
 

 

 

Guilherme Carpintero de Carvalho 

 

 

 

O LUGAR GUARDADO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 

SOCIAL NA POLÍTICA NACIONAL URBANA: 

O programa Papel Passado no Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado 

 

 

Dissertação apresentada ao curso de Pós-

graduação em Planejamento e Gestão do 

Território da Universidade Federal do ABC, 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Mestre em Planejamento e Gestão do 

Território. 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Rosana Denaldi 

 

 

 

São Bernardo do Campo – SP 

2017 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  





 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 



 

 

 

Agradecimentos 

 
A Prof. Dra. Rosana Denaldi, minha orientadora, uma das pessoas mais generosas que conheço. Já 

admirava antes de ter o prazer de ser orientado e pesquisar ao seu lado. 

A Prof. Dra. Luciana Ferrara pelas valiosas contribuições na qualificação e participação na Banca 

Final.  

Ao Prof. Dr. Celso Carvalho – Que se dispôs a participar da Banca Final para falar de um “filho” foi 

uma honra e um desafio para mim.  

A Prof. Dra. Camila D’Otaviano pelas valorosas contribuições na Qualificação  

A Gilmara Gonçalvez parceira que rodou o estado comigo em busca dos intermináveis contratos da 

CAIXA.  

Aos técnicos do Ministério das Cidades – Antonio Menezes Junior, Ana Paula Bruno, Filomeno e 

Cristiano. Sem vocês seria impossível boa parte dessa pesquisa. 

Aos técnicos da CAIXA pela Entrevista – Guilherme Macarrão e Jailene Silveira.  

Ao Patryck Carvalho que tornou a entrevista um momento de excelente troca. 

Aos técnicos dos municípios de Atibaia, Campinas, Piracicaba, Santo Andre, Diadema e Osasco. 

Aos meus pais e irmãos, que tornam a vida leve e boa de ser vivida!  

Laisa, minha companheira, sem você nada disso seria possível. Sempre me provocou para sair da zona 

de conforto e vivenciou ao meu lado a angustia de terminar sem podermos sair para conhecer o velho 

mundo! Minha companheira de vida e militância.  

A Carminha, minha amiga e mãe! Se a minha paixão pela gestão pública é sua “culpa” sei que tenho 

parte sua “curta” (espero que não) vida acadêmica. 

Ao meu pai, Breno, que além do excelente churrasco sei que posso sempre contar.  

Ao amigo Rodrigo, irmão mais velho em quem me espelho, a Elaine e Maya.  

A amiga Larissa, minha irmã que crê no nascer e no dançar como ações transformadoras, um obrigado 

especial pelo tempo dedicado nesta dissertação. Ao Nelson, a Elis e ao João que de tão inventor me 

deu a honra de ser seu Madrinho. 

A Livia e Leticia, pra mim serão sempre imãrzinhas! 

 

Ao Lineu Gabriel um irmão por opção, que deu um jeito de regularizar a situação e me fez compadre! 

A Elisa, afilhada querida! 

A Raquel da comunidade das Tiriricas. aos meus Sogros, Ari e Suely e aos cunhados Du e Andrea 

pelo momento que passamos juntos no velho mundo. 

Ao amigo Yuri, pela ajuda na qualificação. 

Aos amigos do Projeto de Pesquisa do Papel Passado: Estudo da demanda: Tive o privilégio de 

compor uma equipe de pesquisa do mesmo objeto da dissertação.  

E aos colegas do PGT_15 – A melhor e mais bonita que já passou por terras ufabcianas. 

Especialmente os trouxas mór Fer, Flavia, Tati, Pati, Aramis, Sávio e especialmente ao Pedro que me 

salvou e me permitiu estar presente no finalzinho 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa contou com de bolsa de estudos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES – entre de fevereiro de 2015 e março de 2016, para sua realização em 

caráter de dedicação exclusiva. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TÍTULO: O LUGAR GUARDADO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL 

NA POLÍTICA NACIONAL URBANA: O Programa Papel Passado no Estado de São Paulo. 

RESUMO 

O objetivo da pesquisa é realizar uma análise crítica do programa Papel Passado, instituído em 2003. Este é o 

primeiro programa nacional criado com a finalidade de atuar no tema da irregularidade fundiária. Os 

objetivos específicos são: identificar os resultados alcançados (em termos quantitativos, de estágios da 

regularização fundiária, legados do programa) e refletir sobre os entraves que ajudam a explicar as 

dificuldades identificadas no desenvolvimento do programa. Tendo em vista atender a estes objetivos o 

estudo estrutura-se a partir de quatro questões. A primeira trata da apresentação das origens da irregularidade 

fundiária no país. A segunda refere-se ao histórico das políticas públicas sobre o tema nos três níveis de 

governo, desde as primeiras experiências até o período recente. A terceira problematiza os entraves usuais da 

implementação da regularização fundiária. A quarta trata do programa Papel Passado. É apresentada uma 

visão panorâmica do programa e um estudo aprofundado da sua implementação no estado de São Paulo. Para 

este fim, são analisados todos os contratos de repasse firmados pelos municípios paulistas, bem como são 

realizadas entrevistas com gestores municipais e técnicos da CAIXA. Entre os resultados, ressaltamos a 

longa duração do desenvolvimento de todas as etapas (incluindo aquelas não destinadas a executar as ações 

de regularização), um número relevante de contratos cancelados e que tiveram que reduzir suas metas 

iniciais para serem concluídos, bem como que o programa contribuiu para apoiar especialmente os estágios 

iniciais do processo de regularização. Entretanto, identificamos a continuidade de um número relevante de 

processos após o encerramento dos contratos, além de uma contribuição do programa para o aprimoramento 

da política local de regularização fundiária. Constatamos ainda três grupos de questões que corroboram para 

entender as dificuldades no desenvolvimento do programa, que se relacionam à capacidade administrativa 

municipal, ao desenho do programa e aos procedimentos de contratação e execução dos contratos na 

CAIXA, além da própria complexidade da natureza da regularização fundiária.  

 

Palavras-chave: Regularização Fundiária; Papel Passado; Habitação Social; Favelas; Política Pública.  

 

 

  



 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

TITLE: LAND REGULARIZATION OF SLUMS IN THE NATIONAL URBAN POLICY: 

The Papel Passado Program in São Paulo. 

ABSTRACT 

The research aims to provide a critical analysis of the program Papel Passado. This is the first national 

program created with the finality of facing the land regularization problem in Brazil. Our specific goals are: 

to identify the results (in quantitative terms, phases of regularization reached, legacies, among others) and to 

discuss the barriers that can explain the identified difficulties to the development of the program. Attending 

these objectives the thesis is structured by four issues. The first is related to the origin of the irregular 

settlements. The second treats of the historic of public policies on land regularization in Brazil, in the three 

levels of government, since the early experiences until today. The third is aimed to highlight the usual 

barriers of the land regularization policies. The fourth is about the program Papel Passado. It is presented an 

overview on the program and an in depth study on its implementation in São Paulo state. This study is 

supported by the analysis of all the process of the contracts established with the municipalities of São Paulo 

and as well as by interviews conducted with public managers and technicians who work in the bank 

(CAIXA) that supervises the development of the contracts. Between the results we highlight the long 

duration of all the contract phases (including the ones that are not related with the land regularization itself), 

a relevant quantity of cancelled contracts and contracts that had to reduce its initial objectives to be 

concluded. Besides, we identify that the program contributed to support specially the early phases of the land 

regularization process. However, through the interviews we realized that a relevant number of regularization 

process that started with the program had continuity before the end of the contracts, furthermore the program 

contributed to the improvement of the local land regularization policies. We also presented a discussion 

about three groups of issues that can help to understand the difficulties in the development of the program: 

the limits of management capacity of the municipalities, the design of the program and the procedures 

required to contract and to implement the contracts with the CAIXA, besides the own complexity of the land 

regularization nature. 

Key-words: land regularization; Papel Passado program; social housing; slums; public policy.  
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INTRODUÇÃO  

A forma desigual da oferta formal de terra, a disparidade econômica das famílias, a insuficiência de 

políticas que garantam amplo acesso à moradia e a empregos dignos, a maneira como ocorreu a expansão do 

agronegócio, a industrialização brasileira sustentada pelo rebaixamento dos custos de produção da moradia 

(OLIVEIRA, 2006) e as legislações urbanísticas excludentes, representam questões centrais para 

compreender as origens das ocupações irregulares. Davis (2006) constata que mais de um bilhão de pessoas 

no mundo e 51,7 milhões
1
 no Brasil vivem nessa realidade. A partir dos dados reunidos pelo autor, tem-se a 

espantosa constatação de que 78,2% da população urbana dos países menos desenvolvidos (o que 

corresponde a um terço da população global) vive em favelas.  

Alguns dos resultados do processo de acesso informal à terra são: famílias em situações de risco, 

com ausência de infraestrutura básica e insegurança jurídica da posse. Esta realidade é recorrente e 

intensificada em grandes centros urbanos de países periféricos, estabelecendo uma conexão direta entre 

urbanização e irregularidade. A falta de saneamento e de mobilidade, a violência e a precariedade 

habitacional são problemas recorrentemente tidos como “naturais”, atribuídos ao crescimento acelerado e 

desordenado. Ferreira (2009) alerta para o risco desse reducionismo e argumenta que é preciso considerar a 

condição desigual e economicamente dependente da sociedade, que refletem espacial e territorialmente a 

condição de subdesenvolvimento. 

No Brasil, como em outros países da periferia do capitalismo mundial, a atratividade 

exercida pelos pólos industriais sobre a massa de mão-de-obra disponível no campo 

provocou, a partir da década de 60, uma significativa explosão urbana. Entretanto, esse 

crescimento econômico tinha justamente como condição a manutenção do baixo valor da 

mão-de-obra, razão da nossa inserção na expansão do capitalismo internacional, sendo 

portanto um crescimento estruturalmente concentrador da renda, baseado em baixos 

salários (FERREIRA, 2009, p.12). 

Apesar do aumento exponencial da irregularidade ter ocorrido com a intensificação da 

industrialização e urbanização, a partir da segunda metade do século XX, a segregação socioespacial tem 

raízes mais antigas no Brasil. Ainda no período imperial, a Lei de Terras (1850), a abolição da escravidão 

(1888) e a proclamação da República (1889) contribuíram decisivamente para dar início ao processo de 

urbanização excludente no país. 

                                                      
1 

Ermínia Maricato (2006), no posfácio do livro de Michael Davis, reconhece a importante contribuição do livro ao 

desvendar a desconhecida escala da favelização e empobrecimento das cidades, porém destaca que no caso brasileiro há 

necessidade de reparo ao número. Com a generalização de incluir no dado, moradores de favelas, cortiços, habitações 

precária, loteamentos irregulares, moradores de rua, o autor desconsidera a existência de diferentes abordagens teóricas, 

ou para aqueles que buscam soluções por políticas públicas, e ressalta a necessidade levar em consideração a esfera da 

produção e não a do consumo ou aparência. 
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Esta questão se perpetuou através de diferentes formas ao longo da história. Enquanto nos países 

“centrais” ocorreram processos de inclusão social, como durante o chamado Estado de Bem Estar Social, no 

Brasil, a formação da economia baseada na “industrialização com baixos salários” (como denominam os 

autores Roberto Schwarz e Francisco de Oliveira) teve como reflexo socioespacial a chamada “urbanização 

de baixos salários” (denominada por Ermínia Maricato). 

Por aqui estruturou-se um sistema oposto, de “deixe-estar” social, em que a população 

pobre era relegada ao abandono, mantendo os baixos preços da mão-de-obra, enquanto o 

Estado-empresarial agia em total harmonia com os interesses das empresas que sustentavam 

nossa industrialização (FERREIRA, 2009, p.12). 

Durante o início da urbanização, as ocupações aconteceram em áreas urbanizáveis, através de 

loteamentos irregulares e/ou clandestinos. Após o mercado imobiliário avançar sobre essas áreas e expulsar 

os moradores que não conseguiam arcar com a valorização gerada, as áreas urbanizáveis tornaram-se 

escassas. A partir da década de 1990, coube à população mais pobre as porções do território  em que o 

mercado imobiliário e o Estado não podiam atuar, como as áreas de proteção ambiental, que foram pouco a 

pouco sendo ocupadas, gerando uma verdadeira tragédia ambiental (FERREIRA, 2009). 

Uma legislação rigorosa e detalhista sobre o uso do solo urbano, convive com um processo 

anárquico e desastroso de ocupação do solo, causador de dramas e tragédias a cada chuva 

que apresente intensidade um pouco maior (MARICATO, 1996, p.04). 

As primeiras iniciativas municipais relacionadas à regularização fundiária remontam à década de 

1980. As eleições diretas para prefeitos permitiram a vitória de governos progressistas, resultando em 

algumas experiências nesse sentido. Após a Constituição de 1988, que outorgou ao poder local a tarefa da 

política de desenvolvimento urbano, despontaram algumas experiências que vislumbravam  garantir a 

segurança jurídica da posse/propriedade para a população de baixa renda. 

Estas iniciativas trouxeram também as primeiras evidências da complexidade do tema, como o fato 

de que não seria fácil enquadrar a cidade ilegal nos padrões urbanísticos formais. As complexidades 

refletiam em dificuldades para obter aprovações municipais e estaduais, assim como na resistência em atuar 

contra a proteção da propriedade privada no sistema judiciário brasileiro, a qual os cartórios estão 

vinculados. 

Em descompasso com o que vinha ocorrendo localmente, o governo federal pouco avançou naquele  

período no que se refere ao enfrentamento da questão habitacional e nas ações da população em situação de 

insegurança jurídica. Para pesquisadores do tema habitação, a política do período foi chamada de a “não 

ação” (BONDUKI, 1998; MARICATO, 2000 e FERREIRA, 2009). Experiências pontuais em parceria com 
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bancos internacionais, com abrangência restrita e alta complexidade para a realidade e capacidade 

administrativa das instituições municipais, caracterizaram a atuação nos anos 1990
2
 (BRASIL, 2004a). 

A partir dos anos 2000 são aprovadas inúmeras legislações pertinentes à temática habitacional e de 

regularização fundiária. Em 2000, a moradia é compreendida como direito social e alçada na constituição 

como um dever do Estado. Em 2001, é aprovada a Lei Federal nº 10.257, o reconhecido Estatuto da Cidade, 

que, após 13 anos, regulamentou o capítulo constitucional sobre o desenvolvimento urbano. Legislação que 

contribuiu para definir as políticas visando à consolidação das favelas, como descrito nas diretrizes gerais, no 

art. 2º, inciso XIV: 

Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda 

mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e 

edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais 

(...). 

O resultado do acúmulo de movimentos sociais, sindicatos, ONGs, acadêmicos e profissionais, 

reunidos no Fórum Nacional de Reforma Urbana, na produção de projetos de leis, propostas para o 

desenvolvimento urbano, plataformas, programas, aliado à eleição de um programa progressista para o Brasil 

em 2002, teve a criação do Ministério das Cidades (MCidades), que parecia anunciar novos tempos para as 

cidades no Brasil (MARICATO, 2011). 

A questão fundiária foi incorporada nos programas do Ministério das Cidades de desenvolvimento 

urbano e habitação. A Regularização Fundiária é protagonista do Programa Papel Passado (objeto central de 

estudo da presente pesquisa) e ainda foi prevista nos programas de urbanização de favelas, como  o 

Programa Urbanização de Assentamentos Precários – UAP. Além de representar o primeiro programa 

federal sobre a temática da regularização fundiária, o Papel Passado contribuiu para a definir um conceito 

sobre esta atividade, como discutiremos a seguir.  

A forma como a regularização fundiária é entendida se altera segundo o contexto histórico e 

geográfico. Fernandes (2011) apresenta dois exemplos de concepções distintas e paradigmáticas na América 

Latina: o caso do Peru e do Brasil. O primeiro se baseou estritamente no aspecto legal, por meio da 

escrituração e titulação outorgada pelo governo federal. O autor explica que esta estratégia se baseou na 

hipótese do estudioso Hernando de Soto, que defendia que a segurança da posse seria o principal fator para 

impulsionar o desenvolvimento econômico dos moradores das ocupações irregulares (no sentido de acesso à 

financiamento, atividade econômica e melhoria da moradia). Marcuse (2008) defende que a segurança 

jurídica da posse pelo viés do direito, ou de técnica jurídica, é insuficiente se não for tratada através da 

                                                      
2 Com baixas taxas de crescimento econômico e indefinição de canais de financiamento para cidades e regiões, os anos 90 

generalizam a chamada “política de balcão”, em que projetos isolados de municípios e estados se submetiam unicamente ao crivo de 

bancos federais – como Caixa Econômica e BNDES – ou internacionais – como o BIRD e BID (Caderno Ministério das Cidades – 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – 2004a).  
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consciência política e coletiva. De forma mais alinhada a este pensamento, no Brasil, as estratégias adotadas 

nas experiências municipais na década de 1980, que foram incorporadas inicialmente nas políticas do 

MCidades, basearam-se em uma concepção de melhoria mais ampla, conjugando a legalização da posse com 

a modernização dos serviços públicos, criação de empregos e estruturas de apoio comunitário, chamado por 

Fernandes (2006, p. 09)  de “o paradigma brasileiro”. Sobre o conflito de concepções Fernandes ressalta que: 

O que se disputa hoje é um conceito de regularização, ou seja, se for entendido que a 

regularização é um processo multidimensional que deve combinar uma dimensão jurídica 

de legalização das áreas e titulação dos lotes com uma dimensão urbanística, ambiental e 

social, é crucial que medidas efetivas sejam tomadas nesse sentido através de programas e 

políticas compreensivas de regularização (FERNANDES, 2006, p. 09). 

