo à sua disposição 

maiores chances de crédito e até de empregabilidade, Maricato (2003) entende que apenas isso 

não é suficiente para a solução do problema habitacional nacional. 

Contudo, a nova legislação sobre a regularização fundiária nacional, a Reurb 

(Regularização Fundiária Urbana), Lei 13.456/2017, não compartilha dessa visão, além de 

apresentar como teor jurídico soluções e encaminhamentos diversos do preconizado pelo estado 

da arte atual nos estudos multidisciplinares do Planejamento Urbano. 
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A partir dos inúmeros problemas associados a esta nova legislação, focaremos a 

política de regularização adotada e o conflito da nova lei com o instituto das ZEIS. 

A nova legislação não compartilha da ideia da necessidade de uma política preventiva-

curativa para a solução do problema urbano brasileiro. Assim, a informalidade perpetua-se com 

a adoção de programas concentrados na titulação imobiliária, servindo como estímulo a novas 

ocupações e, portanto, novas regularizações por meio desta política (VANIN; HERMANY, 

2017). A mera titulação não acaba com a informalidade, não corrige os problemas existentes e, 

ainda, pode incentivar novas ocupações irregulares. 

Vanin e Hermany (2017) apontam que, para desestimular o crescimento da 

informalidade nas cidades, é necessário utilizar vários instrumentos articulados entre si. 

Fernandes (2013, p. 8) observa a “importância crucial de se criar e implementar um conjunto 

de políticas preventivas que amplie as condições de acesso aos terrenos urbanizados e moradia”. 

A lei da Reurb, com a possibilidade da titulação em massa, traz consigo o estímulo a 

uma onda de invasões. Isso ocorre pela possibilidade de legalização com o propósito de ter a 

escrituração em breve, tendo como principais beneficiários aqueles que são conhecedores da 

legislação urbanística: na prática, os grandes proprietários e os contumazes invasores de 

terrenos (FERNANDES, 2013). 

Além disso, pela nova lei, para se realizar a regularização urbanística de uma área do 

município, não é necessário editar uma lei específica para tal, como no caso das Zonas Especiais 

de Interesse Social. Pela nova lei, em seu artigo 18, § 2°, essa exigência é flexibilizada, bastando 

instituir uma Reurb, do tipo regularização fundiária urbana social, por meio de um projeto 

urbanístico realizado por especialistas da área, tais como engenheiros, arquitetos e geógrafos, 

que deverá conter um levantamento planialtimétrico e cadastral, planta do perímetro do núcleo 

urbano informal, memoriais descritivos, entre outros requisitos expostos nos artigos 35 e 36 da 

nova legislação. 

Deste modo, a Reurb sobrepõe-se como mais uma forma legal de realizar a 

regularização fundiária, tal como por meio das ZEIS. 

Santin e Comiran (2018, p.1612) afirmam que, de maneira ampla e observando as 

diretrizes urbanas, tanto as ZEIS como a Reurb podem ser utilizadas para regularização da 

chamada “cidade ilegal”, “estendendo o direito à cidadania e à cidade para toda a população, 

tendo como finalidade o reconhecimento da diversidade local no processo de desenvolvimento 

urbano”. 

Entretanto, as ZEIS são instrumentos de zoneamento do solo, devendo ser instituídas 

por meio lei especial em cada área a ser demarcada por tal instrumento, que também definirá 
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as características e os fins de tal intervenção. Já a Reurb, por sua vez, compreende, segundo o 

art. 12 da Lei 13.465/2017, mera “aprovação urbanística do projeto de regularização fundiária, 

bem como à aprovação ambiental, se o Município tiver órgão ambiental capacitado” (BRASIL, 

2017). Não há necessidade de edição de lei específica para a área afetada e nem mesmo de 

previsão no Plano Diretor do Município, além de poder ser instituída, de acordo com o artigo 

20 § 1°, até mesmo pelos próprios Estados da Federação ou pela União. 

Além disso, no artigo 15, da Lei 13.465/2017, é estabelecido um rol de instrumentos 

que poderão ser empregados para se obter a regularização fundiária para a qual a Reurb foi 

instaurada, incluindo: desapropriações em favor dos possuidores; a arrecadação de bem vago; 

o consórcio imobiliário; a desapropriação por interesse social; o direito de preempção; a 

transferência do direito de construir; e até alienação de imóvel pela administração pública 

diretamente para seu detentor.  Santin e Comiran (2018, p. 1613), afirmam que tal amplitude 

de instrumentos demonstra que o intuito da nova lei foi o de simplificar o procedimento.  

A lei criou uma modalidade de Reurb especificamente voltada para o atendimento das 

necessidades das camadas mais pobres da população, a Reurb-S, prevista no art. 13: “A Reurb 

compreende duas modalidades: I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S): regularização fundiária 

aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa 

renda, assim declarados em ato do Poder Executivo municipal; […]”. Trata-se de modalidade 

focada nos núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda. Entretanto, 

apesar de a lei da Reurb flexibilizar o procedimento de obtenção dos títulos dos lotes, ressalta-

se que: 
a regularização fundiária é um processo muito complicado, o qual não engloba apenas 
a obtenção do título, mas também inúmeros investimentos em garantir àquela 
população o acesso a serviços públicos básicos para uma vida digna, o que muitas 
vezes gera problemas e conflitos de árdua solução, mas que visam sempre o bem-estar 
da população, através de boa vontade dos entes políticos que não devem economizar 
empenho, dinheiro e energia para executar este processo (SANTIN;COMIRAN, 2018, 
p. 1610).  
 

Com isso, apesar de a nova legislação tornar mais céleres os procedimentos de 

titulação de ocupações irregulares, ao não priorizar os necessários investimentos em 

infraestrutura, não garantirá serviços públicos eficazes nem moradia digna aos beneficiados. O 

mero reconhecimento da propriedade não muda a realidade socioeconômica de um espaço 

urbano, nem representa, sozinho, investimentos públicos ou privados nessas áreas.  

Assim, analisar o instrumento da Reurb-s como excludente das ZEIS, aparenta ser uma 

hermenêutica incorreta, visto que o ordenamento jurídico é uno e dialógico. Mesmo com todas 

as impropriedades da Lei 13.465/2017, que está sub judice no Supremo Tribunal Federal, esta 
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legislação previu a utilização das ZEIS, ainda que não obrigatoriamente e nem como 

condicionante à existência da Reurb.: 
Art. 18. O Município e o Distrito Federal poderão instituir como instrumento de 
planejamento urbano Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), no âmbito da 
política municipal de ordenamento de seu território. 
§ 1º Para efeitos desta Lei, considera-se ZEIS a parcela de área urbana instituída pelo 
plano diretor ou definida por outra lei municipal, destinada preponderantemente à 
população de baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e 
ocupação do solo. 
§ 2º A Reurb não está condicionada à existência de ZEIS. (BRASIL, 2017). 

 

Deste modo, o instrumento ZEIS, “importante tanto do ponto de vista preventivo, 

quanto curativo na solução do problema da informalidade dos assentamentos urbanos” 

(VANIN; HERMANY, 2017, p. 510) deve continuar a ser utilizado. As Zonas Especiais de 

Interesse Social possuem referência e aplicabilidade no direito brasileiro desde a década de 

1980, ou seja, anterior à sua positivação em nível nacional. 

As ZEIS ainda têm a vantagem, segundo Vanin e Hermany (2017, p. 510) de “evitar a 

saída imediata dos moradores das áreas regularizadas após a regularização, também 

denominada de gentrificação, que é um dos efeitos negativos da regularização, inclusive 

decorrente de processos decorrentes da titulação em escala”, além de minimizar as pressões do 

mercado sobre as áreas demarcadas, que passam a ter normas urbanísticas diferenciadas e 

limitações socioeconômicas, e ainda criar normas especiais de uso de solo e edificação, 

atendendo às particularidades da localidade atingida. 

Sendo assim, a não utilização das ZEIS para o processo de regularização fundiária de 

cunho social representa um retrocesso da legislação brasileira, agravando a problemática da 

captura de plusvalias por parte dos loteadores irregulares e proprietários, além de poder gerar o 

fenômeno da gentrificação. As Zonas Especiais são uma legislação urbanística inovadora e 

desenhada pela intensa comunicação entre a sociedade civil, a academia e a população, de forma 

que a minimização de sua aplicação só poderia ser calcada em outra norma de igual abrangência 

e construção legal e social, o que não é o caso com a Reurb.   

 

4.2 A GENTRIFICAÇÃO SOBRE O ESPAÇO URBANO CONSOLIDADO 

 

Com o desenvolvimento econômico e o avanço social de amplos segmentos da 

sociedade, o mercado imobiliário nacional sofreu muitas transformações (FERREIRA, 2003). 

Em vez de apartamentos simples, supermercados familiares, padarias, barbeiros, pizzarias, e 

estabelecimentos comerciais tradicionais, presentes há anos nos mesmos locais, as metrópoles 
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brasileiras estão sendo “tomadas” por lojas e restaurantes sofisticados, que visam atender ao 

novo público de alta renda, as novas elites urbanas (SASSEN, 1998). 

Este modelo já é comum nas grandes cidades americanas e europeias, mas no Brasil 

só ganhou impulso no começo dos anos 1990, com o avanço da especulação imobiliária. Os 

prejuízos causados são visíveis, bastando a observação dos centros urbanos ao longo do país, 

como pode ser observado na atual zona portuária do Rio de Janeiro, o “Porto Maravilha”, em 

que centenas de casas e pequenos comércios foram desapropriados para dar lugar a uma 

operação urbana consorciada. 

Espaços anteriormente valorizados hoje são decadentes, e a nova elite urbana passou 

a ocupar lugares cada vez mais distantes das antigas e degradadas regiões centrais das cidades 

brasileiras. Esse fenômeno, denominado por Saskia Sassen como “gentrificação urbana” 

(SASSEN, 1998), não somente afasta os ricos dos centros urbanos, como também os afasta das 

regiões de grande comércio e circulação de pessoas.  