A construção deste conceito na escala nacional ganhou força a partir de 2003, com a Política 

Nacional de Regularização Fundiária e o Programa Papel Passado. Para evidenciar que os objetivos da 

regularização fundiária não se resumiam a titulação, os documentos oficiais passaram a adjetivá-la de 

diferentes formas, como: Regularização Fundiária Plena (BRASIL, 2005b; CARVALHO, 2007), ou 

Regularização Fundiária Sustentável (ROLNIK, 2007; BRASIL, 2009b).  

Vista a partir desta ótica, o direito de permanência dos moradores está associado ao direito da 

integração urbanística do seu local de moradia
3
. A urbanização destes assentamentos é, consequentemente, 

componente fundamental da efetivação deste direito. Estes direitos devem ser ainda garantidos após a 

regularização, por meio de políticas contínuas, de planejamento urbano, pleno atendimento dos serviços 

públicos, políticas de e inclusão social, entre outros. Além disso, a regulação urbana deve ter em vista evitar 

a apropriação desses territórios por outras classes sociais ou usos que descaracterizem a função social que 

levou este território a ser regularizado. 

A Lei Federal n° 11.977/2009, cuja criação articula-se com um dos eixos de atuação do programa 

Papel Passado, trouxe uma definição legal sobre o que deveria ser compreendido como regularização 

fundiária no país, no seu art. 46:  

A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação 

de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (BRASIL, 2009a, grifo nosso). 

Segundo a ótica da filosofia do direito de Boaventura de Souza Santos (1988, p.155), “as formas de 

direito distinguem-se também segundo o tipo de projeção da realidade social que adotam”. O autor 

desenvolve através de uma metáfora entre a cartografia e o direito, que ao escolhermos uma escala de 

                                                      
3
 Obras de infraestrutura, saneamento, drenagem pavimentação entre outras. Assim como a eliminação de situações de 

riscos físicos, geológico, alagamento, incluído o reassentamento como solução.   
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determinada representação gráfica, decidimos o que pretendemos destacar e o que optarmos esconder, o 

mesmo processo acontece com o direito. 

Tal como a escala, e pelas mesmas razões a projecção não é um procedimento neutro. 

Tipos diferentes de projecção criam objetos jurídicos diferentes e cada objeto jurídico 

favorece certa formulação de interesses e uma concepção própria dos conflitos e dos modos 

a resolver (SANTOS, 1988, p.155, grifo nosso). 

Portanto, através desta analogia podemos dizer que a legislação federal que tratou da regularização 

fundiária procurou ampliar a escala dos conflitos que se pretendia resolver. Conceitualmente, a regularização 

passava a compreender os aspectos urbanísticos, ambientais e sociais, além dos jurídicos e da titulação. A 

integração do assentamento à cidade se apresenta como parte da garantia do direito social à moradia e ao 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em concordância com a Constituição Federal e 

Estatuto das Cidades.  

Cabe destacar que a irregularidade brasileira não se trata de uma exclusividade da população de 

baixa renda, por conseguinte, a Lei 11977/2009 estabeleceu regras diferenciadas para solucionar a 

irregularidade originada pela falta de oportunidades de acesso a terra, denominado-a de interesse social, em 

distinção daquela vinculada às ocupações irregulares das camadas de maior renda, denominando-a de 

interesse específico (BRASIL, 2009a).  

Destacamos que ao se utilizar o termo regularização ou regularização fundiária ao longo da pesquisa 

estaremos nos remetendo ao conceito consagrado pela Lei Federal n° 11.977/2009 e sempre de forma 

vinculada aos territórios ocupados por população de baixa renda. 

É importante ressaltar ainda que apesar da Lei 11.977/2009 ter trazido uma definição do que deve ser 

entendido como regularização, este é um conceito em constante disputa. Conforme Fernandes (2006, p. 12, 

grifo nosso) alerta, “a construção de uma nova ordem jurídico-urbanística no Brasil – e de resto na América 

Latina – é um processo cheio de contradições e desafios, e nenhuma das conquistas recentes pode ser 

tomada por garantida”. Essa disputa pode ser ilustrada pela recente aprovação da Lei Federal n° 

13.465/2017, que revogou a Lei 11.977/2009. Apesar de a nova lei trazer um conceito similar, observa-se 

uma maior ênfase na questão da garantia da posse em detrimento das outras dimensões (como a integração 

urbanística e ambiental) no que se refere aos procedimentos requeridos para alcançar à regularização. A 

discussão das implicações desta alteração não faz parte desta pesquisa, já que sua aprovação se deu após 

estágio avançado da pesquisa. 

O objetivo central da presente pesquisa é realizar uma avaliação crítica do programa Papel Passado, 

criado em 2003, pelo governo federal. Os objetivos específicos são: identificar os resultados alcançados (em 

termos quantitativos, de estágios da regularização fundiária, legados do programa) e refletir sobre os entraves 
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que ajudam a explicar as dificuldades identificadas no desenvolvimento do programa. Um das razões que 

instigaram esta investigação refere-se à indagação sobre quais seriam as razões para o baixo alcance do 

programa em termos de registro de títulos, conforme os dados oficiais do MCidades. 

A dissertação se organiza em quatro partes principais. Inicia-se problematizando as origens das 

restrições do acesso à terra e a consolidação do processo de segregação socioterritorial no país, aspectos 

centrais para entender a questão da irregularidade fundiária (capítulo 1). Buscamos evidenciar a ligação 

intrínseca entre: o desenvolvimento das relações de trabalho e as restrições do acesso à terra, a indisciplina 

da ocupação e sua seletiva (e violenta) regularização, bem como a forma como  as terras públicas foram 

privatizadas em grandes propriedades. Destaca-se como a atuação do Estado, ou sua ausência, foi decisiva 

para a consolidação da segregação socioterritorial que se intensificou no processo de urbanização. Para 

cumprir esta parte do estudo foi realizada uma revisão bibliográfica. 

A segunda parte da pesquisa trata  das respostas do Estado – nos três níveis  de governo (União, 

Estado de São Paulo e municípios) – à questão da irregularidade dos assentamentos de baixa renda, com base 

em uma revisão bibliográfica (capítulo 2). São destacadas as iniciativas estatais em termos de legislações, 

programas e intervenções efetivas, segundo ordem cronológica. 

Para compreendermos o desafio que o programa Papel Passado se propõe a enfrentar, elaboramos 

uma trajetória hipotética de um processo de regularização fundiária de interesse social (capítulo 3). 

Dissertamos como várias dificuldades se expressam nas etapas do processo. A partir disso, temos o intuito de 

chamar atenção para a complexidade do conjunto de ações que integram uma política de regularização 

fundiária. Esta discussão contribui para discernir o que pode ser considerado um entrave do programa ou da 

própria ação de regularização fundiária, bem como para o entendimento de como o programa buscou atuar 

(ou não) para mitigar tais entraves. Esta parte da pesquisa se baseou em três fontes: bibliografia, minhas 

experiências profissionais
4
, bem como entrevistas com especialistas e gestores públicos

5
. 

No capítulo 4 é apresentado um panorama histórico do Papel Passado, contemplando a apresentação 

de seus eixos estratégicos – com maior foco na estratégia que se relaciona mais diretamente ao nosso objeto 

de estudo (apoio aos estados, Distrito Federal e municípios, financeiro e técnico, para estruturação de 

programas e ações de regularização fundiária urbana) (subcapítulo 4.1). Esta etapa do trabalho foi baseada 

principalmente na sistematização de documentos do MCidades, como manuais dos editais de concorrência 

pública e ferramentas de acompanhamento de gestão da Secretaria Nacional de Programas Urbanos – SNPU, 

além de informações contidas o portal de transparência do governo federal.  

                                                      
4
 Trabalhei durante dez anos em prefeituras municipais com políticas de regularização fundiária e em outros espaços de 

governança, como o Conselho Nacional das Cidades. 

5
 Entrevistas realizadas com: agentes municipais que operaram o Programa Papel Passado, funcionários da CAIXA e 

especialistas no tema. Elas foram realizadas entre novembro de 2016 e janeiro de 2017. 
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Este capítulo contempla ainda um estudo aprofundado da aplicação do programa no estado de São 

Paulo. As análises foram realizadas por meio de coleta e sistematização de dados dos contratos de repasse 

com a CAIXA (CRC) firmados com os municípios (subcapítulo 4.2). Este estudo contemplou a análise dos 

CRCs quanto: status, distribuição espacial, duração das várias fases, número de domicílios e assentamentos 

atendidos, estágios alcançados do processo de regularização, principais motivos que implicaram em 

cancelamentos e em reduções de meta, além dos motivos dos longos tempos despendidos com a aprovação 

do financiamento e contratação dos serviços. A partir dos dados sistematizados, realizamos uma reflexão 

sobre aspectos que contribuem para entender as dificuldades no desenvolvimento do programa sob a ótica 

dos gestores municipais para além daquelas relacionadas à própria complexidade da natureza da 

regularização fundiária (subcapítulo 4.3). Este estudo foi suportado pela análise dos resultados do segundo 

subcapítulo, como também por entrevistas semiestruturadas, com gestores, técnicos municipais e 

funcionários da CAIXA, que lidam (ou lidaram) diretamente com a implementação do programa. 
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Capítulo 1 | Restrições ao acesso à terra: Origens e perpetuações  

 

Este capítulo visa tratar das origens das restrições do acesso à terra e da consolidação do processo de 

segregação socioterritorial no país, aspectos centrais para entender a questão da irregularidade fundiária 

(informalidade), tema desta pesquisa de mestrado. O enfoque da discussão é o entendimento da terra 

enquanto mercadoria especial e de alto valor. Além disso, busca-se evidenciar a ligação intrínseca entre o 

desenvolvimento das relações de trabalho e as restrições do acesso à terra. 

O cativeiro da terra é a matriz estrutural e histórica da sociedade que somos hoje. Ele 

condenou a nossa modernidade e a nossa entrada no mundo capitalista a uma modalidade 

de coerção do trabalho que nos assegurou um modelo de economia concentracionista 

(MARTINS, 2013, p.10). 

Para cumprir este estudo foi realizada uma revisão bibliográfica, para elucidar as origens da restrição 

do acesso à terra, a indisciplina da ocupação e sua seletiva regularização, bem como a forma em que as terras 

públicas foram privatizadas em grandes propriedades. Desataca-se como a atuação do Estado no campo das 

regulações e a ausência de respostas ao acesso a moradia foram decisivas para a consolidação da segregação 

socioterritorial que se intensificou no processo de urbanização do país. 

1.1 Contexto histórico  

A formação do estado Português, no contexto de expansão ultramarina, impulsionado pelo 

capitalismo mercantil, de comercialização de riquezas no mercado europeu, é chave interpretativa para os 

conflitos territoriais, de ordenamentos, assim como a própria formação do espaço brasileiro (COSTA NETO, 

2006, p. 50-55). 

No caso brasileiro, a verdade, por menos sedutora que possa parecer a alguns dos nossos 

patriotas, é que ainda nos associa à península Ibérica, a Portugal especialmente, uma 

tradição longa e viva, bastante viva para nutrir, até hoje, uma alma comum, a despeito de 

tudo quanto nos separa. Podemos dizer que de lá nos veio a forma atual de nossa cultura; o 

resto foi matéria que se sujeitou mal ou bem a essa forma (HOLANDA, 1995, p. 40, grifo 

nosso). 

De uma península Ibérica com histórico de guerras territoriais – do enfrentamento aos romanos, e, 

posteriormente, Portugal em batalhas com Mouros e Espanhóis – se forma um Reino, com o Rei no topo da 

sociedade, que conduz “um povo de guerreiros, soldados obedientes a uma missão e em busca de um destino 

(FAORO, 2001, p.14)”. Para Sergio Buarque de Holanda é um povo com “essa ânsia de prosperidade sem 

custo, de títulos honoríficos, de posições e riquezas fáceis, tão notoriamente característica da gente de nossa 
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terra, não é bem uma das manifestações mais cruas do espírito de aventura? (HOLANDA, 1995 p.46, grifos 

nossos)”. 

Ainda sobre o Rei, Faoro sentencia: “O Rei, como senhor do reino, dispunha, instrumento de poder, 

da terra, num tempo em que as rendas eram predominantemente derivadas do solo (FAORO, 2001, p.14)”. O 

reino que “desde os primeiros golpes da reconquista” adquire “imenso patrimônio rural” com a difícil 

distinção do “bem público do bem particular (FAORO, 2001, p.14)”. De espírito aventureiro, Portugal inicia 

uma nova guerra para a conquista de terras, inicialmente no norte da África (mulçumana), em seguida nas 

ilhas no Atlântico e no Brasil. 

Portugal, com seu comércio marítimo e sistemas de cobrança de tributos sobre trocas de 

mercadorias, estabilizou-se economicamente criando a possibilidade de expansão do capitalismo comercial. 

Trajetória diferente de outros países europeus, como a França, Alemanha e Inglaterra, que apresentaram 

conflitos com o feudalismo e conheceram o capitalismo industrial (COSTA NETO, 2006, p. 53-56). 

O Tratado de Tordesilhas, que atribuiu poderes absolutos ao rei de Portugal sobre terras 

ainda desconhecidas, constitui importante referencial para os estudos da indisciplina no 

ordenamento jurídico da terra no Brasil. O descolamento existente entre o instrumento 

jurídico que reconhece oficialmente o domínio, e a realidade da configuração geográfica, 

ambiental e da ocupação humana se reproduz desde o período colonial até os dias de hoje 

(COSTA NETO, 2006, p. 60). 

Segundo Raymundo Faoro, a diferença entre países europeus se verifica especialmente na sua 

configuração do campo e é indicio para a compreensão do Estado Português. Veremos a seguir que 

“patrimonial e não feudal o mundo português, cujos ecos soam no mundo brasileiro atual, as relações entre o 

homem e o poder são de outra feição, bem como de outra índole a natureza da ordem econômica, ainda hoje 

persistente, obstinadamente persistente (FAORO, 2001, p.33)”. O patrimonialismo português desconhece a 

transição do feudalismo para o capitalismo industrial e, portanto, não conhece a transição para a propriedade 

moderna. O mesmo ocorre na colônia ao se transferir o regime de terras vigente na matriz. 

A transposição de um regramento territorial em situações geográficas distintas, somada ao contexto 

histórico em que foi produzida, ajuda a explicar como um mesmo ordenamento jurídico pode produzir 

efeitos contrários.  A Lei de Sesmaria criada em situação de crise de abastecimento em Portugal, visava 

retomar terras não cultivadas, obrigando os lavradores a produzirem mantimentos em pequenas extensões.  

Em Portugal as sesmarias eram concedidas em pequenas áreas, com tamanho definido pela 

capacidade de produção do titular da doação, por um tempo limitado em cinco anos no 

máximo, com a continuidade na área condicionada ao efetivo cultivo da terra, sob pena de 

perda do direito para um próximo candidato. No Brasil, a doação de sesmarias continuou a 

ser condicionada ao aproveitamento da terra. No entanto, as áreas distribuídas assumiram 

dimensões imensas. As terras eram pouco valorizadas e com enorme disponibilidade, que 

só teriam valor com grandes investimentos, especialmente em escravos (COSTA NETO, 

2006, p. 63, grifo nosso). 
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O Brasil então é dividido em 12 capitanias. Cada capitania tinha seu titular, que recebiam poderes 

soberanos do Rei para nomear autoridades administrativas e juízes, além de receber taxas e distribuir terras. 

Costa Neto (2006 p. 64) citando o trabalho de Fábio Pestana Ramos, “No tempo das especiarias”, comenta 

que só foi possível para as grandes propriedades se tornarem produtivas com a produção de açúcar, graças ao 

domínio português da costa africana, resultado da primeira expansão ultramarina, que possibilitou o tráfico 

de escravos em grande escala. 

O ordenamento de sesmarias, associado ao tráfico de escravos (negócio lucrativo), a abundância de 

terras
6
 e o capitalismo mercantil de exploração e exportação, tem como resultado territorial latifúndios 

monocultores. 