Os impactos urbanos gerados por esse processo são muito danosos às cidades e ao 

meio-ambiente. O impacto ambiental de novas construções, ocupações em zonas de matas ou 

de floresta intocável, áreas de proteção permanente, sem contar a poluição atmosférica causada 

pela queima de combustíveis fósseis dos automóveis que, com o aumento das distâncias casa-

escola-trabalho, são muito mais consumidos, pode se tornar de difícil reversão (CARNEIRO et 

al., 2019). 

No entanto, mais do que afetar a infraestrutura das cidades, a gentrificação e a 

especulação imobiliária provocam um abismo humano quase irreparável, a denominada 

segregação espacial. Assim, a concentração de ricos e pobres em áreas muito distintas ocasiona 

problemas sociais, educacionais, estruturais, sem contar o aumento da criminalidade 

(FERNANDES 2013). Os pobres se concentram em áreas periféricas ou decadentes, em que o 

acesso aos bens públicos é precário, enquanto as elites urbanas possuem à sua disposição o que 

há de melhor, seja privado ou público, mesmo que às margens de favelas, como pode ser 

observado na cidade do Rio de Janeiro, em que a zona sul da capital fluminense, região mais 

rica da cidade, está ao lado de grandes favelas, como a favela do Cantagalo e do Vidigal. 

Nesse mesmo sentido, segundo Villaça (2011), a segregação é a mais importante 

manifestação espacial-urbana da desigualdade que impera na sociedade brasileira. Por esta 

razão, não é possível compreender os aspectos dos espaços urbanos brasileiros se não for 

considerada a singular segregação socioeconômica que é a marca de nossas cidades. 

Ainda nesse viés, Villaça explica que: 
No caso particular das cidades brasileiras, é indispensável articular o papel da 
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segregação urbana na produção da desigualdade e da dominação social. Isso porque a 
segregação (em geral, e em inúmeras de suas manifestações "oficiais") é aquela forma 
de exclusão social e de dominação que tem uma dimensão espacial (VILLAÇA, 2011, 
p. 05). 
 

Nessa perspectiva, a gentrificação e a segregação espacial mais do que geram 

instabilidade social, também provocam falta de representatividade da maior parte da população. 

A grande especulação imobiliária gera fluxos migratórios dentro da própria cidade, 

ocasionando a valorização de determinada área hoje, e amanhã sua desvalorização perante uma 

nova "ilha de segurança e conforto”. Deste modo, não se formam ambientes propícios para a 

efetiva e direta atuação da população na busca pelas soluções de seus problemas locais, visto 

que não se adquirem vínculos duradouros com quaisquer regiões, setores ou bairros das cidades 

brasileiras, 

 Por conseguinte, como estudado pela socióloga Saskia Sassen, a segregação e a 

gentrificação urbana, fenômenos sociais e espaciais frutos do processo de mercantilização das 

cidades, desestruturam os espaços urbanos de modo fatal. Exemplos marcantes de concentração 

de renda, associada a uma especulação imobiliária forte e à falta de representatividade popular 

podem ser notados nas duas maiores cidades brasileiras.  

Rio de Janeiro e São Paulo, atualmente, possuem uma série de moradias em regiões de 

risco, favelas gigantescas e, como consequência de todos esses fatores, instabilidade social, 

violência e desestruturação urbanas, onde pobres e ricos sofrem, dentre outros problemas, com 

os transportes públicos de má qualidade, com o trânsito caótico e o risco de enchentes até 

mesmo nas áreas mais nobres das respectivas metrópoles. 

 

4.3 A CIDADE COMO LUGAR DE PARTICIPAÇÃO POPULAR  

 

Ao longo de todo o texto da Constituição brasileira é concebida a ideia da plena 

participação popular em todas as esferas de poder. Entretanto, notadamente essa participação é 

mais proeminente em nível local, haja vista a maior proximidade entre governante e governado, 

podendo existir, até mesmo, o convívio direto entre eles. Os Municípios representam, assim, 

verdadeiras comunidades, em que há relativa homogeneidade, composição e interesses em 

comum. 

No mesmo sentido é o entendimento de Ladislau Dowbor: 
A questão do poder local está rapidamente emergindo para tornar-se uma das questões 
fundamentais da nossa organização como sociedade. Referido como local authority 
em inglês, communautés locales em francês, ou ainda como espaço local, o poder 
local está no centro do conjunto de transformações que envolvem a descentralização, 
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a desburocratização e a participação, bem como as chamadas novas tecnologias 
urbanas (DOWBOR, 1994, p. 15). 

 
Observando tal fenômeno, a Constituição Federal atribuiu aos Municípios o status 

de ente federativo, fato único na história constitucional brasileira. Ademais, determinou que os 

Municípios brasileiros passassem a ser subordinados a uma lei orgânica, além de possuírem a 

capacidade de legislar e de se autogovernar. 

O artigo 3016 da Constituição esclarece quais são as competências dos municípios 

e seu âmbito de atuação. Assim, nas palavras de José Afonso da Silva (2010, p. 106), "a 

Constituição de 1988 buscou resgatar o princípio federalista e estruturou um sistema de 

repartição de competências que tenta refazer o equilíbrio das relações entre o poder central e os 

poderes estaduais e municipais”. 

A tal fenômeno de fortalecimento do poder municipal podemos denominar 

“municipalização”. Ela encontra fundamento no próprio texto constitucional e tem por objetivo 

final a transferência de poder do governo central para o âmbito local, as cidades, transformando 

as relações de poder dos representantes eleitos com os cidadãos e regionalizando as decisões 

públicas. 

Com a municipalização, a detecção de problemas locais ocorre de maneira mais 

eficaz e precisa, tornando a resolução mais rápida e econômica para o Estado. Devido a tal 

proximidade com os cidadãos, a agilidade administrativa torna-se uma realidade, uma vez que 

se torna possível a simplificação dos instrumentos e processos administrativos, ao não ser 

necessária a remissão dos atos a outras instâncias governamentais. Com isso, inevitavelmente 

aumenta-se a flexibilidade dos modelos de gestão do Estado, seja qual for a área de atuação, 

uma vez que a proximidade com os problemas urbanos permite a readequação dos planos e 

projetos planejados com a realidade social. Por fim, é perceptível que com tal política pública 

advém o indubitável incremento da participação popular, visto que a população pode não apenas 

 
16 Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação 
federal e a estadual no que couber; III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar 
suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; V - organizar e prestar, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, 
que tem caráter essencial; VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas 
de educação infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006); VII - 
prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da  
população; VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; IX - promover a proteção do patrimônio histórico-
cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 
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exigir, mas também fiscalizar e participar dos processos e das tomadas de decisões de sua 

localidade e do município como um todo. 

Nesta linha, como consequência desse gradativo processo de inclusão da população 

na administração pública, temos como exemplo o plano diretor participativo. Mais do que uma 

forma de privilegiar a democracia participativa, é por meio do plano diretor participativo que 

se obtêm as ideias, os desejos e as necessidades da população de uma cidade brasileira, 

transformando-os em propostas legislativas municipais.  

Decorrente da gestão democrática da cidade, o plano diretor participativo, 

elaborado e implementado em consonância com a vontade da população, é o meio por 

excelência através do qual deve ser indicado o fim dos recursos municipais. Assim, o orçamento 

municipal também será denominado de orçamento participativo, pois buscará atender aos 

anseios ou pretensões dos habitantes das cidades. Sua previsão legal se encontra, dentre outras 

normas, no art. 44 do Estatuto da Cidade.17 

Tome-se como exemplo a capital brasileira Porto Alegre, que adota o orçamento 

participativo desde 1989. 

A cidade, segundo Raul Pont, tem por base três princípios de participação popular 

que contribuíram para definir as diretrizes e políticas públicas a serem implementadas no 

município e asseguraram a participação direta na definição das prioridades para os 

investimentos públicos: 
O primeiro refere-se à participação da população no Orçamento Participativo, 
diretamente ou através de rede de conselhos, formados por representantes de entidades 
e associações. O segundo defende a participação direta dos cidadãos em reuniões e 
discussões, onde são avaliados os dados do Município, podendo os cidadãos cobrar e 
criticar a maneira de atuação do gestor público. Já o terceiro, por sua vez, é a auto-
organização, um processo de autorregulamentação do Orçamento Participativo, onde 
não existem normas pré-definidas e estanques sobre o procedimento a ser adotado, 
mas as mesmas são decididas pelos próprios participantes (PONT, 2001, p. 03). 

 

Por meio do orçamento participativo, em Porto Alegre foi possível efetivar uma 

política de participação social. Ao incluir a população no processo decisório de destinação das 

verbas municipais, a municipalidade descobriu as verdadeiras e atuais demandas da população. 

Para tanto, destinou-se cerca de 10% do orçamento municipal da Capital gaúcha 

para ser submetido às deliberações populares, que ocorriam em ciclos anuais. De acordo com 

Osmany Oliveira (2016), ao longo do ano eram realizadas reuniões, assembleias nos setores e 

 
17 Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do inciso III do art. 
4o desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano 
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua 
aprovação pela Câmara Municipal. 
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bairros da Capital, nas quais todo o povo podia participar, opinar e votar nas propostas que se 

tornaram as prioridades para o governo municipal. De outro modo, também eram realizados 

encontros temáticos sobre transportes, cultura, saúde, entre outros. 

Posteriormente a todas essas assembleias, eram eleitos os “conselheiros do 

Orçamento Participativo”, que deliberavam em um fórum central e encaminhavam à prefeitura 

os planos e projetos de maior interesse da sociedade. Se tais propostas fossem viáveis, a 

municipalidade as executava e os conselheiros poderiam acompanhar e fiscalizar os projetos. 