1.2 As Origens das restrições do acesso à terra e seu 

(des)ordenamento 

O período de vigência da lei de sesmarias no Brasil é entendido por Costa Neto (2006) como um 

momento de conflitos e irregularidades no ordenamento e documentação da terra, resultado da sesmaria 

utilizada como instrumento de dominação e não de ordenamento do uso. Técnicas rudimentares de 

demarcação, sesmarias com fixação de divisas a partir de marco natural ou locais onde aconteceram fatos 

memoráveis na época
7
, dificuldades técnicas geográficas, são alguns dos motivos pelos quais justificam as 

dificuldades para definição de confrontações claras para demarcação em um primeiro período.  

A fuga do pagamento de tributos, as possibilidades de falsificações e fraudes, a necessidade de 

proximidade da coroa para ser “merecedor” de uma sesmaria (lógica patrimonialista). As várias alterações 

nas regras de cobranças de foros, a tentativa da criação de leis para resolver e suas revogações por pressões 

dos colonos sobre a matriz, marcam todo o período colonial brasileiro e são “importante referencial para o 

estudo da permanência da indisciplina na documentação da terra até os dias de hoje” (COSTA NETO, 2006, 

p. 67-72). 

Esse fato se reproduzirá em diversos momentos da nossa história, de uma maneira cíclica, 

onde a expedição de leis que visavam a resolução de problemas relacionados ao 

ordenamento da terra ou, ainda, a execução de trabalhos técnicos de mapeamento, 

demarcação e cadastramento de terras foram condenadas ao fracasso (COSTA NETO, 

2006, p.72). 

                                                      
6
 Sobre abundância de terras Silva (2008) recorda que se trata de um dado social, isso é, refere-se a uma “desigualdade 

de forças entre os colonizadores e os primitivos ocupantes do território que tornou as terras do Novo Mundo disponíveis 

para sua ocupação econômica sob a égide do capital mercantil” (SILVA, 2008, p. 32) 

7
 O autor usa o exemplo de uma sesmaria que faz referencia ao local onde um “Varela” fora assassinado.  
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Sobre o descontrole do ordenamento jurídico da terra, Silva (2008) avalia que a própria metrópole 

fechava os olhos diante das possibilidades comerciais do cultivo da cana, que demandava grandes extensões 

de terra e desrespeitavam a legislação da sesmaria. Em momento de dificuldades financeiras na matriz, com 

crescimento populacional na colônia e a descoberta do ouro, há uma tentativa de retomada do ordenamento, 

agora tendo que se defrontar com problemas criados pelo padrão de ocupação anterior (SILVA, 2008, p.45). 

O Agravamento deste desordenamento contribuiu para o fim do regime de sesmarias, em 1822. 

Para Costa Neto (2006) o resultado desses 300 anos de regime de sesmarias, são: Acúmulos de 

conflitos de documentação e posse efetiva da terra; uma documentação de domínio não condizente com a 

realidade no campo; a incapacidade de definição física efetiva das divisas e de fiscalização; uma mobilidade 

física do latifúndio com expansão continua de domínio da terra; desinteresse dos produtores em formalizar 

ou fixar limites de domínio e a ausência de políticas para pequenos produtores. 

No período de queda da exportação do açúcar do Nordeste há uma transição da localização espacial 

do ciclo econômico para a produção do café no Rio de Janeiro, São Paulo e no Sul de Minas. 

A família real portuguesa chegou ao Brasil em 1808 fugindo da invasão Napoleônica escoltada por 

navios ingleses. O apoio inglês exigiu, como troca, a abertura dos portos brasileiros para o comércio 

internacional, gerando dificuldade de controle econômico por parte da matriz. O desenrolar de vários 

acontecimentos – como a Revolução constitucional do Porto, que obrigou o retorno de D. João VI a Portugal 

em 1821, a nomeação de seu filho D. Pedro como príncipe regente e as constantes pressões para que o Brasil 

se recolonizasse – serviram de impulso para que elite econômica agrária local desse sustentação para que o 

país se tornasse independente de Portugal, e o príncipe se tornou D. Pedro I – o primeiro imperador do 

Brasil. 

A Independência do Brasil, meses após a declaração do fim do regime de sesmaria, “não pode ser 

vista como uma coincidência” e demonstra o “papel fundamental desempenhado no processo pelos grandes 

proprietários de terras, ligados à agricultura de exportação” e o quanto o ordenamento territorial é imbricado 

com as relações político-econômicas (SILVA, 2008, p.85-88).   

Após a suspensão das concessões de sesmarias futuras, até a aprovação da Lei 601 de 1850 - Lei 

Terras “a posse tornou-se a única forma de aquisição de domínio sobre as terras, ainda que apenas de fato, e 

é por isso que na história da apropriação territorial esse período ficou conhecido como a ‘fase áurea do 

posseiro’
8
 (SILVA, 2008 p.90)”. 

Para Maricato (1997)
9
, foi entre 1822 e 1850 [...] que se consolidou de fato o latifúndio 

brasileiro, através da ampla e indiscriminada ocupação das terras, e a expulsão dos 

                                                      
8
 Paulo Garcia, apud Silva (2008, p.90). 

9
 Maricato, apud Ferreira (2005, p.1-2). 
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pequenos posseiros pelos grandes proprietários rurais. Tal processo se deu muito em função 

da indefinição do Estado em impor regras, decorrente das disputas entre os próprios 

detentores do poder [...] O resultado dessa disputa foi o fim do projeto liberal de 

financiamento de uma colonização branca de pequenas propriedades, baseada nos colonos 

europeus, por meio da venda das terras do Estado. No lugar, promoveu-se uma demarcação 

da propriedade fundiária nas mão dos grandes latifundiários, que nesse processo 

conseguiram inclusive apropriar-se de muitas terras do Estado (FERREIRA, 2005, p. 1-2). 

Antes de 1850 a posse da terra definia um status social, uma representação de poder, mas não era 

ainda mercadoria, “o ‘capital’ dos grandes latifundiários era medido pelo número de escravos que cada um 

detinha, fosse no campo ou nas cidades” (FERREIRA, 2005, p. 3), não surpreende,  portanto, que os 

escravos fossem “objeto” de hipoteca para a obtenção de empréstimos.  

1.3 A Lei de Terras: Uma mercadoria especial 

Para apresentar importante capitulo de nossa história do ponto de vista das restrições de acesso à 

terra e os impactos da lei de terras sobre o território brasileiro, Smith (2008) traça a trajetória da construção 

da propriedade fundiária e sua absolutização. Uma parte da sua obra trata da análise dos debates ocorridos no 

parlamento, sob influência do pensamento de Wakefield
10

 no período da construção da lei, revelando a 

importância do Estado na construção do preço da terra. “O Mercado de terras se criaria de forma artificial, 

através da ação governamental tornando a terra escassa (SMITH, 2008, 311)”. 

De fato, “fazenda” significava o conjunto dos bens, do que foi feito, a riqueza acumulada; 

significava sobretudo os bens produzidos pelo trabalho e o trabalho personificado no 

escravo. Estava, pois, muito próxima da noção de capital e muito longe da propriedade 

fundiária, que é o sentido que tem hoje (MARTINS, 2013, p.39). 

O debate sobre a necessidade de alienação da terra como condição da viabilização da imigração e da 

abolição da escravidão, baseado nos ideais de Wakefield de que “o encarecimento das terras faria baixar o 

preço da mão de obra”, tomam conta do parlamento. A conclusão de parlamentares de que os agricultores 

poderiam “adquirir braços livres por diminutos preços” demonstram a concepção escravista de “estoque de 

colonos” mais presente do que a concepção da construção de mercado trabalho, divergindo da própria 

concepção de Wakefield de que salário e terra deveriam estar em condições para que “num certo prazo de 

tempo vir a adquirir um lote (SMITH, 2008, 309)”.  

Essa será o cerne da teoria da “colonização sistemática”, destinada a influenciar o Conselho 

de Estado no inicio do segundo Império a elaborar o projeto legalizando a situação da 

propriedade privada da terra no Brasil, como condição para substituição do trabalho escravo 

(SMITH, 2008, p.20, grifo nosso). 

                                                      
10

 Walkefield é um teórico liberal inglês, que rompe com os pensamentos dominantes na Inglaterra no período e se 

apresenta como um teórico do neocolonialismo, um colonialismo moderno relacionado ao capitalismo. Para mais 

informações sobre a produção de Wakefield ver capítulo Colonização Moderna: análise do pensamento de Torrens e de 

Wakefield, em SMITH (2008, 236-280).  
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Os embates entre os liberais e conservadores sobre a lei de terras explicitam o que Silva chamou de 

“processo histórico real, que consistiu exatamente na adaptação da lei aos interesses de algumas camadas da 

população em detrimento de outras (SILVA, 2008, p.367)”. Martins complementa a autora: “Por isso, todo o 

debate parlamentar sobre a abolição da escravatura foi, ao mesmo tempo, um debate sobre a propriedade 

fundiária e sobre a colonização (MARTINS, 2013, p.58)”. 

 [...] as relações entre os proprietários de terras e o Estado constituem um aspecto 

fundamental para a compreensão da dinâmica da sociedade brasileira. Quer seja pelo 

prisma da contradição entre o poder público, exercido pelo Estado, e o poder privado, 

exercido pelos proprietários de terra, quer pelo prisma da instrumentalização do Estado 

pelos proprietários de terra, permanece a relevância do tema (SILVA, 2008, p.18). 

Quanto ao ordenamento territorial, a lei de terras pretendia viabilizar regularização de situação de 

anos de confusão nas demarcações das terras. Pretendia demarcar as terras devolutas e regulamentar, 

normalizar, garantir o acesso à terra por parte dos particulares daquela data em diante (SILVA, 2008, p.19).   

Resultado que, segundo Smith, é invertido no processo de aprovação e regulamentação da lei. Antes 

caberia a sesmeiros e posseiros, para viabilizar a regularização de suas propriedades, a medição e 

demarcação de suas terras e ao Estado aquelas que não tivessem sido comprovadas. Quando cabe ao Estado 

ter que delimitar e discriminar sua própria terra, está feita a inversão, que facilita a passagem das terras 

públicas para o domínio privado. “Disso resulta que o propósito inicial do Estado manter a direção do 

processo termina por esvanecer-se num terreno amorfo pleno de indefinições (SMITH, 2008, 332)”.    

 Portanto, no momento em que Estado não consegue fazê-lo, comprovar sua propriedade, há um 

estimulo às falsificações, grilagens e todos meios para a regularização daquela terra. Soma-se a isso, o fato 

de que os “procedimentos eram geralmente inacessíveis ao antigo escravo e ao imigrante, seja por ignorância 

das praxes escusas, seja por falta de recursos financeiros para cobrir despesas judiciais e subornar 

autoridades (MARTINS, 2013, p. 44)”. 

Todo um conjunto de atividades lícitas e ilícitas tinha um preço e esse passou a ser o 

principal componente do preço da terra. As despesas realizadas com subornos, 

demarcações, tocaias a posseiros intransigentes, pagamentos a topógrafos e jagunços, 

constituíam o fundamento do preço que a terra adquiria através do grileiro no preâmbulo do 

nosso capitalismo agrário (MARTINS, 2013, p. 61). 

Apesar das despesas terem sido insignificantes em relação ao valor potencial da terra, era 

desproporcional ao recurso do trabalhador. “A impossibilidade de ocupação legítima, sem pagamento, das 

terras devolutas, recriava as condições de sujeição do trabalho que desapareceriam com o fim do cativeiro 

(MARTINS, 2013, p. 45, grifo nosso)”. 

A ideologia da ascensão social pelo trabalho, embora geneticamente referida ao colonato, 

tomou conta também da ideologia operária e urbana e é a melhor evidência de quanto o 
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cativeiro da terra se estendeu  ideologicamente ao mundo fabril que nascia com a poderosa 

acumulação de capital possibilitada pelo café (MARTINS, 2013, p.17, grifo nosso). 

José de Sousa Martins apresenta uma leitura sobre o desenvolvimento capitalista no Brasil, assim 

como Smith (2008), que foge do “lugar-comum”. A principal crítica e, portanto, contribuição, é construída a 

partir da discussão da transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Martins nega que se trate de 

substituição de um pelo outro, mas sim de uma transição, que é assim por ele apresentada no capítulo sobre a 

“a produção capitalista de relações não capitalistas de produção: o regime de colonato nas fazendas de café 

(MARTINS, 2013, p.94)”. 

O país inventou a fórmula simples da coerção laboral do homem livre: se a terra fosse livre, 

o trabalho tinha que ser escravo; se o trabalho fosse livre, a terra tinha que ser escrava 

(MARTINS, 2013, p.10). 

Faz-se necessário conhecer a caracterização de Martins (2013) da economia de tipo colonial, que 

“não se define apenas pelo primado da circulação, mas também pelo fato de que o próprio trabalhador 

escravo entrava no processo como mercadoria (MARTINS, 2013, p. 32)”. Portanto, a força de trabalho não 

era a condição para se produzir a mercadoria e a partir daí extrair o lucro, este adivinha antes mesmo de 

começar a trabalhar. “A escravidão definia-se, portanto, como uma modalidade de exploração da força de 

trabalho baseada direta e previamente na sujeição do trabalho, através do trabalhador-mercadoria, ao capital 

comercial (MARTINS, 2013, p. 33)”. 

Tal como acontece com a terra, o trabalho não é produto do próprio trabalho, nenhum dos 

dois é produto do trabalho, não tem valor, embora a terra possa ter preço e a própria pessoa 

do trabalhador possa ter preço no regime escravista ou, ainda, a sua força de trabalho possa 

ter preço no regime de trabalho assalariado (MARTINS, 2013, p. 33). 

O regime de colonato se caracteriza como um regime de trabalho singular, não há como traçar 

analogias com modelos europeus. O autor apresenta como a transição relatada anteriormente, que nega o 

rompimento, pela impossibilidade de caracterizá-lo “como relações propriamente capitalistas de produção”. 

A forma de remuneração acontecia em três partes, a saber, a parte em que havia um pagamento fixo em 

dinheiro, a parte em que o pagamento era referente à produção de café, e a parte referente à produção direta 

de alimentos, tornando-se meio de vida e tendo o seu excedente comercializado pelo trabalhador. Martins 

definiu como “um componente camponês pré-capitalista na relação laboral (MARTINS, 2013, p.35)”. Outro 

fator importante para a transição refere-se ao fato de o colono não se caracterizar como um trabalhador 

individual, mas sim familiar, característica do modo camponês de trabalho e “estranho ao mundo do 

assalariamento e aos requisitos de sua efetivação (MARTINS, 2013, p.36)”. É a produção direta dos meios 

de vida com base no trabalho familiar que resumem a impossibilidade da definição da relação capitalista de 

produção. 
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Sobre o regime de Colonato, Martins (2013) apresenta dois períodos, serão chamados no presente 

trabalho de primeira e segunda fase, para facilitar a compreensão. A transição do trabalho escravo para o 

assalariado, diferente do que muitos autores apresentam, foi “complicada e tensa” (MARTINS, 2013, p.52). 

Em sua primeira fase, para a terra ter utilidade era fundamental a existência de mão de obra. Esta 

mão de obra “importada”, o branco imigrante, a partir do capital do fazendeiro que agora estava livre do 

traficante de escravos, mas não livre da condição de tributo. O fazendeiro custeava o transporte, a 

alimentação e a instalação do colono e de sua família. Mesmo esse despendimento sendo ainda inferior à 

compra de escravos, alterava-se muito pouco a percepção e relação do fazendeiro com o trabalhador e “isso 

instituía uma modalidade de servidão por dívida do colono em relação à fazenda. O que o fazendeiro nele 

gastava não era salário, era investimento (MARTINS, 2013, p.53 grifo nosso)”. Os colonos chegavam ao 

Brasil e verificavam que haviam sido comprados. Cobranças pelo investimento da vinda, preços excessivos 

no armazém local, manipulação de taxa cambial, eram alguns dos meios para aumentar as dívidas e protelar a 

servidão virtual. Nesse sentido, "o colono europeu só vale mais do que os negros africanos pelo fato de 

proporcionar lucros maiores e de custar menos dinheiro
11

(MARTINS, 2013, p. 54)”. 

Na segunda fase, as tensões entre fazendeiros e colonos “seria atenuada com o início da imigração 

subvencionada pelo governo imperial e, alguns anos mais tarde, pelo governo da província de São Paulo” 

(MARTINS, 2013, p. 57). A medida era “ponto de grande resistência política” já que se tratava de “desviar 

recursos públicos para um único setor da economia, o do café, além de tudo muito localizado regionalmente, 

no sudeste do país” (MARTINS, 2013, p. 58). O esforço desempenhando pelo governo para instaurar larga 

escala nessa introdução de imigrantes é revelador, pois, “fundamentalmente, instituiu a intervenção do 

Estado na formação do contingente de força de trabalho, como uma espécie de subvenção pública à formação 

do capital na grande fazenda (MARTINS, 2013, p. 58)”. 

É nessa segunda fase do regime de colonato, graças à imigração subvencionada que “separava, 

finalmente, o trabalho e a pessoa do trabalhador, libertando, enfim, o próprio trabalho como fator de criação 

de riqueza. Uma abolição no interior da abolição, sem a qual a abolição da escravatura perdia todo o sentido 

(MARTINS, 2013, p. 58)”.  

A intervenção do Estado na formação do contingente de mão de obra para as fazendas de 

café representou, de fato, o fornecimento de subsídios para a formação do capital do 

empreendimento cafeeiro [...] Somente com a imigração subvencionada pelo governo é que 

essa parcela de capital da fazenda de café foi liberada para funcionar como verdadeiro 

capital (MARTINS, 2013, p. 59-60). 

 

                                                      
11 

Martins, apud Thomas Davatz (2013, p.90). 
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 Estava, assim, o Brasil “pronto” para a abolição da escravidão, a terra que antes era livre agora tinha 

preço e tornava-se cativa, o contingente e o fluxo necessário de mão de obra estava garantido pelo Estado. O 

trabalho adquire nova forma, de trabalho assalariado e “livre”. Porém, essa transição não teve processo igual 

para o escravo e para o emigrante: “para um, a força de trabalho era o que ganhara com a libertação; para 

outro, era o que lhe restara (MARTINS, 2013 p.34)”. 

Para o escravo, a liberdade não era o resultado imediato do seu trabalho, isto é, trabalho 

feito por ele, mas que não era seu. A liberdade era o contrário do trabalho, era a negação do 

trabalho; [...] O resultado não foi apenas a transformação do trabalho, mas também a 

substituição do trabalhador, a troca de um trabalhador por outro. O capital se emancipou, e 

não o homem (MARTINS, 2013 p.34-35, grifo nosso). 

Roberto Smith alerta para o fato de não se tratar de uma discussão exclusivamente brasileira e, por 

isso, não deve ser entendida apenas como decorrente de fatos e determinações internas. Demonstra a 

concomitância das abolições e das leis de terras que foram “gestadas e aprovadas em vários países da 

America Latina, América do Norte e Oceania, quase ao mesmo tempo, configurando um processo 

internacional (SMITH, 2008, p. 325)”. 

A terra agora com preço, substituíra o escravo como objeto da garantia de empréstimos, “a Lei 

hipotecária de 1864 apenas ratificaria a prática mercantil de que terras e não escravos, agora serviriam de 

garantia de dívidas (SMITH, 2008, p.330)”. Martins, entretanto, mostra que é apenas em 1900 que de fato “a 

terra havia alcançado alto preço, assumindo plenamente a equivalência de capital, sob forma de renda 

territorial capitalizada (MARTINS, 2013, p.61)” garantindo a efetiva substituição em garantias de hipotecas. 

Apresenta-se na sequência, resumidamente, uma trajetória do capital e do trabalho e sua transição do 

rural para o urbano, baseada em “O Cativeiro da Terra” de José de Souza Martins
12

: Quando o trabalho era 

escravo, o capital era imobilizado na compra de mão de obra. No período de transição do trabalho, primeira 

fase do colonato, o capital era imobilizado no investimento da imigração (conforme apresentado 

anteriormente).  Com a colonização subvencionada pelo Estado, os produtores de café se tornam também 

produtores de fazendas de café. Com a abolição efetiva da escravidão “o capital se emancipa”, ou seja, a 

terra adquire alto preço, os bancos oferecem créditos, o fazendeiro diversifica seus investimentos, investe na 

produção e no escoamento do café como na execução de ferrovias. “Essa liberação de capital teria sido um 

dos primeiros fatores na acumulação relacionada com a industrialização brasileira (MARTINS, 2013, p. 

224)”. Nesse momento o transporte ferroviário facilita o acesso às cidades, em especial no Rio de Janeiro e 

São Paulo, passando a ser o local de residência dos fazendeiros. A hipoteca imobiliária se consolida e os 

imóveis urbanos tornam-se investimentos privilegiados do excedente. 

                                                      
12

 Trata-se de um resumo esquemático, para aprofundar recomenda-se a leitura dos capítulos “A produção capitalista de 

relações não capitalistas de produção: o regime de colonato nas fazendas de café” e “O café e a gênese da 

industrialização em São Paulo” (MARTINS, 2013).   
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1.4 A transição para a cidade: uma mercadoria especial também no 

urbano 

A importância da alteração nas regras do jogo sobre o acesso a terra é fundamental para a 

compreensão de alterações ocorridas no tecido urbano. Antes, a definição do rural ou urbano dependia menos 

de sua localização. O tipo de edificação é que definia: quando se tratava de construção precária ou rústica, 

era denominado de casa, se permanente e sólida, edifício. Casas eram as rurais, edifícios, urbanos (ROLNIK, 

1999, p.27).   

Essa distinção entre a cidade dura, feita de materiais caros e duráveis, à qual correspondem 

direitos e privilégios, e a cidade móvel, precária, edificada com materiais baratos, à qual 

não corresponde prescrição nem direito algum atravessa a história da cidade brasileira, 

constituindo a base de sua estrutura estético-política (ROLNIK, 1999, p.28). 

Em um primeiro momento, o urbano não era alvo da lei de terras. Segundo Glezer (2007) a lei de 

terras de 1850 conservou a área de seis léguas de domínio da Câmara, mantendo, portanto, o direito de 

concessão da terra “cedida gratuitamente, ou por foro pelos oficiais da Câmara para os moradores do local, 

por necessidade e para uso (GLEZER, 2007, p.121)”. 

A autora ainda relata que as tensões pelas indefinições dos limites das Cidades coloniais, eram 

similares ao do mundo rural. O rocio tratava-se do núcleo central, de uso comum dos habitantes da 

determinada vila e/ou cidade, normalmente cedido para moradia ou aforado para outros usos. Muitas das 

cidades por não possuírem carta foral, como São Paulo, contribuíam para imprecisão e irregularidade. A 

confusão entre a área de termo do rocio, assim como o termo da cidade era bem irregular, mudando 

constantemente, a Câmara cedia “chãos de terra”, para uso particular, em áreas do rocio, o que causava 

vários desentendimentos e conflitos entre os habitantes e ainda privatizando parte que deveria ser de uso 

comum (GLEZER, 2007). 

Por um lado, o fato de que a Lei de 1850 estabelecia que a venda e o aforamento passariam 

a ser as únicas modalidades possíveis de acesso às terras públicas, nos permite interpretar a 

decisão da bancada liberal na Assembléia Provincial – a de conceder autorização para 

venda de terrenos urbanos e aforamento de terrenos destinados às chácaras – como uma 

iniciativa em consonância com as deliberações expressas naquela lei. Por outro, é preciso 

lembrar que esse ato permitiria a alienação do patrimônio municipal sem a prévia realização 

da discriminação, demarcação e reserva das terras, praticamente legalizando o descontrole 

sobre as mesmas. (BRITO, 2006 p. 88) 

A partir do momento em que a terra passa ter preço, a definição do que se tornava propriedade 

efetivamente privada exige a clara demarcação do lote, assim como das ruas. É necessária a certeza da 

delimitação do que é publico e do que é privado. A cidade com irregularidade no tecido, modo que fora 

erguida em período Colonial – que representava “a posse do chão no momento da edificação (ROLNIK, 

1999, p. 25)” – passa a ser insuficiente. Aparece o loteamento, arruamento, o traçado retilíneo, a cidade 
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como instrumento de dominação, a qual Sergio Buarque de Holanda
13

 enalteceu na América espanhola, mas 

naquele momento quem domina é o capital, a terra enquanto patrimônio imobiliário. 

A organização da classe trabalhadora predominante nas cidades sempre assustou a classe 

dominante muito mais que a organização campesina, [...] Enquanto no campo podia 

confiar-se o controle aos cuidados de coronéis e jagunços, a cidade exigia tarefa mais 

árdua, controle jurídico mais específico e dureza policial (BALDEZ, 2003, p.75, grifo 

nosso). 

A respeito da hipótese colocada por Baldez, Rolnik (1999), assim como Bonduki (2004), apresenta 

uma série de exemplos de legislações que corroboram e confirmam esta tese. Bonduki afirma que os técnicos 

de discurso higienista, alertavam ao poder público da necessidade de “intervir, criar uma legislação restritiva, 

romper com as posturas liberais e com a privacidade do domicílio (BONDUKI, 2004, p. 26, grifo nosso)”. 

Destaca-se, nesse sentido, uma série de regulações que tratavam da proibição de cortiços em determinada 

zona da cidade e onde eles são permitidos, os padrões edilícios são “muito acima da realidade dos cortiços 

(ROLNIK, 1999, p.36)”. O fato de a existência destes cortiços ser exatamente o resultado da valorização dos 

terrenos e apontar para uma solução é ignorado que “a primeira preocupação da legislação municipal, além 

de redesenhar as ruas centrais, foi eliminar estas formas de ocupação da área mais valorizada – o centro da 

cidade (ROLNIK, 1999, p.37)”. 

Bonduki (2004) descreve como a caracterização dos cortiços era seletiva. Ignoravam-se as 

características habitacionais em sentido estrito e se considerava a ocupação de trabalhadores pobres em 

determinada localização. “As casinhas descritas são semelhantes às existentes nas vilas operárias – sem o 

controle exercido nestas – que foram consideradas o modelo de habitação para trabalhadores. Sob o olhar dos 

delegados sanitários, entretanto, tornavam-se cortiços (BONDUKI, 2004, p. 25)”. 

Rolnik (1999) também ressalta algumas contradições sobre as exigências de cunho supostamente 

sanitaristas das construções. Em edificações “não coletivas e não destinada aos trabalhadores” como nos 

ricos sobrados que não apresentavam janelas em grande parte dos quartos, “não foram estabelecidas 

exigências de iluminação e ventilação para esses aposentos (ROLNIK, 1999, p.37)”, contrastando com a 

quantidade de exigências de verve higienista para as casas operárias. 

Rolnik (1999, p.46) ainda destaca a influência das legislações desse período na formação do preço da 

terra, e, portanto, na diferenciação da ocupação social do território, o que a autora chama de “as garantias de 

proteção do espaço das elites”. Com lotes grandes, avantajados recuos, proibição de coabitação, “opera o 

milagre de desenhar uma muralha invisível” criando “uma mercadoria exclusiva no mercado de terras e 

imóveis (ROLNIK, 1999, p.47)”. 

                                                      
13

 No capitulo “O Semeador e o Ladrilhador”, do Livro Raízes do Brasil, Holanda discorre sobre como a Colonização 

Espanhola na America Latina, teve a cidade como estratégia de dominação, com traçado ortogonal e racional, o que 

difere da estratégia, extrativista agrária e “desleixada” Portuguesa.   
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Um breve parêntese. Neste período, Friedrich Engels
14

 estava envolvido em discussões na Alemanha 

sobre o problema da Habitação. Segundo o autor, para a burguesia o problema da habitação é entendido 

como uma questão de saúde, focos de epidemia que podem vir a chegar às áreas mais saudáveis e arejadas, 

habitadas pelos capitalistas. Portanto, as soluções vinculadas à saúde e fiscalização são uma resposta da 

burguesia. De acordo com Engels, trata-se de ignorância sobre o problema habitacional, que é produto 

inerente da sociedade, neste sistema. O autor critica o método Haussmann de enfrentar a questão da 

habitação, que ele enxerga como uma maneira de “resolvê-la de tal forma que a solução produza a questão 

sempre de novo”, prática generalizada de abrir espaços nos bairros proletários, sempre os bem localizados, 

para outros usos mais rentáveis. Os focos de epidemia e os buracos dos “nossos operários não são 

eliminados, mas apenas... mudados de lugar!” já que a mesma necessidade econômica que gerou o primeiro 

local produz também o segundo. Fecha o parêntese. 

A existência de uma “dualidade legal/extralegal” na cidade é apresentada, por Raquel Rolnik, como 

sendo a realidade de São Paulo durante toda a República Velha. Em uma parte do território seguia-se uma lei 

detalhada, baseada na homogeneidade de um padrão ideal instituído pelo loteamento. Em outra parte do 

território, em áreas rural ou suburbana, cabia tudo aquilo que não se enquadrava na situação anterior e 

predominava a ausência do Estado.  Esta foi a fórmula “que permitiu a preservação do território da elite [...] 

ao mesmo tempo que acomodou a explosiva demanda por moradia (ROLNIK, 1999, p.50)”.  

O uso do poder político, dos conflitos entre instâncias federais, estaduais e municipais e da 

manutenção da balbúrdia na documentação imobiliária para viabilizar o apossamento de 

grandes áreas rurais devolutas sem o controle governamental, à medida que se aproxima 

das áreas urbanas, se reproduz por meio da associação entre interesses dos representantes 

das Câmaras Municipais e daqueles que pretendiam se apropriar de terras nas áreas de 

Rocio enfraquecendo a defesa das áreas de uso público. (COSTA NETO, 2006, p.134, grifo 

nosso). 

Ainda sobre a dualidade da ilegalidade, Nabil Bonduki (2004) demonstra ocorrer também na parte 

regulada, como resultado da própria condição entre o valor do aluguel e a necessidade de rebaixamento de 

custos da força de trabalho. Apesar do “higienismo ter transformado suas posturas em leis não significava 

que essas normas eram obedecidas na prática (BONDUKI, 2004, p. 39)”. O autor demonstra que as 

atividades de construção de moradias ampliaram o “fosso” entre a realidade e os padrões legais, já que, 

construída por particulares, se pretendia obter rendimentos com aluguel e a “construção barata era uma 

exigência intrínseca ao negócio, pois os níveis de remuneração dos trabalhadores não permitiam aluguéis 

elevados (BONDUKI, 2004, p. 39)”. 

                                                      
14

 Como Resolve a Burguesia a Questão da Habitação: Livro: Karl Marx e Friedrich Engels - Obras Escolhidas vol. 2 – 

Editora Alfa-Omega, São Paulo. Acessado através do site: 

http://www.marxists.org/portugues/marx/1873/habita/index.htm. 
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Os cortiços e as casas coletivas eram, portanto, essenciais para a reprodução da força de 

trabalho a baixos custos e, enquanto tal, não podiam ser reprimidos e demolidos na escala 

prevista pela lei e desejada pelos higienistas. Esse conflito entre legislação e a realidade, 

que nunca desapareceu, decorria do processo de exploração da força de trabalho e permeou 

a produção de moradias populares em São Paulo (BONDUKI, 2004, p. 39, grifo nosso). 

Nabil Bonduki (2004) aponta que até o fim da República Velha a produção de casas em vilas 

operárias e de cortiços – apesar da irregularidade – permitia um relativo equilíbrio entre a oferta e procura de 

habitação, estas em condições precárias, insalubres, gerando um confronto com a saúde pública. O autor 

ressalta que “a origem da intervenção estatal no controle da produção do espaço urbano e da habitação 

(BONDUKI, 2004, p.33)” dava-se em três frentes, a saber, legislação urbanística, planos de saneamento 

básico e controle sanitário. As três tinham uma abordagem higienista. A mais importante, apesar de 

insuficiente, foi à extensão da rede de água. A produção habitacional era privada e o Estado concedia favores 

ao setor, “os incentivos para as construções de vilas operárias beneficiaram mais os investidores do que os 

trabalhadores (BONDUKI, 2004, p.43)”. As legislações – como apresentado – produziram contradições, 

restringiram o acesso à terra, intensificaram a segregação espacial e “promoveram” a ilegalidade. 

A cidade formal, das elites e das camadas médias, cidade “urbanizada” onde opera o setor 

imobiliário formal ou as formas capitalistas de produção da moradia; e a cidade informal, 

ilegal, irregular, das camadas populares, cidade “desurbanizada”, onde operam os 

mecanismos informais de acesso à terra (não necessariamente não mercantis) ou as formas 

não capitalistas de produção da moradia (CARDOSO, 2003, p. 21). 

O que foi apresentado até o momento é que as bases para o processo de urbanização excludente, que 

estaria por se intensificar, estavam “prontas”. Uma estrutura fundiária constituída para privilegiar o 

latifúndio e expulsar o pequeno produtor, uma confusão do ordenamento territorial rural e urbano e políticas 

preparadas para não incluir, de forma bem localizada, aqueles que não tivessem condições de pagar. A isso 

se soma um Estado patrimonialista (FAORO, 2001) com relações baseadas na cordialidade (HOLANDA, 

1995)
15

, em um país que se industrializava sem romper economicamente com o setor agrário-exportador nem 

com o capital internacional.  O resultado foi a segregação socioespacial, que será efetivada ao longo do 

século XX, intensificada no processo de industrialização e urbanização brasileiro. 

1.5 A consolidação das segregações territoriais 

A partir de 1930 são destaque dentro da atuação do Estado os planos urbanísticos de caráter 

tecnocrático em substituição aos planos de melhoramentos e embelezamento (VILLAÇA, 2010). Para 

Maricato (2011) a cidade da produção tinha que ser eficaz. É nesse momento que os planos elaborados no 

Brasil passam a não ser implantados em sua integralidade. Se por um lado eles não podiam mais ignorar os 

problemas urbanos – incluindo habitação proletária – não havia, por outro lado, hegemonia da elite brasileira 
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 Para Sérgio Buarque de Holanda, “cordial” é a relação em torno da família patriarcal, onde favorecimentos e a 

injustiça são a regra, ignoram-se as relações genéricas entre iguais. 
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para impor ao orçamento público sua lógica de obras vinculadas ao capital imobiliário de maneira aberta sem 

sofrer críticas (MARICATO, 2011, p. 138).  