Por tal inovação jurídica no campo da participação popular, Porto Alegre foi 

denominada como a “capital da democracia participativa”, título este não apenas simbólico, 

visto que a cidade obteve grande reconhecimento internacional por órgãos como a ONU, a 

União Europeia e o Banco Mundial. 

Tal qual no Brasil, podemos afirmar que o fenômeno da municipalização ocorre em 

todo o mundo. De acordo com Saskia Sassen (1998, p. 15), esse fenômeno explica porque “uma 

rede de trinta a quarenta “cidades globais” tem mais importância do que nunca”, além do fato 

de que essas cidades globais hoje se tornaram o locus das novas reivindicações postuladas por 

diferentes classes e setores. 

Deste modo, com o empoderamento das cidades e a adoção de práticas 

democráticas e participativas, temos um Estado mais atento aos interesses da população, probo 

e célere, além de cidadãos mais integrados, participativos, responsáveis e conscientes de suas 

decisões na sociedade brasileira. 

 

4.4 A GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS CIDADES 

 

Observados os incontáveis problemas presentes em gestões alheias ao povo, 

afastadas dos reais anseios dos cidadãos e extremamente burocratizadas, faz-se necessário 

tomar medidas para que ocorra maior participação popular nas decisões tomadas pelos 

governantes e, com isso, maior descentralização e compartilhamento de poderes e 

responsabilidades com a comunidade (SANTIN, 2005). A prática comum dos gestores públicos 

de se sobreporem às vontades da população deve ser substituída por um novo modo de 

administração pública, em que a comunidade passa a ter papéis deliberativos, colaborativos e 

fiscalizatórios, deixando de ser apenas mero observador (FILHO, 2007). 

Para Dowbor (1994), com a crescente urbanização não se pode mais ficar esperando 

por decisões centrais. Grande parte dos problemas pode ser resolvido em nível local. Até mesmo 
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aquelas decisões que envolvam vários Municípios poderão ser resolvidas pela articulação dos 

mesmos. 

Assim, a relação entre democracia participativa e representativa fica mais clara, 

pois somente quando se fala sobre cidades é que podemos verificar a proximidade e o contato 

direto entre a população e seus governantes. É no município que existe maior proximidade entre 

o povo e o governo, o que torna mais fácil uma gestão mais democrática e cidadã. 

Sobre isso a professora Janaína Rigo Santin complementa: 
A verdade é que a comunidade clama pelo real oferecimento de espaços abertos de 
participação, onde possa expor suas ideias, reivindicando uma política mais voltada 
aos seus interesses prioritários. Não quer ser mera espectadora de decisões 
centralizadas do órgão municipal, o qual executa planos antes, e só depois procura 
saber - quando procura - sobre a satisfação do povo. Os gestores públicos municipais 
acreditam conhecer todo seu espaço de atuação, e que não é necessária a participação 
dos cidadãos para estabelecer quais as ações de maior urgência. Mas essa realidade 
deve ser modificada, não somente por ser um clamor social, mas também por ser 
determinação legal, positivada no Estatuto da Cidade (SANTIN, 2005, p. 204). 

 

Desta maneira, para Marinella Machado, a gestão de interesse público, fundada na 

universalização desmotivada da aplicação do princípio da supremacia do interesse público 

sobre o privado, reflete um abismo que ainda nos separa da construção coletiva e participativa 

do planejamento urbano, em razão do arbítrio imposto pela ausência de controle da 

discricionariedade administrativa (ARAÚJO, 2008). 

Com o propósito de modificar esta realidade, a Constituição Federal de 1988 

estabeleceu inúmeros sistemas de gestão democrática, nas três esferas de poder, tal como 

expresso nos supracitados artigos 182 e 183 da Carta Política. Ademais, nestes artigos foram 

também delimitados os parâmetros gerais da política urbana nacional, cuja execução, por 

determinação do legislador constituinte, ficou sob responsabilidade do poder público 

municipal. Este, conforme disposto em lei complementar, terá como objetivo ordenar o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos cidadãos. 

O capítulo em que se encontram inseridos esses artigos — Capítulo II, Da Política 

Urbana, Título VII, Da Ordem Econômica e Financeira — foi fruto da mobilização de atores 

sociais urbanos, principalmente o Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU), resultando na 

chamada Emenda Popular pela Reforma Urbana durante a Constituinte. 

Nessa perspectiva, o Estatuto da Cidade prevê que a política urbana tem por 

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

urbana, como disposto no seu supracitado art. 2°. 

É admitido, assim, como princípio basilar da política urbana o preceito da 

participação da comunidade nas questões relativas aos municípios e seus espaços urbanos. 
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Sobre o Estatuto da Cidade, Edésio Fernandes (2002, p. 05) diz que “[...] este é o 

suporte jurídico dos Municípios que se propõem a enfrentar os problemas das cidades, pois ele 

consolidou as competências dos Municípios outorgadas pela Constituição Federal, além de 

ampliá-las”. Apesar disto, ainda é necessária a edição de uma lei municipal, o plano diretor, 

para o planejamento e execução dos objetivos pretendidos. 

Nesse sentido, para a efetivação da política pública urbana, o Estatuto da Cidade se 

serve de instrumentos para a gestão e fiscalização conjunta das cidades, conforme o disposto 

nos arts. 43 e 45. 18 

O primeiro instrumento é a previsão de criação dos órgãos colegiados de política 

urbana municipais, estaduais e nacional e tem como objetivo o desenvolvimento urbano de todo 

o território nacional. Tais órgãos, como já explicados no capítulo anterior de forma geral, 

segundo Denise Auad (2011), são considerados a melhor e mais efetiva forma de participação 

popular nas deliberações de políticas públicas urbanas.  

São órgãos colegiados, que por meio de seus componentes não somente prestam à 

administração pública indicações, mas sim deliberações que, caso não sejam devidamente 

discutidas ou acatadas, podem originar uma Ação Civil Pública contra o gestor estatal. Eles 

incluem em sua configuração representantes da sociedade em geral e da administração pública, 

caracterizando-se assim como órgãos inclusivos, em que a população se encontra em condição 

igualitária com o poder público para discutir e consequentemente deliberar sobre normas e 

ações públicas que afetarão seu cotidiano. 

Esses órgãos colegiados de política urbana devem ser utilizados para garantir a 

gestão democrática da cidade. Em âmbito nacional, somente em 2009, o conceito de gestão 

democrática passou a ser um dos principais pontos nas pautas de reivindicações dos 

movimentos populares nos três níveis de governo, com a criação de espaços institucionalizados 

e permanentes de participação e controle social. 

Entre esses espaços de participação se destaca o Conselho das Cidades, responsável 

pelas diretrizes gerais do desenvolvimento urbano e pela organização da Conferência Nacional 

das Cidades, que só foi implementado em 2004. Ele deriva do antigo Conselho Nacional de 

 
18 Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes 
instrumentos: I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; II – debates, 
audiências e consultas públicas; III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, 
estadual e municipal; IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano; V – (VETADO). 

Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão obrigatória e 
significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de 
modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania. 
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Política Urbana, e foi somente após a edição do Decreto Nº 5790 do poder executivo federal, 

que ele veio a ser denominado oficialmente de Conselho Nacional das Cidades, tornando-se o 

instrumento de controle social e participação com maior repercussão em âmbito nacional. Esta 

instância de discussão social sobre as cidades também é fruto do processo de luta por gestão 

democrática empreendida no contexto da criação do Estatuto da Cidade (FERNANDES, 2002). 

Outra forma de participação prevista é o sistema das audiências e consultas 

públicas. Como visto no capítulo anterior, as audiências e consultas públicas serão promovidas 

pelo poder público, solicitadas por organizações da sociedade civil ou diretamente pela 

população, para garantir a gestão democrática da cidade. Possuem por base os princípios da 

publicidade dos atos administrativos e da democracia participativa e podem ser entendidas, 

segundo Renato Cymbalista, da seguinte forma: 
Os debates, consultas e audiências públicas são amplas apresentações e discussões, 
nas quais são expostos e debatidos análises e projetos de interesse público, para sua 
crítica ou avaliação pelos diversos setores da sociedade, devendo ser convocados com 
antecedência e divulgados amplamente para que a participação não seja restrita a 
poucos envolvidos. Devem sempre procurar trazer o contraditório, ou seja, a posição 
das diferentes partes envolvidas no tema a ser decidido, que devem ter espaço 
equivalente para expressar sua opinião (CYMBALISTA, 2001, p. 210). 
 

Apesar da promoção da política pública por meio de ato colegiado não ser uma 

peculiaridade da política urbana, estando presente em outras políticas de promoção de direitos 

sociais, ela é de grande importância para a desconcentração do poder por parte dos 

representantes eleitos e para atribuir à própria sociedade as responsabilidades das decisões 

tomadas, garantindo oportunidade de participação e inclusão em sua comunidade (JÚNIOR, 

2002). 

Trata-se de precioso instrumento hábil a fortalecer e realizar a soberania popular, 

de modo a construir a cidade a partir de uma concepção pluralista e aberta, considerando as 

diferentes necessidades, percepções e maneiras de ser, especialmente das classes menos 

favorecidas, que de fato mais carecem de mudanças. Nos dizeres de Nelson Saule Júnior (1999, 

p.118): “A constituição de um sistema de gestão democrática da cidade no Município é 

condição essencial para os objetivos da política urbana serem atingidos”.   

 Ainda nessa esteira, ao oferecer instrumentos que assegurem a participação efetiva 

de quem vive e constrói a cidade, a gestão democrática urbana garante justiça social além da 

distribuição mais justa dos custos e benefícios do desenvolvimento urbano. 

Para Habermas: 
Na concepção liberal, a política congrega e impõe interesses sociais em particulares. 
Na concepção republicana, a política possibilita o surgimento da solidariedade como 
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fonte de integração social. A opinião pública política e a sociedade civil sustentam a 
concepção republicana (HABERMAS, 2007, p. 12). 
 