A década de 40 do século XX pode ser considerada a década em que se iniciaram as intervenções do 

Estado nacional na questão habitacional por meio da produção habitacional, através dos IAPs
16

, além da 

intervenção no mercado, através da lei de inquilinato. Antagonicamente, esse momento também é marcado 

pela permissibilidade para existência das favelas e de loteamentos periféricos e/ou clandestinos desprovidos 

de infraestrutura. Como destaca Bonduki (2004, p.209) “Este processo ocorreu numa conjuntura dinâmica de 

transformações políticas, urbanização, crescimento econômico, mobilização popular e redesenho urbano”. 

Para o autor, o congelamento dos aluguéis e a atração de novas oportunidades de investimento 

desestimularam os rentistas tradicionais a investirem em moradias, “transferindo para o Estado e para os 

próprios trabalhadores o encargo de produzir suas moradias (BONDUKI, 2004, p.209)”. 

A FCP – Fundação da Casa Popular, primeiro órgão federal a tratar exclusivamente da provisão 

habitacional -, foi criada em 1946 (DENALDI, 2004). A proposta era criar um setor com visão abrangente de 

habitação, extrapolando a produção habitacional para outras áreas como: infraestrutura, saneamento, 

produção de conhecimento e tecnologia, indústria voltada à habitação, entre outras. A proposta visava 

garantir recursos de forma permanente através da criação de um empréstimo compulsório e subordinar as 

carteiras prediais dos IAPs e operações imobiliárias. Bonduki (2004) explica que esta proposta sofreu forte 

oposição dos altos escalões dos IAPs por enfraquecer a possibilidade de estabelecer laços clientelísticos; de 

sindicatos que pretendiam se articular aos institutos ampliando sua esfera de poder; de setores da esquerda 

que questionavam a propriedade privada como solução de moradia; do setor da construção civil pela disputa 

pelos recursos públicos e; de governos estaduais que se opuseram a uma cobrança de imposto – não 

pretendiam arcar com ônus político – mas no fundo tinham interesse de criar seus órgãos para enfrentar o 

problema, demonstrando o valor político-eleitoral e o problema governamental que a habitação tornava-se.  

Em resumo, durante quase vinte anos de intensa urbanização e de agravamento do 

problema da moradia, sucessivos governos revelaram-se incapazes de formular uma 

proposta para atender ao leque cada vez mais diversificado de necessidades habitacionais 

do país. A trajetória da Fundação Casa Popular e, de maneira geral, a produção estatal de 

moradias, mostram que, no Brasil, a questão nunca esteve no centro das preocupações dos 

governos populistas (BONDUKI, 2004, p.125). 

                                                      
16

 Institutos de Aposentadoria e Pensão – Criados nos anos 30 para proporcionar benefícios previdenciários, apenas 

após uma série de regulamentações é que se tornou significativa a aplicação em habitação porém tinha como recorte o 

atendimento aos associados. Por se tratar de instituto de aposentadoria a preocupação com retorno e rentabilidade 

limitava o investimento em habitação social (BONDUKI, 2004, p.101-103). 
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A solução habitacional passou a se constituir através do trinômio loteamento periférico, casa própria 

e autoconstrução. O processo de auto-empreendimento, era de “desmercantilização”
17

 da produção de 

moradia popular, o mercado privado é substituído pelo Estado, mas principalmente pelo de próprio morador. 

Soma-se a isso um país que se industrializava e se urbanizava rapidamente (BONDUKI, 2004, p.281-282). 

Nesse sentido, a irregularidade, mais que um problema, foi uma solução que permitiu a 

progressão do processo de acumulação, sem contrapartidas sociais do poder público e sem 

gerar tensões sociais insuportáveis (CARDOSO, 2003, p. 22). 

Para Francisco de Oliveira (2003) as leis trabalhistas tiveram importância fundamental para esse 

processo descrito acima. Ao definir o salário mínimo como salário de subsistência, o necessário para a venda 

da força de trabalho, o componente moradia não foi nele computado, portando, “não se constituía em um 

regime de assalariamento pleno (CARDOSO, 2003, p19-20)”. Outra questão importante da legislação 

trabalhista refere-se à formação do “exército de reserva” que, com a afluência à cidade da população, 

provocava o rebaixamento, igualando e reduzindo o preço da força de trabalho, permitindo ao empresário o 

“cálculo econômico de horizonte médio (OLIVEIRA, 2003, p.38)”.      

Uma não-insignificante porcentagem das residências das classes trabalhadoras foi 

construída pelos próprios proprietários, utilizando dias de folga, fins de semana e formas de 

cooperação como o "mutirão". Ora, a habitação, bem resultante dessa operação, se produz 

por trabalho não-pago, isto é, supertrabalho. Embora aparentemente esse bem não seja 

desapropriado pelo setor privado da produção, ele contribui para aumentar a taxa de 

exploração da força de trabalho, pois o seu resultado — a casa — reflete-se numa baixa 

aparente do custo de reprodução da força de trabalho — de que os gastos com habitação são 

um componente importante — e para deprimir os salários reais pagos pelas empresas. 

Assim, uma operação que é, na aparência, uma sobrevivência de práticas de "economia 

natural" dentro das cidades, casa-se admiravelmente bem com um processo de expansão 

capitalista, que tem uma de suas bases e seu dinamismo na intensa exploração da força de 

trabalho (OLIVEIRA, 2003, p.59).   

A relação imbricada entre o capital rural e a industrialização brasileira apresenta características 

importantes sobre a formação da burguesia industrial nacional. É importante verificar as respostas do Estado, 

que sofre influência dessa burguesia para viabilizar o acesso à terra e à habitação em países centrais e na 

periferia do capitalismo. A contribuição de Florestan Fernandes, trazida por Plínio de Arruda Sampaio Junior 

(1999), é de que a história indica padrões diferentes de revoluções burguesas definidas como: Clássica – com 

reforma agrária e urbana, baseada no nacionalismo democrático e de massas camponesas e urbanas numa 

luta de vida ou morte contra o antigo regime. Esse poder burguês detém bases sociais; a Prussiana – sem 

poder revolucionário e presença de forças operárias, forçam a burguesia a compor com segmentos 

conservadores da sociedade. A mudança social é promovida pelo Estado; e a “Atrasada” – direção política é 

monopolizada por burguesias ultraconservadoras que fecham a participação das massas populares e selam 
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 “Não que a moradia deixe, na esfera de circulação, de ser mercadoria [...] deixa de ser promovida de forma 

predominantemente mercantil e passa a ser produzida por mecanismos que permitam aos trabalhadores ter acesso a ela 

por um preço desvinculado de seu valor efetivo” (BONDUKI, 2004, p.282-283). 
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acordo com o imperialismo, associam capitalismo e subdesenvolvimento, como o caso do Brasil. Onde 

ocorreram as "revoluções burguesas atrasadas", portanto sem as conquistas populares, a democracia é débil, 

frágil, propensa a regimes ditatoriais contrarrevolucionários. 

O Brasil vivia nos inícios dos anos 60 do século passado um acirramento das contradições, terra x 

moradia x trabalho, o governo João Goulart formulou propostas de “Reforma de base” no “campo fiscal, 

administrativo, da política, da educação, da saúde, do trabalho, entre outras (MARICATO, 2011, p.137)”.  

Aqui nos interessam aquelas reformas que tratam da questão fundiária. Segundo Stédile (2011) havia 

quatro correntes de pensamento sobre a reforma agrária: i. a antifeudal. Pregava o fim dos latifúndios por 

meio de uma aliança da burguesia comercial e industrial com os camponeses (os pensadores eram Alberto 

Passos Guimarães, Nelson Werneck Sodré, Mario Vinhas e outros intelectuais do Partido Comunista 

Brasileiro – PCB); ii. a reforma agrária para desenvolver o mercado interno e a economia nacional. Para 

acabar com o subdesenvolvimento, os camponeses pobres deveriam se tornar proprietários e consumidores, 

formando um mercado interno para o país que se industrializava, assim desenvolvendo uma economia 

nacional capitalista. Os pensadores eram os chamados “cepalinos”
18

, liderados por Celso Furtado, ministro 

do Planejamento do governo Goulart. iii. A reforma agrária de viabilização dos ideais cristãos de justiça 

social e pequena propriedade. Baseava-se na doutrina social da igreja de que cada camponês ou cidadão 

brasileiro tinha o direito de acesso à terra para nela trabalhar. Aproximavam-se dessa corrente, setores do 

Partido Socialista Brasileiro – PSB, que tinha entre seus intelectuais o economista Paul Singer; e iv. a 

reforma agrária libertadora. Surge ao confrontar a ideia de que havia resquícios feudais na realidade agrária 

brasileira, defendiam que predominavam relações capitalistas de produção. Para tanto era necessária a 

democratização da propriedade da terra para o rompimento da economia brasileira com o capital estrangeiro. 

O caráter libertador era uma aliança dos camponeses com os interesses históricos da classe trabalhadora 

urbana. O principal intelectual defensor desta tese foi Caio Prado Jr. (STÉDILE, 2011, p. 21-23).  

Quanto à reforma urbana, ela possuía menor base social, sua proposta se deu em um Congresso 

Nacional de Arquitetos, que contou com a participação de profissionais vindos de um encontro internacional 

realizado em Cuba (1963); as propostas eram centradas em uma reforma fundiária e na criação de estrutura 

governamental (MARICATO, 2011, p.137).  

Em 31 de março, o governo Goulart foi derrubado e implantou-se uma ditadura empresarial-militar
19

, 

pondo fim à esperança de reformas estruturais. 

O Projeto econômico desenvolvimentista que se iniciara nos anos 50 do século passado é continuado, 

agora com um viés autoritário. Investimentos em infraestrutura, necessários ao desenvolvimento econômico, 
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 Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), da ONU. 
19

 A expressão visa enfatizar o apoio de empresários a ditadura.  
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ou direto nas atividades produtivas estratégicas, definiam limites ao investimento social. Isso se reflete 

diretamente no desenvolvimento das cidades, em uma disputa pelos recursos escassos que são “disputados 

entre os grupos sociais, que passam a pressionar o poder público para conseguir os investimentos para suas 

áreas de interesse” (CARDOSO, 2003, p. 20).   

O projeto de desenvolvimento econômico gestado durante a ditadura empresarial-militar demonstra 

que as ações do Estado nesse período objetivavam a intensificação a acumulação capitalista, o que pode em 

algum momento aparentar relativa contradição devido ao seu caráter desenvolvimentista. 

Em 1964, foi aprovado o Estatuto da Terra, com definições progressistas ao definir classificações de 

minifúndio, empresa rural e latifúndio, além de instituir mecanismo para a desapropriação para reforma 

agrária dos minifúndios e latifúndios
20

 (STÉDILE, 2011). Miguel Baldez (2003) contemporiza ao dizer que a 

reforma agrária foi instituída no campo jurídico para assim mantê-la. A política foi de estimular o 

desenvolvimento do capitalismo na agricultura, baseando-se na grande propriedade fundiária e a atrelando 

aos interesses do capital estrangeiro. Para os pobres do campo “os governos militares apresentaram uma 

saída social: a migração” (STÉDILE, 2011, p.24). 

Neste período de autoritarismo, segundo Tania Bascelar Araújo (2012), a economia brasileira deixa 

de ser regionalizada e passa ser nacional e inserida na economia global. Como processo dessa nacionalização 

originou-se uma integração físico-territorial. A resposta do Estado brasileiro foi a de conceber, viabilizar e 

executar a infraestrutura, que entre outras coisas facilitou o fluxo migratório em busca de terras e 

oportunidade de trabalho (ARAÚJO, 2012). A migração se deu para as cidades, com intuito de formar mão 

de obra barata para indústria e para regiões mais longínquas do Norte do país, com a falsa propaganda das 

construções de grandes estradas, a saber, a Transamazônica, a Cuiabá-Santarém e a Cuiabá-Porto Velho 

(STÉDILE, 2011, p.24). 

Em 1964 é criado o BNH, baseado no Sistema Financeiro de Habitação – SFH, com recurso de 

poupanças compulsórias, como FGTS (Fundo de Garantia por Tempo e Serviço), e voluntárias (cadernetas 

de poupança) que associadas vieram a formar o SBPE - Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Para 

Silva (1998) o BNH fora criado em uma contradição insolúvel: teria que ser lucrativo e autossustentável 

financeiramente e atender prioritariamente, com produção de moradia, a população de baixa renda, supondo 

que essa população pudesse pagar pela casa própria sem que ela fosse subsidiada
21

. 

                                                      
20

 Stédile (2011) problematiza que na Constituição de 88 redefine-se para pequenas, média e grande propriedade 

"produtivas", sem definir ao certo o que significa ser "produtiva", considerando tratar de um retrocesso. Vale a pena 

aprofundar o debate sobre as circunstâncias nacionais e internacionais em que CF foi aprovada, que não será possível 

neste trabalho.  

21
 Para aprofundar a questão de como a engenharia financeira do BNH foi se desenvolvendo recomenda-se a leitura de 

A Crise da política habitacional: dilemas e perspectivas para o final dos anos 90. (AZEVEDO, 1996)  
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A ideia da casa própria havia sido difundida e a produção habitacional atendia aos interesses da 

indústria da construção. A favela era tratada como déficit de moradia. Até o inicio da década de 1970 a 

erradicação era ainda a resposta do BNH (DENALDI, 2004). As respostas do Estado aos territórios precários 

serão tratadas no segundo capítulo desta dissertação. 

Durante o regime militar as atividades de planejamento urbano foram muito difundidas, da Política 

Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) a uma quantidade de planos e órgãos de planejamento. O 

Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), que objetivava a coordenação e o financiamento 

aos municípios para elaboração de Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado (PDDI’s), fez proliferar 

uma quantidade de planos que pretendiam controlar o “caos urbano”, os quais deveriam servir, em tese, de 

subsídio à atuação do BNH (MARICATO, 2011). 

Foi exatamente durante a implementação do primeiro e único sistema nacional de 

planejamento urbano e municipal e do crescimento da produção acadêmica sobre o assunto 

que as grandes cidades brasileiras mais cresceram... fora da lei (MARICATO, 2011, p. 

140). 

O balanço final da atuação do BNH mostra que os setores da população atendidos com produção 

habitacional foram prioritariamente os da renda média (SILVA, 1998). O Regime Militar havia incorporado 

a proposta dos arquitetos e urbanistas às avessas (MARICATO, 2011). Incorporaram um aparato 

institucional tecnocrático, centralizado, financiando habitação, saneamento, transporte, porém ignoravam a 

questão fundiária urbana. 

Na lógica da necessidade do BNH de se sustentar financeiramente e atender à população de baixa 

renda, o resultado foi a busca pelo barateamento das produções destinadas a esse público. A modernização 

da indústria para o barateamento da construção não acontecera – a mão de obra de custo rebaixado e o 

descontrole na retenção especulativa da terra são importantes chaves interpretativas para a questão
22

. A 

“redução do custo só foi buscada pela redução do padrão construtivo e pela localização periférica; e que a 

maior parte das economias assim conseguidas resultaram em enormes gastos posteriores de manutenção e 

recuperação (SILVA, 1998, p.47, grifos nossos)”. 

Desde o Código Civil de 1917, a transição da propriedade do imóvel havia ganhado maior segurança 

dos atos, com a instituição do registro em transcrição como obrigatório para transações e devido à exigência 

de escritura pública lavrada por notário ou decisão judicial. Contudo, as novas regras para registro de 

transações não modificaram as anteriores, o que resultou em um regime híbrido que durou por muitos anos 

                                                      
22

 “Sobre as relações da política do BNH e a produção industrial da habitação ver Nilton Vargas, Organização do 

trabalho e capital - um estudo da construção habitacional, 1983; Ermínia Maricato, Indústria da construção e política 

habitacional” (SILVA, 1998, p.47). 
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(IMPARATO, 2000). Sobre o antigo regime Imparato (2000, p. 147 grifo nosso) chama atenção à 

desconexão entre o registro escrito e o cartográfico: 

Os Registros Gerais criados, em 1864, deveriam seguir o método registrário conhecido 

como Método de Torrens. Assim, as transações imobiliárias passaram a ser transcritas em 

fichas. Novamente, não houve sequer menção da necessidade de serem mantidos pelos 

Registros Gerais mapas cartográficos de suas circunscrições e de vinculá-los às 

transcrições. Este é um dado particularmente interessante, pois o método registrário do 

australiano Torrens é reconhecidamente eficaz, justamente por esta conexão necessária 

entre a cartografia da região e o título transcrito. 