Assim, a democracia, para Habermas, gira em torno da ideia de igualdade, liberdade 

e da autonomia do povo. Entretanto, a igualdade não pode ser entendida como formal, garantida 

apenas pelo texto legal, que privilegia determinado grupo de pessoas, baseando essa exclusão 

em fundamentos da realidade fática da sociedade.  

A gestão participativa das cidades é, desta forma, um meio de se superar o Estado 

Liberal, de forma que por meio dela se estabeleça a igualdade material, real, entre os habitantes 

das urbes modernas (JÚNIOR, 1999). 

Neste diapasão, Dalmo Dallari acerca do sistema democrático brasileiro: 
[...] as principais decisões sempre são tomadas por pequenos grupos de pessoas, 
praticamente em segredo. Os banqueiros, os grandes empresários, os principais 
militares e uns poucos dirigentes partidários conseguem influir sobre o que vai ser 
decidido, mas a grande maioria do povo só toma conhecimento do que já foi decidido 
e pesa muito pouco no processo de tomada de decisões (DALLARI, 1999, p. 32). 
 

Destarte, o oferecimento do espaço de gestão à cidadania organizada ocasionará 

uma melhora significativa na vida dos habitantes das cidades brasileiras. Os moradores de um 

município, mais que a administração pública, conhecem realmente as problemáticas que os 

afligem diariamente, o que permite o certeiro dimensionamento dos problemas e a busca de 

soluções. Isso possibilitará não somente a racionalização da utilização dos recursos públicos, 

como a maior probidade administrativa. Os especialistas técnicos do poder público esclarecerão 

a população sobre as possibilidades e os limites da receita municipal: o que poderá ser feito e 

quanto recurso pode ser destinado a cada área. Assim, a população terá maior poder deliberativo 

e fiscalizatório, enquanto o Estado se tornará mais eficiente e transparente. 

 

.  
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5 CONCLUSÕES 

 

A política habitacional brasileira foi pautada, historicamente, pela intervenção estatal, 

pelo estímulo ao desenvolvimento de novas técnicas construtivas, pela arquitetura de massas, 

pelo desenvolvimento de grandes conjuntos habitacionais e pela utilização dos fundos de 

pensões como importante financiador da produção habitacional. Entretanto, o que se observou 

foi a periferização, a criação e crescimento de favelas, o incentivo ao espraiamento urbano e a 

utilização da autoconstrução como caminho para a concretização da moradia. 

Como meio de amenizar o problema da habitação, o governo investiu recursos, 

próprios e privados, na construção de grandes loteamentos e condomínios habitacionais nas 

áreas periféricas das cidades brasileiras. Esses investimentos em condomínios habitacionais 

foram a marca da atuação do BNH, como também do programa Minha Casa Minha Vida, 

posteriormente. Tentativas de mudar o enfoque somente na aquisição de casas e apartamentos 

em condomínios habitacionais foram realizadas durante a década de 1970, por meio do 

Profilurb e do Promorar (ambos programas também financiados pelo SFH) e por meio do 

estímulo à criação de cooperativas com fins específicos para a habitação. No entanto, como 

todas essas iniciativas eram caracterizadas pelo financiamento com recursos provenientes do 

SFH, tanto para a aquisição de terrenos quanto para a realização de obras, e como continuaram 

a ter exigências típicas de financiamento habitacional, acabaram tornando-se inacessíveis à 

maior parte da população que demandaria o acesso a tais programas. Por isso, não tiveram 

grande contribuição na resolução da demanda por moradia. Assim, de uma maneira ou de outra, 

todo modelo de programa público de provisão habitacional brasileiro, até o advento da 

CRFB/88, sempre considerou a aquisição da casa própria, da propriedade em si, como único 

instrumento de acesso à moradia. 

Esse erro estratégico persistiu com o programa Minha Casa Minha Vida que, repetindo 

as medidas do BNH, apesar do grande volume construído de habitações, não privilegiou a 

localização dos imóveis, realizou-se às custas de longos financiamentos pelos mutuários e não 

seguiu uma política habitacional que englobasse a cidade como um todo, não apenas a questão 

da produção de novas moradias, mas que levasse em consideração a diversidade de elementos 

componentes da política urbana. Deste modo, a política nacional de habitação continua baseada 

na lógica mercadológica, em que há grande geração de empregos, movimento econômico para 

a economia nacional, mas também grandes lucros para as construtoras civis e para o setor 

imobiliário em geral, em detrimento do máximo aproveitamento que o programa poderia ter 

para seus beneficiários. A busca pela máxima rentabilidade, tanto da era do BNH como do atual 
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programa Minha Casa Minha Vida, levou à construção de imóveis de baixa qualidade em 

localidades distantes, com pouca infraestrutura, atrapalhando a integração da população mais 

pobre, beneficiária do programa, com a infraestrutura urbana já presente nas cidades brasileiras. 

Em acréscimo a todos esses problemas práticos da política nacional de habitação, 

temos de observar que o sistema financeiro habitacional corre risco em relação à sua capacidade 

econômica de se manter superavitário, visto que, ao se observar a situação econômica do país 

— fraco crescimento do PIB, desemprego em massa e queda da renda per capita — e a crescente 

perda de imóveis, constata-se que há uma geração em excesso de oferta de moradias disponíveis 

no mercado, o que, juntamente com a ausência de compradores, resulta em distorções entre a 

oferta e a demanda, fatores que em qualquer mercado acarretam distorções perigosas, tais como 

a concentração das unidades habitacionais nas mãos de poucas pessoas, físicas e jurídicas, que 

possuem capacidade de aquisição, bem como uma crise de moradias, devido ao desalojamento 

de milhares de famílias.   

Tal crise poderá ter os contornos daquela dos anos 1970, durante o período militar, 

quando se analisa o contexto social do país, assim como também poderá ter características da 

crise financeira americana de 2008, devido ao contexto de expansão do preço médio dos 

imóveis e devido ao crescimento, sem lastro, dos ativos financeiros. 

Todos estes fatores, possivelmente, contribuirão para a desestabilização do sistema 

financeiro habitacional e provavelmente gerarão a próxima crise do mercado imobiliário 

nacional. Enquanto o governo federal não criar uma política consistente de crescimento da 

renda nacional e de diminuição da desigualdade social, bem como estabelecer uma política 

monetária que estabilize o preço da moeda nacional e as taxas de juros referenciais, evitando 

frequentes oscilações dos empréstimos e financiamentos bancários, o sistema financeiro 

habitacional continuará restrito a um público de mutuários de média e alta renda, não atendendo 

diretamente às classes populares e não permitindo o acesso dos mais pobres às moradias 

desabitadas que estão disponíveis no mercado formal de imóveis. 

Apesar disto, e mesmo diante do inabalável avanço capitalista nas últimas décadas, já 

é evidente, tanto na academia quanto no campo político-jurídico, que a cidade não pode ser 

apenas um elemento de reprodução do capital. O espaço urbano produzido deve cumprir uma 

função social, ser regulado pelo Estado e ser guiado pela legalidade urbanística. 

Entendendo-se que a cidade é um espaço de lutas e enfrentamentos sociais, fruto do 

sistema econômico capitalista, urge a necessidade da figura do Estado como agente 

minimizador dos conflitos de classe e sujeito fundamental na organização socioespacial da 

cidade. 
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Para tanto, a estrutura institucional do Estado, no que se refere à regulação urbanística, 

não pode ser dominada por classes e pelas frações patrimonialistas imobiliárias. É fundamental 

impedir a instrumentalização do aparato estatal de modo a evitar a continuidade das formas de 

acumulação que beneficiam o poder político e econômico hegemônico, fruto do avanço do 

neoliberalismo e da nova coalizão de classes sobre o território urbano. 

Assim, a presença do Estado na produção do espaço pode significar o combate das 

desigualdades sociais e espaciais, além de dificultar a realização das tradicionais formas 

rentistas de acumulação. Deste modo, a presença estatal deve combater a monopolização da 

propriedade e a reprodução especulativa do capital por meio da valorização imobiliária. Os 

inúmeros problemas urbanos brasileiros são decorrentes da falta de planejamento, da 

desigualdade social e da mercantilização da terra urbana. Por meio das legislações, temos meios 

de correção dessa problemática urbanização brasileira. Os instrumentos urbanísticos já 

positivados pelo Estado, por exemplo, são mecanismos de enfrentamento dos problemas 

urbanos, cabendo ao Estado a aplicação das normas legais. 

Para tanto, também é fundamental estabelecer legislações rigorosas e analíticas sobre 

o planejamento urbano e o desenvolvimento regional e metropolitano das cidades, não apenas 

no âmbito socioeconômico mas também especificamente sobre o tecido urbano, recompondo 

partes das cidades que hoje são tratadas como informais, ampliando a base urbana atendida 

pelos serviços básicos de infraestrutura, regularizando imóveis e impedindo o desenvolvimento 

de edificações, financiadas com recursos do SFH e do SFI, em locais não adequados. Tudo isso 

buscando-se evitar a especulação imobiliária desenfreada e o fenômeno do espraiamento. 

Somente com ampla participação do Estado brasileiro, direta ou indiretamente, por 

meio da legislação ou de normativas administrativas e intervenção direta na economia, através 

de seu banco público, a Caixa Econômica Federal, ou de regulamentações do Banco Central do 

Brasil, é que teremos um sistema financeiro habitacional e um sistema habitacional social, 

ambos de âmbito nacional, fortalecidos e robustos o suficiente para prover as habitações tão 

necessárias para o povo brasileiro e evitar futuras crises econômicas que eventualmente 

impactem em um direito fundamental de todo o cidadão brasileiro, o direito a uma moradia 

digna. 