Com a aprovação de Lei Federal de registros públicos nº 6015/1973, ainda hoje em vigor, é abolido o 

método de Torrens para os novos registros e implantado o sistema de matrículas, que substituiria 

gradualmente as transcrições. Imparato (2000) entende que o novo regime adotado funciona bem em locais 

onde a ocupação do solo é consolidada e devidamente mapeada, não é o caso do território brasileiro. A 

autora argumenta que, apesar do zelo da legislação no que se refere aos registros pertinentes às transações e à 

descrição do domínio de determinado território, não há uma preocupação em verificar se esse território 

efetivamente existe diante da não exigência do registro cartográfico.Em outras palavras, a lei não se 

preocupa com o espaço físico e sim com o cumprimento das formalidades necessárias ao seu registro, 

presumindo-se que, uma vez registrado este espaço exista de verdade. Não surpreende, portanto a existência 

de sobreposições de títulos de propriedade. 

Desde o decreto-lei n. 58/1937 o parcelamento do solo urbano precisa ser aprovado pela Prefeitura 

Municipal e registrado no Cartório de Imóveis. Neste momento surgem também a figura dos loteamentos 

irregulares e clandestinos, ou seja, que não foram aprovados ou registrados. A Lei Federal 6.766/1979 surge 

como grande mudança nas regras de parcelamento do solo, porém a lei não trouxe mudanças significativas 

no que compete às críticas sobre a forma de registro da Lei 6.015/73. Nas palavras autora, “desta forma, 

como as normas legais anteriores que dispuseram sobre o parcelamento do solo a estrutura das normas 

registrárias foi mantida (IMPARATO, 2000, p.150)”. 

 

O País independizou-se há quase duzentos anos. Há mais de cem anos é um Estado 

laico independente da Igreja Católica. No entanto, a imprecisão dos títulos de 

propriedade é uma constante. Do aval da Coroa à concessão das sesmarias, dos 

Registro Paroquiais aos nossos atuais Serviços de Registro de Imóveis pouco 

mudou. Certamente, não houve qualquer modificação ao longo destes cinco 

séculos no que tange a vinculação entre a representação gráfica do imóvel, o título 

de propriedade e sua real inserção no mapa cadastral da Cidade (IMPARATO, 

2000, p.170-171). 

Ao regulamentar o parcelamento do solo, através da Lei Federal n° 6766/1979, o governo federal 

provocou diferentes resultados. Por um lado trouxe inovações com normas urbanísticas para aprovação de 

parcelamentos e a possibilidade (ao menos em tese) das prefeituras atuarem na regularização fundiária. Por 
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outro, a criminalização do parcelador ilegal reduziu a oferta de lotes irregulares e influenciou na 

intensificação da favelização
23

 a partir da década de 1980 (IMPARATO, 2000). 

A tensão existente entre a cidade formal e a cidade ilegal é dissimulada. Tradicionalmente 

os investimentos públicos, em especial as obras do sistema viário, destinadas à circulação 

de automóveis, reivindicadas por empreiteiras e pela classe media, estão concentradas nas 

áreas de primeiro mundo. A legislação urbanística aí é observada (“flexibilizada” pela 

pequena corrupção). [...] A gestão urbana e os investimentos públicos aprofundam a 

concentração de renda e a desigualdade. Mas a representação da “cidade” é uma ardilosa 

construção ideológica que torna a condição de cidadania um privilégio e não um direito 

universal: parte da cidade, toma o lugar do todo. A cidade da elite representa, e encobre, a 

cidade real. Essa representação, entretanto não tem a função apenas de encobrir privilégios 

mas tem, principalmente, um papel econômico ligado à geração e captação da renda 

imobiliária (MARICATO, 2011, p.165). 

Os processos de inclusão social ocorridos nos países “centrais”, o chamado Estado de Bem-estar 

Social, não ocorriam nos países periféricos. Aqui se estruturou o oposto, o “deixe-estar” social, com a 

população pobre sendo abandonada, mantendo assim a mão-de-obra a preços baixos, enquanto o estado 

empresarial trabalha para os interesses dos empresários que sustentavam nossa industrialização (FERREIRA, 

2009). A formação da economia brasileira foi baseada na “industrialização com baixos salários” 

(OLIVEIRA, 2003), que teve como reflexo socioespacial a chamada “urbanização de baixo salário” 

(MARICATO, 2011). 

As cidades enquanto se urbanizavam também se tornavam informais em um primeiro momento 

através de loteamentos irregulares e/ou clandestinos que ocorriam em áreas consideradas urbanizáveis que se 

tornaram escassas após o mercado imobiliário avançar sobre essas áreas e expulsar aqueles que não podiam 

arcar com a valorização. Restaram à população mais pobre as áreas em que o mercado imobiliário e o Estado 

não podiam atuar, como as áreas de proteção ambiental, que foram pouco a pouco sendo ocupadas. Esse 

movimento se acentuou na década de 90 do século passado, gerando uma verdadeira tragédia ambiental 

(FERREIRA, 2009). 

Não é em qualquer localização, entretanto, que a invasão de terras urbanas é tolerada. Nas 

áreas valorizadas pelo mercado, a lei se aplica. Ao contrário da opinião corrente, a zona sul 

carioca e o sudoeste paulistano, concentrações de moradias de alta renda, apresentam 

menor ocorrência de núcleos de favelas como mostram os levantamentos cartográficos da 

prefeitura do Rio de Janeiro para esta cidade e do LABHAB para São Paulo. (LABHAB, 

1999). Não é a norma jurídica mas a lei de mercado que se impõe demostrando que, nas 

áreas desvalorizadas ou inviáveis para o mercado (beira de córregos, áreas de proteção 

ambiental, por exemplo), a lei pode ser transgredida. O direito à invasão é até admitido mas 

não o direito à cidade (MARICATO, 2011, p.161). 

                                                      
23

 “E difícil ligar a favelização somente à criminalização de uma dada conduta. Outros fatores certamente influíram na 

intensificação desse processo, especialmente a recessão econômica e o crescimento da inflação monetária verificados 

especialmente a partir dos anos 80 (IMPARATO, 2000, p.149)”. 
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Não surpreende, portanto, que a irregularidade seja realidade para quase 100% das cidades com mais 

de 500 mil habitantes, para 80% das cidades com população entre 100 mil e 500 mil habitantes e para 30% 

dos municípios com menos de 20 mil habitantes (Pesquisa MUNIC-IBGE, 2000). 

Os subalternizados, mesmo sem maior formulação crítica, têm a sensibilidade da exclusão, 

e sabe que a terra só terão acesso rompendo as cercas em torno dela construídas, uma 

visível e, por isso, suscetível de ser derrubada a golpes físicos, a outra, mais embaraçante e 

de teia imperceptível, duramente recoberta de normas, regras, juízes, liminares, policiais, 

jagunços e etc. de bem difícil enfrentamento pois não dispensa o trabalhador alem da 

necessidade de se organizar [...] da ação jurídica no entremeio da ação política e do recurso 

a profissionais especializados e, se possível, comprometidos (BALDEZ, 2003, p.77). 
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Capítulo 2 | AS (NÃO) REPOSTAS DO ESTADO À 

IRREGULARIDADE 

O presente capítulo discorre sobre as respostas do Estado – em múltiplas escalas de governo 

(União, Estado de São Paulo e municípios) – à questão da irregularidade dos assentamentos de baixa 

renda, com base em uma revisão bibliográfica. São destacadas as iniciativas estatais em termos de 

legislações, programas e intervenções efetivas, segundo ordem cronológica. Este estudo busca captar 

continuidades e mudanças acerca da ação e visão do Estado sobre estes territórios. Cabe destacar que 

as questões relativas às políticas de produção habitacional são tratadas em segundo plano, já que uma 

análise detalhada fugiria do escopo da pesquisa. O foco refere-se às respostas explicitamente voltadas 

a atuar sobre a irregularidade dos assentamentos de interesse social. 

O capítulo é dividido em duas seções. Na primeira, intitulada “Da erradicação à Manutenção”, 

discute-se as respostas do Estado, desde as primeiras iniciativas (guiadas pelo viés prioritário da 

erradicação), passando pela criação do BNH (quando surge o primeiro programa que admitiu a 

possibilidade de manutenção), até os primeiros anos após Constituição de 1988. Nestes anos se 

pavimenta, ao menos do ponto do discurso oficial, o entendimento de que a erradicação não deve 

constituir a resposta à irregularidade fundiária e se ampliam consideravelmente os mecanismos legais 

voltados à temática da regularização. 

A segunda seção, chamada “A agenda estatal nas últimas décadas”concentra-se no papel do 

governo federal e do governo do estado de São Paulo. Inicialmente, discute-se o papel da União após a 

criação do Ministério das Cidades. Evidencia-se, por um lado, a importante diversificação dos 

programas voltados aos territórios irregulares de baixa renda. Por outro lado, destaca-se um novo 

momento de acirramento das remoções forçadas, potencializado pelas grandes obras vinculadas aos 

megaeventos esportivos que ocorreram nesse período. Trouxemos também um item sobre o avanço 

ocorrido no “conhecimento do problema”, assim como suas limitações frente à atuação em 

regularização fundiária. No que se refere a São Paulo, são enfocados os avanços e limites em relação 

ao principal programa do governo em curso em relação à temática da regularização fundiária: o 

Programa Cidade Legal. 
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2.1 Da erradicação à manutenção 

2.1.1 Primórdios 

A primeira estratégia do Estado (nas várias escalas de governo) em relação à favela 

representou a sua “invisibilização”. Segundo Betânia Alfonsin (2000, p.49), a “cidade de 100 anos 

atrás convivia com a pobreza, ‘fazendo de conta’ que ela não estava ali, ou seja, escondendo-a, 

invisibilizando-a”. Quando essa população se tornou numerosa, a estratégia se sofisticou , inicia-se o 

discurso sanitarista da necessidade da erradicação (ALFONSIN, 2000, p.49). Enquanto a ação do 

poder executivo foi a erradicação, o legislativo, por sua vez, atuava na “proibição” das favelas ou suas 

“melhorias”, com reconstruções condicionadas  a uma tipologia mínima (BONDUKI, 1998; 

DENALDI, 2003; CARDOSO, 2008). 

Santos e Andrade (2012, s/p) destacam que a Constituição de 1932 uniformiza matérias de 

interesse nacional, como a atribuições para a criação de diplomas legais esvaziando os poderes dos 

estados: “estes poderiam apenas legislar de forma supletiva ou complementar”. Ainda neste contexto, 

surge um novo ente federativo, o Município. Segundo os autores, o enfraquecimento dos poderes 

estaduais tinha, ao menos no discurso, o intuito de libertar o país de um governo de oligarquias, 

mesmo argumento utilizado para que Getúlio Vargas rompesse com a ordem constitucional em 1937 

(SANTOS e ANDRADE, 2012, s/p). Do ponto de vista do normativo sobre as favelas, o Código de 

obras de 1937 do Rio de Janeiro, reproduzido por várias cidades, é considerado um dos primeiros 

marco legislativo, “por representar um momento de síntese – política e jurídica – dos processos sociais 

no reconhecimento da existência das favelas (MAGALHÃES, 2010, p. 190-194)”. Magalhães (2010) 

interpreta ainda que a lei representou uma transição de visão do poder público sobre a favela: 

É o primeiro documento oficial do Estado brasileiro a oferecer uma definição de 

favela (uma definição legal, portanto), bem como é o primeiro a esboçar um 

tratamento sistemático para as favelas, trazendo, assim, os princípios básicos de uma 

política estatal voltada a elas. Por fim, constitui-se aí a situação em que as favelas 

são colocadas numa situação irregular, quer do ponto de vista fundiário – pela 

ausência de título formal, legitimador da posse –, quer do ponto de vista urbanístico 

–, pela violação das normas edilícias e de parcelamento da terra. Pode-se afirmar, 

em síntese, que, com o Código de 1937, as favelas passam da invisibilidade à 

ilegalidade (MAGALHÃES, 2010, p. 193). 

Ainda em 1937 é editado o Decreto Lei n° 58, a primeira lei brasileira que regulamentou, para 

fins urbanos, o parcelamento do solo. Um dos seus intuitos era garantir algumas seguranças ao 

adquirente da terra urbana, tendo em vista impulsionar a oferta regular de moradia. Como esperado, 

esta medida somada às “proibições” das novas favelas, se provou ineficiente para responder ao 

problema habitacional (MAGALHÃES, 2010. p. 194-195). 
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O modus opendi de intervenção nas favelas não sofreu alteração a partir do Estado Novo, 

como poderia sugerir a ideologia propagada por Getúlio Vargas sobre a necessidade da casa própria 

para classe trabalhadora (SILVA, 1998, p.44). Recorrentemente eram construídos alojamentos 

provisórios de madeira pra abrigar as famílias removidas, com a justificativa de que seriam relocadas 

para novos edifícios, o que nunca ocorria. A solução provisória tornou-se definitiva e precária, apenas 

deslocando a favela de lugar (DENALDI, 2003; BLANCO JR, 2006).  

Grande parte das políticas desenvolvidas após 1930 atendeu aos trabalhadores cujas 

relações de trabalho eram formais, deixando de lado uma população marginalizada e 

crescente, moradora dos morros cariocas, dos alagados baianos e recifenses e de 

outras formas de aglomerações espontâneas que surgiam por todo o país. Para essa 

parcela da população as propostas continuaram sendo a extinção, substituição 

ou remoção, fosse por meio de decretos ou leis, ou de políticas específicas, como 

foi o caso da ‘Liga Social contra o Mucambo’, em Recife, e dos ‘Parques 

Proletários’, no Rio de Janeiro, experiências que não conseguiram deter o 

crescimento das ocupações e solucionar o problema (BLANCO JR, 2006, p.17, grifo 

nosso). 

Apesar da Constituição de 1946 ser reconhecida pelo avanço no tema da seguridade social 

(tendo se inspirado na Constituição de Weimar)
24

, as políticas que sucederam com os governos 

populistas em nada alterou o tratamento atribuído às favelas (BLANCO JR, 2006). 

Em 1947 é criada a Fundação Leão XIII, com o intuito de atuar nas grandes favelas do Rio de 

Janeiro, a fim de prover assistência aos habitantes e melhorias dos assentamentos. Um dos objetivos 

“ocultos” era contrapor o crescimento do Partido Comunista Brasileiro (BLANCO JR, 2006). A 

atuação da instituição não superou o padrão de intervenção baseado na remoção das favelas “bem 

localizadas” acompanhado da produção habitacional em lugares distantes (BUENO, 2000; BLANCO 

JR, 2006). Além disso, Blanco Jr (2006) observa que a atuação da fundação não reverberou naquele 

momento para além dos limites do Rio de Janeiro, apesar da cidade ser a capital federal. 

Como esperado, a política de proibição e remoção se mostrou ineficiente
25

, o que ficava 

evidente diante da intensidade do surgimento e intensificação de favelas e loteamentos precários 

autoconstruídos. Enquanto no Rio de Janeiro as favelas (cuja origem remonta o fim do século XIX) se 

intensificam nesse período, em São Paulo e Salvador são originadas as primeiras a partir da década de 

1940 (SILVA, 1997). No caso de São Paulo, a primeira metade do século XX é marcada ainda pela 

proliferação dos loteamentos periféricos autoconstruídos, que constituíram a principal forma de 

moradia da população trabalhadora (SILVA, 1997). Do ponto de vista da precariedade e da 

                                                      
24

 Segundo Santos e Andrade (2012) a Constituição de 1946 foi influenciada por outras três: da norte-americana 

foi inspirado o federalismo; da francesa, o presidencialismo descentralizador e da Constituição de Weimar 

apropriou-se a noção de proteção de direitos sociais.  
25

 No entanto Bueno (2000) aponta que do ponto de vista do setor imobiliário, pode ser considerada “bem 

sucedida” já que foram liberados grandes terrenos de interesse do mercado imobiliário. (BUENO, 2000, p.164). 
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irregularidade fundiária tais assentamentos eram similares às favelas, mas sem sua densidade 

construtiva e populacional (BONDUKI, 1998). 

Em 1956 é criado pelo governo federal o Serviço Especial de Recuperação de Favelas e 

Habitações Anti-higiênicas e aprovada Lei Federal nº 2.875 (Lei de favelas), que previa alocação de 

recursos
26

 para os municípios do Rio de Janeiro, Recife, São Paulo e Vitória; visando a “melhoria das 

condições de habitação dos favelados”. A lei previa ainda a não execução pelo prazo de dois anos de 

nenhum despejo contra os moradores de favelas no Distrito Federal (Rio de Janeiro) e ainda 

assegurava aos atuais moradores a permanência de suas habitações (MAGALHÃES, 2010, p.197). 

Contudo, Magalhães (2010, p.197, grifo nosso) aponta que: 

A Lei das Favelas assegurou recursos para a habitação de interesse social, porém 

não garantiu investimentos públicos nas próprias favelas. Por outro lado, ela se 

equilibra entre disposições de promoção da moradia e de repressão às favelas. 

Estipulava proteção contra remoções violentas, porém de modo temporário e 

condicionado à inexistência de moradias populares, não instituindo um direito de 

moradia, a título universal e permanente. 

A mudança do Distrito Federal para o Centro Oeste brasileiro carregou a contradição da 

produção de irregularidade no espaço urbano construído. Segundo Bueno (2000, p.165), “Brasília, a 

nova Capital, nasceu com o problema. A migração intensa de uma população atraída pelas obras e que 

não tinha espaço no Plano Piloto, provocou a ocorrência de favelas”. A criação da Campanha de 

Erradicação de Invasões, que objetivava realizar remoções destas invasões para distantes loteamentos 

precários, foi a origem epistemológica de Ceilândia, conhecido bairro satélite de Brasília (BUENO, 

2000, p.165 apud ACIOLY et al, 1984). 

O período que se seguiu até a criação do BNH (Banco Nacional de Habitação), em 1964, 

caracteriza-se pela indiferença do governo federal com a questão habitacional. É reforçada a estratégia 

de nada se fazer em relação às favelas, enquanto se propaga um discurso da necessidade de ampliação 

do acesso a casa própria (que não se efetiva). Segundo Silva (1997, p.46), “a casa própria continuou a 

ser conseguida pela autoconstrução em loteamentos periféricos ou em terrenos invadidos e o aluguel 

continuou como o grande problema para os assalariados”.  

2.1.2 O Banco Nacional de Habitação (BNH) & o PROMORAR 

A criação do BNH ocorre em um momento de rompimento democrático, durante o golpe 

militar de 1964. Desta forma, a implantação de qualquer política pública teria um forte apelo 

autoritário, característico do regime que se iniciava. Não surpreende, portanto, que para este órgão “a 

                                                      
26

 Não há menção nos estudos pesquisados sobre a efetividade desta lei, ou mesmo sobre a importância do 

volume de recursos. 
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favela será tratada como déficit de moradia e controle social (foco de subversão ao regime) 

(DENALDI, 2003, p.14)”. 

Há uma produção bibliográfica ampla a respeito das contradições do BNH. Como o nosso 

foco não é a produção habitacional (centro da atuação do banco), vamos resgatar apenas uma das 

ideias, a fim de contextualizar o debate. A obra clássica “O problema e o falso problema da habitação” 

(Bolaffi, 1976) ilustra bem as contradições, ao evidenciar que a atuação do banco não tinha como 

princípio resolver de fato o problema habitacional. O autor coloca em cheque a noção de combate ao 

déficit habitacional que guiava o discurso oficial do banco. Diferentemente de outros tipos de 

mercadoria, não se resolve o problema de acesso à moradia apenas aumentando sua produção. 

Portanto, trataria de uma falsa resposta ao problema, que atendia de fato a outros interesses. A 

ineficácia dessa resposta era realçada ao se verificar que após seis anos de atuação da instituição o 

déficit habitacional havia aumentado em 76% (BOLLAFI, 1976).   

Helena Menna Barreto Silva (1997) observa duas fases da trajetória do BNH. A primeira é 

caracterizada pela alocação de vultosos recursos para produção habitacional, especialmente para as 

faixas de maior renda. Na segunda fase, após 1971, o BNH torna-se um banco de “segunda linha”. 

Inicialmente, intensificam-se os investimentos em desenvolvimento urbano, através da criação de 

inúmeros programas e planos
27

. Após 1979, destaca-se um novo momento da segunda fase, marcado 

pela “criação do PROMORAR - Programa de Erradicação da Sub-Habitação (1979) e de outras linhas 

que incorporam práticas tradicionais da população de baixa renda, como o mutirão e as construções 

não acabadas (SILVA, 1997, p.46)”. 

A criação do PROMORAR, em 1979, ocorre em momento de ajuste financeiro agravado por 

uma crise internacional, que se vincula à crise do Estado de Bem Estar Social e ascensão da agenda 

neoliberal nos países centrais. Neste momento há uma alteração do padrão de atuação e financiamento 

da política habitacional, influenciada por instituições financeiras internacionais (como o BID – Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e Banco Mundial). A recomendação destes organismos consistia 

no rebaixamento dos padrões de urbanização, diante da justificativa da impossibilidade de financiar 

condições plenas de urbanidade nos países periféricos. Abandonando os paradigmas de pensamento 

moderno, que orientaram a reconstrução dos países europeus no pós-guerra, “as necessidades mínimas 

não ditam mais o modelo de urbanização, e sim as possibilidades financeiras dos pobres urbanos 

(ARANTES, 2006, p.65)”. Ao analisar a mudança no discurso oficial das agências internacionais 

sobre os moldes de urbanização preconizados aos países periféricos, Arantes (2006, p.66) conclui que: 

                                                      
27

 Como: o Projeto CURA - Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada (1973); o PLANASA -Plano 

Nacional de Saneamento; PLANHAP - Plano Nacional de Habitação Popular (1973) e a criação do 

PROFILURB -Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados (1975). 
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Não é, assim, casual o reconhecimento que as duas instituições passam a fazer, a 

partir desse momento, da “exceção”, da favela, do setor informal, como partes 

relevantes da economia urbana. E são pioneiras ao afirmar, em estranha consonância 

com autores de esquerda, mas para tirar conclusões opostas, que a modernização da 

periferia não iria superar o atraso, mas renová-lo, e a informalidade não seria 

disciplinada, mas sim tornada regra. 

O PROMORAR foi influenciado por este novo paradigma. De acordo com Denaldi (2003), o 

programa representou uma mudança na postura oficial da União, já que constituiu o primeiro 

programa habitacional que admitiu consolidar a favela. A autora afirma que “o programa viabilizava a 

manutenção da população no local, mediante financiamento para substituição do barraco por casas de 

alvenaria e para a execução de infraestrutura urbana (DENALDI, 2003, p.16)”. 

É necessário ressaltar, contudo, que essa mudança de conteúdo da política também foi 

influenciada pela contestação às políticas de remoção. A primeira Conferência do Habitat de 1976 

(como recorda Cardoso, 2007a), bem como inúmeros estudos acadêmicos produzidos no período, 

denunciavam os altos custos políticos e sociais de tais políticas. Como a desintegração dos tecidos 

sociais, os custos de ampliação de infraestrutura urbana para lugares longínquos desprovidos de 

urbanidade, além da constatação de retorno das famílias mais pobres a assentamentos precários. No 

entanto, a motivação da defesa da permanência alinhava-se a ideia da efetivação de direitos da 

população de baixa renda como um aspecto para superação do atraso do país, se diferenciando das 

justificativas econômicas das agências internacionais de financiamento.  

Ainda em 1979, foi aprovada a Lei Federal nº 6.766, que se destina prioritariamente à 

regulação de novos parcelamentos do solo. Ao definir quais deveriam ser os padrões mínimos 

urbanísticos, uma grande parte dos loteamentos existentes passou “automaticamente” para o status de 

irregular
28

. A lei promoveu a prerrogativa municipal de “regularizar loteamento ou desmembramento 

não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença 

(BRASIL, 1979)”. E ainda, em seu artigo quarto, previu a exceção de área mínima e frente mínima de 

lotes em caso de loteamentos que se destinassem para urbanização específica, ou edificação de 

conjuntos habitacionais de interesse social. Contudo, este diploma foi utilizado em tentativas de 

regularização fundiária com pouco êxito
29

. Sua aplicabilidade foi questionada entre outros motivos, 

pois o diploma não abrangeria situações de ocupações espontâneas (favelas). Além disso, observa-se 

uma aplicação insuficiente da lei sobre as questões que poderiam mitigar o avanço da irregularidade. 

Por exemplo, embora o ato de lotear a revelia da Prefeitura tenha sido tipificado como crime, os 

                                                      
28

 A partir de então diversos loteamentos (ou arruamentos como antes chamados) implantados anteriormente a 

legislação encontraram dificuldades em obter seu registro. Com as alterações da lei que se seguiram – em 1999 e 

em 2009, com a aprovação da Lei 11.977 – foram ampliados os mecanismos de regularização fundiária. 
29

 Em 1999 a lei federal nº 6766/79 incorporou as Zonas Habitacionais de Interesse Social (ZHIS). 
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registros de punição de proprietários e loteadores são evidentemente menos recorrentes do que a 

quantidade de casos em que isso ocorre. 

Em meio ao agravamento da crise econômica e política no Brasil nos anos 1980, o BNH é 

extinto, em 1986. A esta altura a política oficial de erradicação das favelas estava sendo gradualmente 

colocada em cheque. Como resultado de iniciativas como o PROMORAR, que, apensar da curta 

duração, teve importância por seu ineditismo (DENALDI, 2003). Corroborou para isso também a 

emergência da resistência de movimentos de moradores, que passam a obter vitórias judiciais contra 

ações de remoção (MAGALHÃES, 2010). A partir da extinção do BNH se inicia um capítulo marcado 

pelo esvaziamento e por descontinuidades na trajetória da política habitacional no Brasil 

(ARRETCHE, 1996).  

Com o fim do BNH, perdeu-se uma estrutura de caráter nacional que, mal ou bem, 

tinha acumulado enorme experiência na área, formado técnicos e financiado a maior 

produção habitacional da história do país. A política habitacional do regime militar 

podia ser equivocada, como já ressaltamos, mas era articulada e coerente. Na 

redemocratização, ao invés de uma transformação, ocorreu um esvaziamento e pode-

se dizer que deixou propriamente de existir uma política nacional de habitação. 

(BONDUKI, 2008, p.75). 

2.1.3 Descentralização por ausência, as experiências estaduais 

na década de 1980.  

A maior permeabilidade dos governos estaduais a pressões de movimentos sociais e a 

diminuição dos investimentos federais geraram uma “autonomização”
30

 de programas sociais de 

habitação. Essa autonomia, segundo Arretche (1996), não configurou uma descentralização 

institucional, as iniciativas não se relacionavam com o ente federal ou entre entes estaduais. A autora 

distinguiu as atuações estaduais do período em dois tipos, as que instituíram um sistema estadual de 

habitação e as iniciativas de gestão (ARRETCHE, 1996). 

É neste contexto, que o governo de São Paulo propõe uma estrutura institucional para tratar da 

habitação por meio da destinação de 1% do ICMS (LEI Nº 6.556, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1989) 

para habitação e da reestruturação da CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano (ARRETCHE, 1996). 

Arretche (1996, p. 118) aponta que em vários outros estados proliferaram experiências. A 

ideia de destinação de uma parte do ICMS à política habitacional foi seguida também em Minas 

Gerais. Em Rio Grande do Norte, Paraná, Goiás e Santa Catarina foram elaborados programas ligados 

à produção de loteamentos e edificação por meio de autoconstrução. Enquanto o Ceará investiu em 

urbanização de favelas, por meio de articulação com os municípios. 
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 Arretche (1996). 
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O estado do Rio de Janeiro contou, na gestão de Brizola (1983-1987), com o programa “Cada 

Família um lote”, com objetivo de formalizar a propriedade em favelas em todo estado. O resultado foi 

aquém do esperado (13.600 títulos de 400.000 imóveis). A política tinha forte apelo à titulação da 

propriedade individual. Ademais, dependia da desapropriação das terras por parte do governo, sobre a 

qual havia pouca governabilidade, devido aos vários processos judiciais, além de implicar em grandes 

custos. O programa ainda previa a urbanização em etapas buscando a transformação em bairros 

populares (MAGALHÃES, 2010, p. 209 apud COMPANS, 2003, p. 46). 

Estas iniciativas dos governos estaduais geraram expectativas quanto a uma nova forma de 

financiamento e formulação de programas sociais de habitação, “diferente do modelo anterior no qual 

os governos estaduais eram meros receptores de recursos federais (ARRETCHE, 1996, p. 118)”. 

2.1.4 A experiência pioneira dos municípios na década de 1980 

Na década de 1980 ainda começaram a se multiplicar experiências pioneiras municipais, que 

ficaram conhecidas pela sua agenda de “inversão de prioridades”. As experiências de Recife e Belo 

Horizonte se destacam pelo seu protagonismo e por utilizar o zoneamento para visibilizar o “lugar dos 

pobres” na cidade, através da proposição da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). É emblemática 

a utilização de uma ferramenta que até então era utilizada para expulsar os pobres da cidade formal 

(ROLNIK, 1999), justamente como forma de reconhecê-los. 

O Profavela foi um programa pioneiro no país, e juntamente com o Plano de 

Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social (Prezeis) do Recife, também 

de 1983, lançou as bases da “fórmula brasileira” de elaboração de políticas de 

regularização de assentamentos informais (FERNANDES & PEREIRA, 2010, 

p.179).  

Por um lado, Fernandes e Pereira (2010) apontam que a agenda de Recife e Belo Horizonte 

convergia. Como no que diz respeito à elaboração de normas urbanísticas específicas para cada 

ZEIS
31

, à gestão e participação da comunidade, bem como à adoção de um enfoque mais amplo da 

regularização (abrangendo a urbanização e legalização dos lotes). Por outro lado, divergia quanto à 

titulação aos moradores. No caso de Recife havia uma preocupação sobre o reconhecimento do direito 

social de moradia “que não poderia ser reduzido ao direito de propriedade plena e, muito menos, ao 

direito individual de propriedade plena (FERNANDES e PEREIRA, 2010, p.179)”. Já em Belo 

Horizonte, a perspectiva era mais relacionada ao direito à propriedade individual: “qualquer outra 

forma de titulação que não a propriedade individual plena era frequentemente desconsiderada como 

uma solução jurídico-política discriminatória e de segunda classe (FERNANDES e PEREIRA, 2010, 

p. 181)”.  
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 Em Belo Horizonte, originalmente, tratava-se SE-4 (Setores Especiais 4). 
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Segundo Botler e Marinho (1997), a principal motivação da lei de ZEIS do Recife consistia 

em apaziguar o conflito fundiário latente em vários assentamentos, principalmente os bem localizados, 

que viviam sob constante ameaça de remoções violentas. O próprio processo de demarcação das ZEIS 

reflete o conflito: a primeira lei de 1983 demarcou apenas 27 favelas, deixando de fora outras 170.  

Os autores argumentam que Recife priorizou a estratégia de titular a posse antes de realizar as 

obras de urbanização, tendo em vista que a motivação primordial tratava-se de conter a ameaça de 

remoção. As obras de urbanização ou melhorias eram elaboradas na sequência. Entretanto, a escassez 

de recursos para este fim consistia, obviamente, em outro obstáculo para priorização das obras.    

A experiência de Recife inovou ainda quanto ao processo de participação e gestão das ZEIS, 

por meio de espaços institucionalizados, como a Comissão de Urbanização e Legalização da Posse da 

Terra e o Fórum do PREZEIS. Estes mecanismos influenciaram de forma direta várias iniciativas 

municipais
32

até os dias atuais. Repercutiram mais tarde ainda no conteúdo de leis federais, como o 

Estatuto das Cidades e a Lei Federal nº 11.977/2009.  

A cidade de Diadema também trouxe contribuições importantes para a urbanização e 

legalização de assentamentos precários neste período. Denaldi (2003 p.85-89) qualificou a experiência 

como uma política abrangente de urbanização de favelas, que superava a intervenção pontual ou a 

noção de um programa alternativo. A estratégia de atuação em vários assentamentos simultaneamente 

e por etapas trouxe a concepção “urbanização gradual”
33

. Entre as etapas, assim como em Recife, foi 

priorizada a titulação da terra às famílias.  

As concessões tiveram por objeto a concessão da área do núcleo como um todo, de 

forma indivisa; sua outorga independia da conclusão das obras de urbanização, 

do equacionamento da situação de domínio das áreas públicas ou mesmo da 

aprovação administrativa do parcelamento. Para a população de favelas, ela 

representava a ‘legalidade’ de ocupação do lote (DENALDI, 2003, p. 86, grifo 

nosso). 

Outro avanço da política de regularização fundiária de Diadema refere-se à demarcação de 

AEIS (Áreas Especiais de Interesse Social) de vazios. Para além da sua importância enquanto uma 

reserva de terra para produção de HIS, sua criação procurava responder ainda à necessidade de áreas 

decorrentes de obras e realocações, em virtude de ações de urbanizações e regularização fundiária em 

favelas. 
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 Como os municípios de Santo André na década 1990 (DENALDI, 2003; BLANCO JR. 2006), Osasco na 

década de 2000 (VIO, 2016) e São Bernardo do Campo em 2009 (Lei Municipal nº 5959/2009).  
33

 Consiste na execução de melhorias ao longo de muitos anos. Trata-se da urbanização parcial, de setores da 

favela, ou da somatória de intervenções pontuais realizadas pela população e pelos governos que, com o passar 

dos anos, acabam resultando na sua consolidação (DENALDI, 2003 p.56). 
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O princípio jurídico subjacente básico das políticas de regularização fundiária de 

interesse social é garantir – por questões pragmáticas, financeiras, sociopolíticas e 

jurídicas – que as comunidades fiquem onde estão, naturalmente em condições 

melhores, e que tenham seus direitos reconhecidos. Isso não significa dizer que não 

existam casos específicos onde a remoção de parte das comunidades seja necessária, 

mas, nessa hipótese, a orientação jurídica contemporânea é de que alternativas 

aceitáveis têm que ser oferecidas e devidamente negociadas com as pessoas afetadas 

(FERNANDES & PEREIRA, 2010, p.185).  