Desse modo, uma das soluções possíveis que podem ser utilizadas pelo Estado como 

forma de aplacar o problema habitacional brasileiro seria a tese de que o direito social e 

fundamental à moradia, expresso no art. 6° da carta constitucional brasileira, tal como seus 

direitos “irmãos”, deve ser realizado pelo poder público tal como um serviço público, e não 
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apenas ser tratado como um direito programático, estruturante e genérico, como ocorre 

atualmente.  

Defende-se a ideia de que a efetivação deste direito necessita da atuação positiva do 

Estado, por meio do estabelecimento de uma política pública de âmbito universalista (como é 

o caso das políticas nacionais de saúde e educação), que preveja a consecução de ações estatais 

para garantir a efetividade do direito à moradia para a totalidade dos brasileiros, ou ao menos, 

possibilitar que o Estado tenha conhecimento da população que carece de moradia e possa, 

assim, contribuir para que essa questão seja solucionada. 

Por conseguinte, abordando o direito à moradia como um serviço público, passaríamos 

a aplicar, analogicamente, a atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) também para a área de 

moradia. Assim, a prestação do serviço público poderia ser realizada de duas formas, direta ou 

indiretamente, pelo Estado. 

De modo direto, por meio da atuação positiva do Estado, a prestação do serviço 

ocorreria pela promoção de unidades habitacionais, reforma ou reabilitação de antigas 

construções, regularização fundiária e urbana, ou mesmo por meio da REURB e dos 

instrumentos jurídicos urbanísticos previstos no estatuto da cidade. 

Por meio indireto, outro modo de atuação poderia ser realizado através da comunhão 

de interesses públicos-privados. Isso ocorreria, simplificadamente, com a transformação de 

imóveis abandonados, lotes rurais ou urbanos, e de áreas degradadas em moradias populares, 

bem como com a revitalização de prédios ocupados, entre outros exemplos possíveis. O 

estímulo à construção privada de novas habitações também seria um dos mecanismos de 

aumentar a oferta para a população. 

Portanto, esse novo serviço público poderia ser concretizado através do financiamento 

público subsidiado, ou mesmo apenas tendo o Estado como uma espécie de fiador. Também 

poderia ser concretizado por meio do aluguel social, bolsa aluguel ou por meio de um cadastro 

único, tanto de casas e imóveis, quanto para os cidadãos interessados em habitá-las. Essa 

atuação estatal poderia se dar em diferentes níveis e escalas. A adoção de editais, a mera 

publicação de chamamento público que disponibilizaria quantidade determinada de recursos 

para um público definido, por exemplo, manteria o caráter universalista do serviço público.  

Também poderia ocorrer a realização de pagamento e controle de aluguéis dos imóveis 

cadastrados, de forma que o valor do aluguel, para a população carente, fosse tabelado de acordo 

com os interesses e avaliações estatais. Ou seja, o Estado avaliaria o imóvel de um particular e 

estabeleceria um valor, mínimo e máximo, que poderia ser cobrado como aluguel para que este 

imóvel fosse disponibilizado na lista ou no edital público. Com isso, o Estado teria como 
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possibilidades pagar todo o aluguel para um grupo ou população carente, subsidiar parcela do 

aluguel, ou mesmo ser apenas o avalista de um imóvel, o que por si só já diminuiria os riscos 

do empreendimento e levaria a uma certeza de recebimento pelos locadores, o que conduziria 

a uma estabilização e baixa do preço cobrado pelos aluguéis. 

Tendo em vista as inúmeras possibilidades de atuação estatal, sem se esquecer do 

princípio da reserva do possível e da situação econômica brasileira, compreendemos que, com 

o aprofundamento da discussão sobre o direito à moradia, é possível a transformação deste em 

pleno serviço público.  

Outra medida para melhorar as cidades e, consequentemente, diminuir o déficit de 

moradias, é a implementação da ampla participação popular, na medida em que o oferecimento 

do espaço de gestão à cidadania organizada ocasiona uma melhora significativa na vida dos 

habitantes das cidades brasileiras e no melhor direcionamento dos recursos públicos. Os 

moradores de um município, mais que a administração pública, conhecem realmente as 

problemáticas que os afligem diariamente, o que permite o certeiro dimensionamento dos 

problemas e a busca de soluções. Isso possibilita não somente a racionalização da utilização 

dos recursos públicos como maior probidade administrativa. Com a adoção de práticas 

democráticas e participativas, temos um Estado mais atento aos interesses da população, probo 

e célere, além de cidadãos mais integrados, participativos, responsáveis e conscientes de suas 

decisões na sociedade brasileira. 

Assim, também é necessário discutir o direito à moradia e criar legislações que tornem 

os procedimentos de regularização fundiária e de ordenação do solo mais fáceis, rápidos e 

baratos. Porém, a coerência do ordenamento jurídico deve prevalecer, de forma que as novas 

legislações sempre representem um passo adiante em relação às normas de outrora. 

Ao combinar os princípios da função social da propriedade e da cidade com o princípio 

da gestão democrática da cidade, o novo paradigma conceitual proposto pela Constituição 

Federal de 1988 implica reconhecer que não há como discutir o lugar do direito no processo de 

urbanização sem também pensar a ordem jurídica da perspectiva das condições sociopolíticas 

e jurídico-institucionais de gestão da cidade. Direito e gestão urbana são duas questões que não 

podem mais ser dissociadas. 

Desta forma, a legislação urbanística pátria deve ser um dos meios de frear a 

mercantilização do espaço urbano. É fundamental a racionalização da ocupação do território 

urbano, visto que essa ocupação não se pode fazer aleatoriamente, impondo-se como inafastável 

um planejamento estatal da cidade que consubstancie o essencial à construção equilibrada do 

espaço urbano, sem exclusões e segregações sociais, com atendimento efetivo do direito de 
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moradia digna, consagrando a dignidade da pessoa humana e promovendo a erradicação da 

pobreza, da marginalização e da redução das desigualdades sociais, assim como o bem de todos, 

sem preconceitos de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; enfim, 

buscando uma boa qualidade de vida para todos. 

Assim, não podemos pensar que o problema urbanístico brasileiro pode ser resolvido 

por novas edições legislativas, ou ao menos representar um ato pragmático formal voltado à 

determinação de ação. É imperativo avaliar a insuficiência das atuais normativas legais. Já 

invocando que tal problemática está na inação, ausência ou diagnóstico equivocado de como 

devem ser realizadas políticas públicas, importante é recordar o que já foi realizado e o que está 

sendo praticado, de forma a analisar criticamente tais atuações estatais.  

Por outro lado, do ponto de vista imobiliário, o problema pode ser encarado pelo viés 

financeiro, em que a política econômica de crédito e financiamento são impulsionadoras do 

desenvolvimento dos espaços urbanos. No entanto, a crítica sobre a incapacidade de produção 

em massa de habitações sociais para os mais vulneráveis do país permanece se impondo. 

Assim, a busca por uma cidade mais justa depende de uma confluência de fatores que 

têm, em comum, o Estado como agente regulador e provocador. Seja por meio de legislações, 

planos ou regulamentos, em que a atividade urbanística é regulamentada e planejada, ou por 

meio da fiscalização e da intervenção direta através do provimento habitacional e dos subsídios 

à moradia, cabe ao Estado direcionar o desenvolvimento urbano com vistas à construção de 

uma cidade de todos para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



110 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABREU, M. A. DE. Produção imobiliária e os espaços da financeirização: entre o abstrato da 
riqueza financeira e o concreto da cidade produzida. 2019.  

AGUIAR, M. H. POLÍTICAS DE PROVISÃO HABITACIONAL NO BRASIL: 
CONTRADIÇÕES E LIMITES À INTEGRAÇÃO SOCIAL. Tamoios, p. 22–34, 2014.  

ALFONSIN, B.; FERNANDES, E. (Org.) Segurança da posse e direito de moradia no 
Estatuto da Cidade. Belo Horizonte: Fórum, 2004. 

ALVES, R. D. O. O direito e a propriedade: o privado, o público, o comum. Teorias e Práticas 
Urbanas: condições para a sociedade urbana, 2015. 

ANIBAL, G.; OLIVEIRA, S. DE. A POLÍTICA HABITACIONAL NO BRASIL DESDE A 
CRIAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO ATÉ O PROGRAMA MINHA 
CASA MINHA VIDA, EM CIDADES MÉDIAS : um estudo preliminar sobre Santa Cruz do 
Sul – RS. 2000.  

ARAUJO, A.; FILHO, F. F.; BUENO, E. Existe uma Bolha Imobiliária no Brasil? Uma 
Análise Teórica e Empírica. Análise Econômica, p. 149–172, 2016.  

ARAÚJO, J. A. Sobre a Cidade E O Urbano Em Henri Léfèbvre. GEOUSP: Espaço e Tempo, 
v. 0, n. 31, p. 133–142, 2012. 

 ARAÚJO, Marinella Machado. Gestão Democrática das Cidades: a Constituição de 1988 é 
efetiva? Anais do V Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico- Manaus 2008. Porto Alegre: 
Magister, 2009, p. 104. 

ARRETCHE, M. et al. DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS PARA A POLÍTICA 
HABITACIONAL. [s.l: s.n.].  

ARRETCHE, M. QUEM TAXA E QUEM GASTA: A BARGANHA FEDERATIVA NA 
FEDERAÇÃO BRASILEIRA. p. 69–85, 2005.  
ARRETCHE, M. T. S. Políticas sociais no Brasil: descentralização em um Estado federativo. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 14, n. 40, p. 111–141, 1999.  

AUAD, Denise. A ordem social - Um olhar sobre o Brasil. Revista de Direito Constitucional e 
Internacional, v. 74, p. 415-431, 2011. 

AV RENATO LUIZ SCARIOT, C. O Estado Brasileiro e a soberania na Amazônia. [s.l: s.n.].  

 AVRITZER, Leonardo. O Estatuto da Cidade e a democratização das políticas urbanas no 
Brasil, 2010. 

AZEVEDO, S. DE. Vinte E Dois Anos De Política De Habitação Popular (1964-86): criação, 
trajetória e extinção do BNH. Revista de Administração Pública, v. 22, n. 4, p. 107–119, 
1988.  

BACEN. Garantias e diferenças nas taxas de juros de crédito. n. 2018, p. 4, 2018.  

BARBOSA, Adauto Gomes; COSTA, Ademir Araújo da. O solo urbano e a apropriação da 
natureza na cidade. Soc. & Nat., Uberlândia, ano 24 n. 3, 477488, set/dez. 2012. 

BATTAUS, Danila M. de Alencar; OLIVEIRA, Emerson Ademir B. de. O DIREITO À 
CIDADE: URBANIZAÇÃO EXCLUDENTE E A POLÍTICA URBANA BRASILEIRA. Lua 
Nova, São Paulo ,  n. 97, p. 81-106,  Apr.  2016.   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-



111 
 

64452016000100081&lng=en&nrm=iso>. access on 19  Jan.  2020.  
http://dx.doi.org/10.1590/0102-6445081-106/97. 

BECKER, Howard. A escola de Chicago. Mana [online]. 1996, vol.2, n.2, pp.177-188. ISSN 
0104-9313. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-93131996000200008. Acesso 
em: 20 jul. 2019.  

BECKER, Howard. A escola de Chicago. Mana [online]. 1996, vol.2, n.2, pp.177-188. ISSN 
0104-9313.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-93131996000200008.  

BEKCER, Berta. O uso político do território: questões a partir de uma visão do terceiro 
mundo. In: BECKER, Berta K.; COSTA, Rogério K.; SILVEIRA, Carmem B.; (orgs.) 
Abordagens Políticas da Espacialidade. Rio de Janeiro: UFRJ, 1983. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16.ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 

BONDUKI, N. G. Origens da habitação social no Brasil. Análise Social, v. 29, n. 3, p. 711–
732, 1994. 

BONDUKI, N. Política habitacional e inclusão social no Brasil: revisão histórica e novas 
perspectivas no governo Lula. Revista eletrônica de Arquitetura e Urbanismo, v. 1, p. 70–104, 
2008. 

BRASIL. Guia para regulamentação e implementação de Zonas Especiais de Interesse Social 
– ZEIS em Vazios Urbanos, Brasília: Ministério das Cidades Primeira impressão: Dezembro 
de 2009. 

BRASIL. Lei n° 13.465, de 11 de julho de 2017.Regularização fundiária rural e urbana. 
Brasília, 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2017/Lei/L13465.htm>. Acesso em: 20 jul. 2019.  

BRASIL. Ministério das Cidades. Primeira Conferência Nacional das Cidades. Brasília 
novembro 2003 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido 
liminar n. 5787 do Distrito Federal, Brasília, DF, 27 de setembro de 2017. Disponível em: 
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5277531. Acesso em: 21/07/2019. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de 
medida cautelar n. 5.883 do Distrito Federal, Brasília, DF 23 de janeiro de 2018. Disponível 
em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5342200. Acesso em: 
21/07/2019. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 
n. 5.771 do Distrito Federal, Brasília, DF, 19 de setembro de 2017. Disponível em: 
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5255150. Acesso em: 21/07/2019. 

BRUNA, P. Habitação social no Brasil. Estudos Avancados, v. 29, n. 83, p. 317–326, 2015.  

CAIXA: Programa de Arrendamento Residencial – PAR. 2020. CAIXA. Disponível em: 
https://www.caixa.gov.br/Casa/Produtos/Asp/Par.asp. Acesso em: 5 ago. 2021. 

CAMARGO, G. Q. DE. A DESIGUALDADE TRIBUTÁRIA ENTRE OS ENTES DA 
FEDERAÇÃO E A DIFICULDADE ARRECADATÓRIA DOS. 2018.  

CAMARGO, G. Q. DE. Direito urbanístico, zeis e a reurb. 2017.  

CAMPOS FILHO, C. M. 1989. Cidades brasileiras: seu controle ou o caos – o que os 
cidadãos devem fazer para humanização das cidades no Brasil. São Paulo: Nobel. 



112 
 

CANZI, Idir; TEIXEIRA, Marcelo Markus. A produção do espaço jurídico-político da cidade: 
uma abordagem a partir da teoria de Henri Lefebvre / The production of the city's legal-
political space: an approach from Henri Lefebvre's theory. Revista de Direito da Cidade, 
[S.l.], v. 9, n. 4, p. 1815-1833, out. 2017. ISSN 2317-7721. Disponível em: <https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/28825>. Acesso em: 19 jan. 2020. 
doi:https://doi.org/10.12957/rdc.2017.28825. 

CARMONA, Paulo Afonso Cavichioli. Instrumentos de intervenção urbanística. Revista 
Diálogo Jurídico, Salvador, nº. 16, maio-junho-julho-agosto, 2007, p 12. 

CARNEIRO, M. et al. Espraiamento urbano e exclusão social. Uma análise da acessibilidade 
dos moradores da cidade do Rio de Janeiro ao mercado de trabalho. Eure, v. 45, n. 136, p. 51–
70, 2019.  

 CARNEIRO, Mariana et al. Espraiamento urbano e exclusão social. Uma análise da 
acessibilidade dos moradores da cidade do Rio de Janeiro ao mercado de trabalho. EURE 
(Santiago), Santiago ,  v. 45, n. 136, p. 51-70,  sept.  2019.   Disponible en 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-
71612019000300051&lng=es&nrm=iso>. accedido en 27  jul.  2021.  
http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612019000300051. 

CASTELLS, M. (1975). A questão urbana. São Paulo, Paz e Terra. 

CLAVAL, Paul. Terra dos homens. São Paulo: Contexto, 2010. 143p. 

CONFERÊNCIA, V.; FEDERAL, C. Alcances e limitações dos Instrumentos Urbanísticos 
construção de cidades democráticas e socialmente justas. 2003.  

CONSTRUÇÃO, C.-C. B. DA I. DA. Indicadores Imobiliários Nacionais - 2o Trimestre de 
2020. Disponível em: <http://www.cbicdados.com.br/home/>.  

COPELLO, María Mercedes Maldonado. El proceso de construcción del sistema urbanístico 
colombiano: entre reforma urbana y ordenamiento territorial. In: FERNANDES, Edésio; 
ALFONSIN, Betânia. (Org.). Direito Urbanístico – Estudos Brasileiros e Internacionais. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2006. p. 25-58 

CORRÊA, R. L. O espaço urbano. São Paulo: Ática, 1989, p.7-35. 

CORRÊA, R. L. Sobre agentes sociais, escala e produção do espaço: um texto para discussão. 
In.: CARLOS, A. F. A.; SOUZA, M. L. de S.; SPOSITO, M. E. B. (Orgs.) A produção do 
espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2011, p. 40-51.  

CRUZ, U. R. X. DA. O enigma do capital: e as crises do capitalismoRevista Científica 
Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 2019. 

CURI, M. V. Direito dos povos indígenas: das teorias antropológicas evolucionistas à 
formação do Estado-Nação. Revista Jurídica da Presidência, v. 17, n. 112, p. 341, 2015.  

CYMBALISTA, Renato. Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios e 
cidadãos. Título 1. ed. [S.l.]: Pólis, 2001. 210 p. v. 1. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. O que é participação política. 14.ed. São Paulo: Brasiliense, 
1999, p. 32. 

DE ALENCAR BATTAUS, D. M.; DE OLIVEIRA, E. A. B. O direito à cidade: Urbanização 
excludente e a política urbana brasileira. Lua Nova, v. 1, n. 97, p. 81–106, 2016. 



113 
 

DE AZEVEDO, S. Vinte e dois anos de política de habitação popular (1964-86): criação, 
trajetória e extinção do BNH. Revista de Administração Pública, v. 22, n. 4, p. 107–119, 
1988.  

DE AZEVEDO·, S. VINTE E DOIS ANOS DE POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 
(1964-86): CRIAçÃO, TRAJETÓRIA E EXTINÇÃO DO BNHbibliotecadigital.fgv.br. [s.l: 
s.n.]. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/9391>. 
Acesso em: 19 jul. 2020. 

DE, N.; DO, R. E s m p e s t f. v. 2017, n. documento 4, p. 1–56, 2017.  

DESENVOLVIMENTO Humano e IDH. [S. l.]: Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, 2021. Disponível em: 
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html. Acesso em: 19 maio 2021. 

DOWBOR, Ladislau. O que é poder local. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 15. 

ELOY, C. M. O papel do Sistema Financeiro da Habitação diante do desafio de universalizar 
o acesso à moradia digna no Brasil. [s.l.] Universidade de São Paulo, 2013. 

ERMÍNIA, M. Metrópole, legislação e desigualdade. Estudos Avançados, v. 17, n. 48, p. 
151–166, 2003.  

 FARIA, J. R. V. DE; FARIA, J. H. DE. A Concepção de Estado e a Administração Pública 
no Brasil no Âmbito do Plano Diretor de Reforma do Estado. Administração Pública e Gestão 
Social, v. 1, n. 3, p. 140–147, 2017.  

FEDERAÇÃO, R. A.; HERMÍNIA, M.; ALMEIDA, T. DE. Recentralizando a federação? p. 
29–40, 2005.  

FEDERALISMO FISCAL E MUNICIPALIZAÇÃO: UMA RELEITURA DA 
TRAJETÓRIA DO BRASIL FISCAL FEDERALISM AND DECENTRALIZATION : A RE-
READING OF THE HISTORY. 2010.  

FERNANDES, E; ALFONSIN, B. 2009. “Estatuto da cidade: razão de descrença ou de 
otimismo? Adicionando complexidades à reflexão sobre a efetividade da lei”. Disponível em 
http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/29672.  

FERNANDES, Edésio. Apresentação. In: Osório, Letícia Marques (Org.). Estatuto da Cidade 
e Reforma Urbana: Novas Perspectivas para as Cidades Brasileiras. Porto Alegre: Sergio A. 
Fabris, 2002, p. 14. 

FERNANDES, Edésio. Direito e gestão na construção da cidade democrática no Brasil, 2012. 

FERNANDES, Edésio. Direito e gestão na construção da cidade democrática no Brasil. In: 
BRANDÃO, Carlos Antônio Leite (org). As Cidades da Cidade. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 
2006. p. 123-140.  (FERNANDES, 2006) 

FERNANDES, Edésio. Estatuto da cidade, mais de 10 anos depois, 2013. 

FERNANDES, Edésio. O Estatuto da Cidade e a ordem jurídico-urbanística.2004. 

FERNANDES, Edésio. Regularização de Assentamentos Informais na América Latina. 
Cambridge, MA, EUA: Lincoln Institute, 2013. 

FERREIRA, J. S. W. Alcances e Limitações dos Instrumentos Urbanísticos na Construção de 
Cidades Democráticas e Socialmente Justas. Brasília: Câmara Federal/CDUI; Ministério das 
Cidades, 2005. 



114 
 

FERREIRA, João S. W. “São Paulo: o mito da cidade-‐global”. Tese de Doutorado, São 
Paulo: FAUUSP, 2003. 

FERREIRA, João Sette Whitaker. Instrumentos Urbanísticos, 2009. 

FERREIRA, R. F. C. F. Movimentos de moradia, autogestão e política habitacional no Brasil: 
do acesso à moradia ao direito à cidade. ISA - International Sociological Association, p. 1–18, 
2012.  

FILHO, A. T. HABITAÇÃO POPULAR NO BRASIL: analise do modelo operacional de 
financiamento pelas agências oficiais. [s.l.] Universidade de Brasília, 2006a. 

FILHO, João Telmo de Oliveira. A participação popular no planejamento urbano: A 
experiência do plano diretor de Porto Alegre,2007. 

FINANCIAMENTOS imobiliários e o BNH. In: O Estado de S. Paulo. São Paulo, 1983. 
Disponível em: https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19830708-33232-nac-0031-999-31-
not/busca/Banco+Nacional+Habita%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 27 jul. 2021. 

FLORES, S. DE A. CONSTATAÇÕES DO ENDIVIDAMENTO FAMILIAR NO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. [s.l.] UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA MARIA, 2017. 

FOLHA: MUDANÇA no SFH ameaça inadimplente: Hipoteca dará lugar à alienação 
fiduciária, que prevê retomada imediata do imóvel em caso de falta de pagamento. In: Folha 
de S. Paulo. [S. l.], 1998. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/ci05049819.htm. Acesso em: 5 ago. 2021. 

GONÇALVES, A. V. M. Teoria da localização, teoria da renda fundiária urbana e o processo 
da obsolescência espacial urbanaTheory of location, theory of urban ground rent and the 
process of urban spatial obsolescenceThéorie de l’emplacement, théorie de la rente foncière et 
le. Espaço e Economia, n. 13, 2018. 

HABERMAS, Júrgen. A inclusão do outro: Estudos de teoria política. Trad. George Sperbe e 
Paulo Astor Soethe. São Paulo: Loyola, 2007. 
HARVEY, D. [David_Harvey]_Social_Justice_and_the_City(BookFiorg).pdf, [s.d.]. 

HARVEY, D. 2008. “The right to the city”. New Left Review, v.53, pp.23-40.   

HARVEY, D. O direito à cidade. p. 73–89, 2008. 

Harvey, David. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume. 2005. 

HARVEY, David. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. Tradução 
Jeferson Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2014. 

HARVEY, David. O enigma do Capital e as Crises do Capitalismo. São Paulo. Boitempo, 
2011. 

HELENA, E.; SILVA, D. A. A importância dos princípios constitucionais do direito tributário 
à luz de uma análise histórica da evolução e transformações da legislação tributária no brasil. 
2014.  

HOUTART, François. Los movimientos sociales y la construcción de un nuevo sujeto 
histórico. In: DERANI, Cristiane; MARTINEZ, Sérgio Rodrigo; DANTAS, Fernando 
Antônio de Carvalho (Org.). Hiléia: Revista de Direito Ambiental da Amazônia. 3. 
ed. Manaus: Governo do Estado do Amazonas / Secretaria de Estado da Cultura, 2006.  



115 
 

IBGE. IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. [S. l.], 2021. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-
precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=o-que-e. Acesso em: 10 ago. 2021. 

JARDIM, E.; LORRANY, L. Evolução Recente Do Mercado De Crédito Imobiliário No 
Brasil. Radar: tecnologia, produção e comércio exterior, n. 63, p. 5–10, 2020.  

JÚNIOR, Nelson Saule. Direito à cidade: trilhas legais para o direito às cidades sustentáveis. 
São Paulo: Max Limonad,1999, P. 118. 

JÚNIOR, Nelson Saule. Estatuto da Cidade e o Plano Diretor - Possibilidades de uma Nova 
Ordem Legal Urbana Justa e Democrática. Osório, Letícia Marques (Org.). Estatuto da 
Cidade e Reforma Urbana: Novas Perspectivas para as Cidades Brasileiras. Porto Alegre: 
Sergio A. Fabris, 2002, p. 77-119. 

KOWARICK, Lúcio. A espoliação Urbana. Rio de Janeiro, Paz e Terra, [1980] 1993. 

LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001. 

LEME, R. C. EXPANSÃO URBANA E VERTICALIZAÇÃO: O MERCADO 
IMOBILIÁRIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR (1998 A 2012). [s.l.] Universidade Federal 
de Santa Catarina, 2015a. 

LIMA, B. A. A. DE; ZANIRATO, S. H. Uma revisão histórica da política habitacional 
brasileira e seus efeitos socioambientais na metrópole paulistaFranca, 2014.  

LIRA, R. P. Direito Urbanístico, Estatuto da Cidade e regularização fundiária. v. 01, p. 261–
276, 2001. 

LIRA, Ricardo Pereira. Direito Urbanístico, Estatuto da Cidade e Regularização Fundiária / 
Urban Law, City's Statute and Agrarian Regularization. Revista de Direito da Cidade, [S.l.], v. 
1, n. 1, p. 261-276, abr. 2014. ISSN 2317-7721. Disponível em: <https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/10493>. Acesso em: 19 jan. 2020.    (LIRA, 
2014) 

MARICATO, E. A nova política nacional de habitação. O Valor, n. 2003, p. 10–12, 2005a.  
MARICATO, E. Aricato :1996). 2000.  

MARICATO, E. Cidades brasileiras: a matriz patrimonialista. Políticas Sociais: 
Acompanhamento e Análise. O Ministério das Cidades e a Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano, n. 2001, p. 211–220, 2006.  

MARICATO, E. Política urbana e de habitação social: um assunto pouco importante para o 
governo FHC. Revista Praga, São Paulo, v. 1, n. 6, p. 67–68, 1998.  

MARICATO, Ermínia. Metrópole, legislação e desigualdade. Estud. av.,  São Paulo ,  v. 17, 
n. 48, p. 151-166,  Aug.  2003 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142003000200013&lng=en&nrm=iso>. access on  21  agos.  2019.   

MARICATO, P. E. Questão Fundiária Urbana No Brasil E Cidades. p. 1–14, 2005b.  

MARTUCCI, R. (1990). Projeto tecnológico para edificações habitacionais: utopia ou 
desafio? Tese de doutorado. São Paulo, Universidade de São Paulo. 

MEDEIROS, Sara Raquel Fernandes Queiroz de. A casa própria: Sonho ou realidade?Um 
olhar sobre os conjuntos habitacionais em Natal. 2007. 111p. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Sociais) - Centro de Ciências Humanas letras e artes, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2007. 



116 
 

MELO ANDRADE, D. D. C.; DE MANEZES, R. D. C. B.; OLIVEIRA, L. P. S. a 
Reorganização Urbana Das Metrópoles Periféricas Na Era Da Financeirização Global Do 
Capital. Revista de Direito da Cidade, v. 8, n. 4, p. 1495–1515, 2016. 

MELO ANDRADE, Diogo de Calasans; DE MANEZES, Rita de Cassia Barros; OLIVEIRA, 
Lisiane Paixão Silva. A reorganização urbana das metrópoles periféricas na era da 
financeirização global do capital / The reorganization of urban peripheral metropolises in the 
era of global capital financialization. Revista de Direito da Cidade, [S.l.], v. 8, n. 4, p. 1495- 
1515, nov. 2016. ISSN 2317-7721. Disponível em: <https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/25207>. Acesso em: 19 jan. 2020. 
doi:https://doi.org/10.12957/rdc.2016.25207. 

MONTAGNANA, G. D. CRÉDITO HABITACIONAL NO BRASIL: GOVERNO, 
MERCADO E O ACESSO À MORADIA. [s.l.] Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2015. 

MONTEIRO, A. R.; VERAS, A. T. DE R. A Questão Habitacional No Brasil. Mercator, v. 
16, n. 7, p. 1–12, 2017.  

MOYS, A. Olítica urbana no governo. n. 2003, [s.d.].  

OLIVEIRA, F. O ornitorrinco. In: Crítica à razão dualista o ornitorrinco. São Paulo. 
Boitempo, 2003. p. 121-150. 

OLIVEIRA, Francisco de. Crítica a razão dualista: 0 ornitorrinco São Paulo Boitempo, 2003. 

OLIVEIRA, Isabel Cristina Eiras de. Estatuto da cidade; para compreender. Rio de Janeiro: 
IBAM/DUMA, 2001. 

OLIVEIRA, O. F.; ANTÔNIO, F.; SOUZA, M. D. E. A PRODUÇÃO CAPITALISTA DO 
ESPAÇO URBANO E O DIREITO À CIDADE EM NATAL / RN THE CAPITALIST 
PRODUCTION OF URBAN SPACE AND RIGHT TO THE CITY IN NATAL / RN. v. 7, p. 
108–125, 2018. 
OLIVEIRA, Osmar Faustino et al. A PRODUÇÃO CAPITALISTA DO ESPAÇO URBANO 
E O DIREITO À CIDADE EM NATAL/RN. Revista Movimentos Sociais e Dinâmicas 
Espaciais , Natal, v. 7, n. 2, 2018. Disponível em: 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistamseu/article/view/237768. Acesso em: 3 jan. 2020. 

OLIVEIRA, Velmani. A PRODUÇÃO CAPITALISTA DO SOLO URBANO E A AÇÃO 
DO ESTADO NA QUESTÃO DA HABITAÇÃO NO BRASIL. Revista Geoaraguaia, [S.l.], 
dec. 2013. ISSN 2236-9716. Disponível em: 
<http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/geo/article/view/4853>. Acesso em: 19 
jan. 2020. 

ORDINANCE, C.; CITIES, D. O Estatuto da Cidade e a construção de cidades sustentáveis, 
justas e democráticas. Direito e Democracia, v. 2, n. 2, p. 309–317, 2016.  

PETRELLA, G. M. Aprendendo com a São Paulo delirante: reestruturação imobiliária, 
movimentos sociais e espoliação. In.:PEREIRA, P. C. X. Imediato, global e total na produção 
do espaço: a financeirização da cidade de São Paulo no século XXI. São Paulo: FAUUSP, 
2018. p. 163-195. 

PÓLIS. Tratamento Constitucional da Política Urbana: Estatuto da Cidade; Regularização 
Fundiária e o Papel do Plano Diretor. Instituto Pólis, 2009. 

PONT, Raul. A democracia representativa e a democracia participativa.2001, p. 03 

REZENDE, T. C. Os Sistemas de Amortização nas Operações de. 2003.  



117 
 

RIBEIRO, L. C. Q. e PECHMAN, R. M. (1985). O que é questão de moradia? São Paulo, 
Nova Cultural/ Brasiliense. 

RIZEK, C. S. Um novo planejamento para um novo Brasil? Revista Brasileira de Estudos 
Urbanos e Regionais, v. 17, n. 2, p. 157, 2015. 

RODRIGUES, Arlete Moysés. Moradia nas cidades brasileiras. 4ª ed. São Paulo: Contexto, 
1991. 72p. 

ROLNIK, R. et al. 10 anos do Estatuto da Cidade: das lutas pela Reforma Urbana às cidades 
da Copa do Mundo. Quem planeja o território? Atores, arenas e estratégias., p. 87–104, 2012.  

ROLNIK, R. From enclousures to foreclosures: do exército de reserva à reserva de terras na  
era da financeirização. In.: ______ Guerra dos lugares: a colonização da terra na era das 
finanças. São Paulo: Boitempo, 2015. p. 155-167. 

ROLNIK, R.; CYMBALISTA, R. Instrumentos Urbanísticos contra e Exclusão 
SocialPublicações Pólis, 1997.  

ROLNIK, R.; CYMBALISTA, R. Regulação urbanística no brasil. p. 1–19, 2000.  

ROLNIK, Raquel (Coord); SAULE JÚNIOR, Nelson (Coord). Estatuto da cidade: guia para 
implementação pelos municípios e cidadãos: Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 que 
estabelece diretrizes gerais da política urbana. 2. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, 
Coordenação de Publicações, 2002, p.73-74. 

ROLNIK, Raquel ; CYMBALISTA, Renato . ZONAS DE ESPECIAL INTERESSE 
SOCIAL. 29. ed. São Paulo: Instituto Pólis, 1998.  

ROLNIK, Raquel ; JÚNIOR, Nelson Saule; CYMBALISTA, Renato (Org.). Estatuto da 
Cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos. 1. ed. Brasília: Câmara dos 
Deputados, 2001.  

ROLNIK, Raquel, CYMBALISTA, Renato. Instrumentos urbanísticos contra a exclusão 
social. Publicações Pólis. São Paulo, PÓLIS, n.29, 1997. 
ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das 
finanças. [S.l: s.n.], 2019. 

ROMEIRO, Paulo Somlanyi. Introdução crítica ao direito urbanístico [recurso eletrônico] / 
organizadoras e organizadores, José Geraldo de Sousa Junior … [et al.]. _ Brasília : Editora 
Universidade de Brasília, 2019. 496 p. 

ROSADO DE AGUIAR JR, Ruy. Normas penais sobre o parcelamento do solo urbano. 1979. 

RUBIN, G. R.; BOLFE, S. A. O Desenvolvimento Da Habitação Social No Brasil. Ciência e 
Natura, v. 36, n. 2, p. 201–213, 2014.  

SALIBA, M. G.; SANTIAGO, B. R. Bailarinas não fazem política? Análise da violência de 
gênero presente no processo de impeachment de Dilma Rousseff. Revista Direitos 
Fundamentais & Democracia, v. 21, n. 21, p. 91–105, 2016. 

SANTIN, Janaína Rigo. O estatuto da cidade e a gestão democrática municipal. São Paulo: 
Interesse Público nº 21, 2005, p. 220. 

SANTIN, Janaína Rigo; COMIRAN, Rafaela. Direito urbanístico e regularização fundiária / 
Urban law and environmental regularization. Revista de Direito da Cidade, [S.l.], v. 10, n. 3, 
p. 1595-1621, ago. 2018. ISSN 2317-7721. Disponível em: <https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/32734>. Acesso em: 03 set. 2019. 
doi:https://doi.org/10.12957/rdc.2018.32734.  



118 
 

SASSEN, Saskia. As Cidades na Economia Mundial, São Paulo: Studio Nobel, 1998. 

SAULE JÚNIOR, NELSON. ROLNIK, R. Novas Perspectivas Para a Reforma Urbana. [s.d.].  

SILVA, José Afonso. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Editora Malheiros, 2010. 

SILVA, M. L. DA; TOURINHO, H. L. Z. O Banco Nacional de Habitação e o Programa 
Minha Casa Minha Vida: duas políticas habitacionais e uma mesma lógica locacional. 
Cadernos Metrópole, v. 17, n. 34, p. 401–417, 2015.  

SILVA, Phillipe; ALCÂNTARA, Rafaela. DA APROPRIAÇÃO DO URBANO PELO 
CAPITAL À CAPTAÇÃO DA MAIS-VALIA URBANA: respostas e possibilidades 
institucionais no ordenamento jurídico-urbanístico brasileiro. In: Conpedi. [S. l.], 2019. 
Disponível em: http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=b1aaf0824977d185. Acesso em: 6 
jan. 2020. 

SILVEIRA, L. R. (2003). Cidade, corporação e periferia urbana: acumulação de capital e 
segregação espacial na (re) produção do espaço urbano. Santa Cruz do Sul, EDUNISC. 

SOBRE, N. et al. N . o 192 / 2017 – / PGR Sistema Único n . o 374 . 618 / 2018 AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5 . 883 / DF REQUERENTE : Instituto de 
Arquitetos do Brasil INTERESSADO : Presidente da República RELATOR : Ministro Luiz 
Fux Excelentíssimo Senhor Ministro. 2018.  

STAUT, Sergio. A posse no Direito brasileiro da segunda metade do século XIX ao Código 
Civil de 1916. Tese de doutoramento UFPR. Curitiba. 2009. 

TRINDADE, Thiago Aparecido. Direitos e cidadania: reflexões sobre o direito à cidade. Lua 
Nova,  São Paulo ,  n. 87, p. 139-165,    2012 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64452012000300007&lng=en&nrm=iso>. access on  19  Jan.  2020.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452012000300007. 

URBANISMO, F. D. E. A. E. Universidade de são paulo. 2013.  
VALENÇA, M. M. ALTERNATIVA DE PROVISÃO HABITACIONAL NO BRASIL E 
NO MUNDO. Mercator, v. 13, p. 7–23, 2014.  

VALLADARES, L. P. (1993). Repensando a habitação no Brasil. Rio de Janeiro, Zahar. 

VANIN, Fábio Scopel; HERMANY, Ricardo. Análise crítica das mudanças promovidas pela 
Medida Provisória n. 759/2016 na regularização fundiária do Brasil / Critical analysis of 
changes promoted by Provisional Measure n. 759/2016 in the land regulation in Brazil. 
Revista de Direito da Cidade, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 482-516, abr. 2017. ISSN 2317-7721. 
Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/27233>. 
Acesso em: 03 set. 2019. doi:https://doi.org/10.12957/rdc.2017.27233. 

VAZ, L. F. Dos cortiços às favelas e aos edifícios de apartamentos — a modernização da 
moradia no Rio de JaneiroAnálise Social. [s.l: s.n.]. Disponível em: 
<http://memoriadasolimpiadas.rb.gov.br/jspui/bitstream/123456789/899/1/MD020 - 
FESSLER%2C Dos cortiços às favelas e aos edifícios  de apartamentos.pdf>. 

VEJARANO, María Clara. Bogotá, D.C. Primera experiencia de recuperación de la plusvalía 
urbana para la colectividad, en el marco de la Ley de desarrollo territorial. ACE: Arquitectura, 
Ciudad y Entorno, ano 3, n. 7, jun. 2008. p. 79-106. 

VILLAÇA, F. (1986). O que todo cidadão precisa saber sobre habitação. São Paulo, Global. 

VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urban0 no Brasil São Paulo Studio Nobel 1998. 



119 
 

VILLAÇA, Flávio. São Paulo: segregação urbana e desigualdade. Estud. av. [online]. 2011, 
vol.25, n.71, p. 05. 