As principais limitações, assinaladas por Denaldi (2003), em relação às experiências pioneiras 

dos anos 1980, referem-se ao resultado limitado das urbanizações concluídas, no que se refere: à baixa 

qualidade de obras, à desvinculação dos processos de urbanização da regularização fundiária, à 

desarticulação da política habitacional e urbana e a escala da intervenção (que não permitia uma 

estratégia de recuperação ambiental). 

2.1.5 Após Constituição Federal de 1988 

O acúmulo crítico a respeito da ineficiência das políticas de remoções, somado às experiências 

municipais na década de 1980 e a emergência do movimento nacional de reforma urbana (que 

aglutinava diversos setores, como os novos movimentos de moradia, acadêmicos, sindicatos, 

organizações profissionais) são alguns dos fatores que contribuíram para incorporar na Constituição 

Federal de 1988 uma nova concepção sobre a propriedade. A partir de então, consolida-se, ao menos 

no plano legal, a concepção de que remoção não deveria ser a resposta para a favela. 

Fernandes (2008) destaca que com a nova constituição a propriedade passa a ser entendida 

como um direito subjetivo, que para se efetivar, deveria cumprir uma função socioambiental
34

. 

Destaca-se ainda a instituição da usucapião especial para fins urbanos.  

A permanência da população em áreas ocupadas ganha, a partir de então, um forte 

apoio de legalidade, antes inexistente. Nesse sentido, o texto constitucional é um 

marco, verdadeiro divisor de águas na forma de representação e de enfrentamento 

concreto do problema das favelas no país (CARDOSO, 2007, p.229). 

Se por um lado, o período de redemocratização trouxe um avanço do ponto de vista legal 

sobre o reconhecimento de uma série de direitos sociais e urbanos. Por outro lado, representou um 

momento de avanço da agenda neoliberal no Brasil, por meio de privatizações e desregulamentações, 

além de redução de investimento em políticas públicas em diversas áreas, incluindo no urbano 

(ARRETCHE, 1996; DENALDI, 2003; MARICATO, 1995). 
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 Segundo Fernandes (2006, p.05): “Trata-se na verdade de uma noção antiga e já repetida em várias 

constituições brasileiras, mas que, pela primeira vez, na Constituição de 1988, e especialmente com a aprovação 

do Estatuto da Cidade, se tornou uma noção consistente e não uma mera figura de retórica, sobretudo na medida 

em que esse princípio se traduz, na ordem constitucional brasileira em direitos coletivos novos e inter-

relacionados”. 
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A atuação do governo federal reaparece em 1992, durante o mandato do primeiro presidente 

eleito após a ditadura militar (Collor), com a criação do PAIH – Plano de Ação Imediata para a 

Habitação. O PAIH contava com o ‘Programa de Construção e Recuperação de Habitações e Áreas 

Degradadas’, que poderia investir em projetos de urbanização de favelas. Contudo, o programa foi 

objeto de críticas de diversas ordens, como em relação: aos critérios de regionalização da distribuição 

financeira, utilização indevida
35

 dos recursos do FGTS e a “flexibilização” de metas e limites de 

custos; resultando em um grande número de unidades inacabadas (SANTOS, 1999; DENALDI, 2003; 

BLANCO JR, 2006). Nos dois anos que seguiram ficou suspensa qualquer forma de financiamento da 

política habitacional através do FGTS (CARDOSO, 2008).  

Na gestão seguinte, do governo de Itamar Franco, foi lançado o programa “Habitar Brasil” 

(HBB), que representou o primeiro programa voltado à urbanização de favelas.  Destaca-se ainda 

como a primeira vez que é a dimensão de regularização fundiária é incluída em um programa nacional, 

caracterizando uma mudança na lógica de intervenção federal. Fazia parte do escopo à “regularização 

fundiária/dominial e a execução de obras e serviços de infraestrutura urbana e de ações de recuperação 

ambiental nessas áreas (BRASIL, 1999)”. A estratégia deixava de representar a melhoria de uma 

situação temporária e passava a explicitar a estratégia de permanência. Porém, a escala de atendimento 

foi pequena, entre outras questões, pelas restrições econômicas impostas pelo Plano de Estabilização 

Econômica (Plano Real) (AZEVEDO, 1996; DENALDI, 2003).  

Durante a primeira gestão do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) é realizado 

uma reorganização do aparato institucional, com transformações na previsão de recursos para 

investimento habitacional. A possibilidade de utilização do FGTS por governos subnacionais para os 

programas de saneamento (PRO-SANEAR) e de melhorais habitacionais (PRO-MORADIA) foi 

considerado um avanço para o tema da regularização, pois permitiram investimentos em urbanização 

de favelas. Contudo, a possibilidade teve curta duração, cancelada em 1998 por um novo 

contingenciamento dos recursos. Os programas foram criticados quanto a sua efetividade ainda, por 

conta seus critérios de acesso vinculados à capacidade de endividamento do tomador e pelo acesso se 

dar através de emendas parlamentares, questões que não contribuíam ao enfrentamento do déficit 

(CARDOSO, 2003; DENALDI, 2003). 

Houve ainda uma tentativa de retomada do Estado na oferta de crédito neste período, através 

de programas de crédito individual para aquisição (Carta de crédito), no entanto sem grande alcance. 

Baseado em Castro (1999), Denaldi (2003) apresenta que esta situação teve reflexo em uma explosão 

da produção autofinanciada de classe média e alta. Por outro lado, Pasternack (2010) destaca que, no 

caso da cidade de São Paulo, houve um aumento expressivo da implantação de loteamentos 
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 A facilitação da quitação dos imóveis e a mudança no mecanismo de correção das prestações que não 

garantiam retorno (SANTOS, 1999). 
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irregulares: “O intervalo entre 1970 e 2000 foi o mais importante para a implantação dos loteamentos 

irregulares. E, dentro deste intervalo, a maior incidência dos lotes irregulares foi nos anos 1990, com 

55 loteamentos por ano em média. (PASTERNACK, 2010, p. 147)”.  

Ressalta-se também a elaboração do Plano Nacional de Habitação, que apontava para 

necessidade de uma maior integração da questão habitacional ao desenvolvimento urbano. Indicava 

ainda para a diversificação da atuação habitacional para enfrentar o déficit, que passou também a ser 

compreendido sobre a ótica da precariedade (qualitativo) e não apenas da necessidade da produção 

habitacional (quantitativo). 

Essa redefinição justificou e reforçou a diversificação das modalidades de 

intervenção, a priorização de investimentos, principalmente oriundos do OGU, para 

as faixas de menor renda e os programas de urbanização de favelas, saneamento, 

melhoria habitacional e eliminação de situações de risco (DENALDI, 2003, p.22). 

Estas orientações convergiam com as orientações do encontro Habitat II, realizado em 1996 

em Istambul, que também reverberaram na reformulação do “Habitar Brasil” (HBB), em 1999, 

trazendo uma dimensão de planejamento para o programa. Com a reformulação, passa a ser exigida a 

elaboração de um plano estratégico municipal para os assentamentos subnormais (PEMAS), que pode 

ser considerado uma primeira tentativa do governo federal intervir em favelas a partir de uma visão 

mais abrangente. Neste momento o programa passa ainda funcionar em convênio com o BID (quando 

passa a ser conhecido pela sigla HBB - BID). As experiências dos entes subnacionais, em especial dos 

governos municipais, também influenciaram nessas reformulações, bem como no que diz respeito à 

diversificação das modalidades de atendimento habitacional (DENALDI, 2003; CARDOSO, 2003).  

Do ponto de vista do ordenamento jurídico, ocorreram importantes avanços para a 

regularização fundiária no início do segundo mandato de Fernando Henrique (1999-2002). Em 1999, a 

Lei Federal nº 9.785 incorporou as Zonas Habitacionais de Interesse Social (ZHIS)
36

 na Lei Federal nº 

6766/1979 (parcelamento do solo). Enquanto na lei de registros públicos (6015/73) foi incluído o 

registro da imissão provisória na posse, importante ferramenta em desapropriações para fins de 

regularização fundiária. 

Do ponto de vista das experiências municipais, a década de 1990 consistiu um período em que 

as experiências de urbanização e regularização de favelas se disseminaram (DENALDI, 2003). O 

município de São Paulo, por exemplo, na gestão de Luiza Erundina (1989-1992), avançou: no 

desenvolvimento de diagnósticos mais precisos para o conhecimento real da demanda, na organização 

institucional sobre urbanização e regularização de favelas, bem como nos processos de elaboração dos 
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 Definiu parametros mínimos diferenciados de infraestrutura para ZHIS, percursora da ZEIS. 
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projetos de urbanização
37

, mediante contratação de escritórios de arquitetura (FRANÇA, 2009, p.121). 

São Paulo ainda contribuiu com estabelecimento de diretrizes para o projeto e execução de obras, 

considerando a diversidade das situações físicas, além de propor a verticalização das habitações como 

estratégia para desadensamento de setores das favelas (DENALDI, 2003). 

Os municípios de Santo André e Rio de Janeiro também trouxeram contribuições, por meio de 

intervenções de caráter mais abrangente
38

, possibilitadas pelo financiamento do HBB-BID. Por se 

tratarem de duas experiências que adotaram diferentes princípios sobre habitabilidade, possibilitaram 

elevar a discussão quanto ao que se entende sobre um padrão mínimo de habitabilidade (CARDOSO 

2007b, p. 15). A presença de programas sociais passa a ser exigida
39

 e amplificaram-se o escopo da 

intervenção, abrangendo questões como geração de renda, construção de edifícios institucionais e 

espaços públicos. 

Do município de São Paulo em parceria com o governo do estado, destaca-se a criação do 

Programa Guarapiranga a partir da segunda metade da década 1990, voltado ao saneamento ambiental, 

inovou ao introduzir as sub-bacias como escala de planejamento, extrapolando os limites dos 

assentamentos. França (2009) argumenta que uma das contribuições mais importantes consistiu na 

revisão da legislação de proteção dos mananciais, que passou a reconhecer a existência dos 

assentamentos, bem como a atuação de forma multidisciplinar. A autora ainda destaca que os projetos 

de urbanização tiveram uma ampliação qualitativa e privilegiaram o desenho dos espaços públicos 

(FRANÇA, 2009, p.182-191). Importante destacar, porém, que a regularização fundiária não teve 

avanço algum em número de assentamentos regularizados ou títulos emitidos.  

Voltando para a escala de governança nacional, a partir dos anos 2000 são aprovadas inúmeras 

legislações pertinentes à temática habitacional e de regularização fundiária. Em 2000, a moradia é 

compreendida como direito social e alçada na constituição como um dever do Estado. Em 2001, é 

aprovada a Lei Federal nº 10.257, o reconhecido Estatuto da Cidade, que, após 13 anos, regulamentou 

o capítulo constitucional sobre o desenvolvimento urbano. Legislação que contribuiu para definir as 

políticas visando a consolidação das favelas, como descrito nas diretrizes gerais, no art. 2º, inciso 

XIV: 

Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa 

renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e 

ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da 

população e as normas ambientais (...). 

                                                      
37

 As experiências anteriores se relacionavam ao ato de “projetar em obra”, como apontado por Denaldi (2003). 
38

 O conceito da urbanização integrada, como uma perspectiva da urbanização mais completa, foi incorporado na 

legislação federal de 2009, com a possibilidade de regularização em etapas. 
39

 Pelos órgãos financiadores, a partir de seus manuais para a obtenção do recurso. 
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Magalhães (2010) argumenta que novos instrumentos jurídicos foram trazidos pelo Estatuto da 

Cidade, especialmente no tocante à titulação, para aplicação em favelas, como o direito de superfície e 

a usucapião urbana de forma coletiva.  O Autor ainda descreve que em caráter a usucapião coletiva, 

teria a grande aplicação e escala, mas que as dificuldades de condução e conclusão dos processos, 

conforme apresentaremos no capítulo 3, não confirmaram a expectativa. 

Em 2004, é aprovada a medida provisória nº 2.220, que possibilitou a titulação de áreas 

públicas através da concessão de uso especial para fins de moradia (CUEM). Fernandes (2006, p.09) 

aponta para alguns avanços desses novos ordenamentos do ponto de vista legal: 

O que acontece é que hoje não se pode mais falar de regularização fundiária tão-

somente como sendo algo que se encontra no âmbito da ação discricionária do poder 

público, que a faz quando quer, de acordo com os critérios que acha que deve seguir, 

quando for pressionado pela população ou quando tiver compromissos políticos com 

a população. Existe juridicamente constituído no Brasil hoje um direito subjetivo do 

ocupante à regularização, em condições especificadas na lei, e isso mesmo contra a 

vontade do poder público (FERNANDES, 2006, p. 09). 

2.2   A agenda do Estado nas últimas décadas 

A presente seção concentra-se no papel do governo federal e do governo do estado de São 

Paulo. Inicialmente, discute-se o papel da União após a criação do Ministério das Cidades (2003), 

quanto à organização institucional e os novos programas voltados aos assentamentos irregulares de 

baixa renda. No que se refere a São Paulo, são enfocados os avanços e limites em relação ao principal 

programa do governo em relação à temática da regularização na última década: o Programa Cidade 

Legal. 

2.2.1 Agenda do governo federal após a criação do 

Ministério das Cidades 

Conforme será tratado nesse capítulo, após a Criação do Ministério das Cidades (MCidades), 

em 2003, as ações de urbanização de assentamentos precários passaram de um único programa no 

governo federal, o HBB-BID, para uma diversificação de programas para atuar na questão 

habitacional (UAP, Moradia Social, Papel Passado, Assistência Técnica, entre outros). Além 

disso, não existia, até este ano nenhuma ação que tratasse exclusivamente da regularização 

administrativa e jurídica fundiária. A partir disso, a tomada de empréstimo internacional para 

realização de investimentos em favela deixa de ser a única (ou principal) opção, como configurou no 

período anterior. A seguir, discute-se a nova organização institucional e os principais programas 

federais relacionados à urbanização e regularização fundiária de assentamentos precários criados no 

período.  
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A criação do MCidades, segundo Maricato (2011), estruturou-se em torno de três divisões 

temáticas que deram origem às  secretarias de Habitação, Saneamento e Mobilidade. Foi criada ainda 

uma quarta secretaria de Programas Urbanos, tendo em vista tratar de questões especiais, como o 

planejamento urbano e a questão fundiária, considerando a centralidade da questão da terra para o 

desenvolvimento urbano (MARICATO, 2011). 

A Secretaria Nacional de Programas Urbanos (SNPU) buscou atuar em ações tanto 

mitigadoras como preventivas. Para tanto, atuou na regularização de assentamentos e no planejamento 

urbano. Buscava-se ainda uma inversão paradigmática
40

, que se contrapusesse à lógica tecnocrática, 

ausente de pactos sociais, que predominava na trajetória do planejamento territorial do país (ROLNIK, 

CYMBALISTA e NAKANO, 2011, p.131). Segundo Rolnik (2006, p.204):  

Essa estratégia traduziu-se em quatro programas: Fortalecimento da Gestão Urbana, 

que apoia a implementação dos Planos Diretores Participativos; Programa Papel 

Passado, que trata da regularização de assentamentos da população de baixa renda; 

Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais, que promove o 

aproveitamento de imóveis urbanos subutilizados; e o Programa de Prevenção da 

Ocupação das Áreas de Risco.  

Destaca-se que a interface com a questão habitacional estava presente nestes quatro grandes 

programas. O programa Papel Passado foi lançado em 2003, constituindo-se no primeiro programa 

nacional de regularização fundiária, que será objeto de discussão do próximo capítulo. Já a campanha 

dos planos diretores constituía conexão com a questão habitacional ao “estabelecer como a 

propriedade cumprirá sua função social, de forma a garantir o acesso à terra urbanizada e regularizada, 

reconhecer a todos os cidadãos o direito à moradia e aos serviços urbanos (BRASIL, 2004b, p.25)”. A 

política de prevenção de riscos em assentamentos precários reconhecia a necessidade de articulação 

com a urbanização integral. A política de reabilitação de áreas urbanas centrais
41

 pretendia contribuir 

para redução do déficit habitacional através da ocupação de vazios urbanos em áreas centrais, bem 

como do apoio à permanência da população de baixa renda residente nestas localidades (BRASIL, 

2004b). 

Dentro da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental se destaca em relação às favelas a 

criação do programa “Saneamento Integrado” - originado a partir da alteração do antigo 

PROSANEAR - que se destinava à execução de obras de saneamento ambiental em assentamentos 

precários. As obras tinham como foco as localidades onde fosse identificada a inexistência de 

condições sanitárias mínimas.  

                                                      
40

 A campanha nacional dos planos diretores participativos foi uma aposta neste novo modelo, as limitações 

deste novo ciclo de “esperança no planejamento urbano” foram tratadas por autores como: Leitão, 2006, Burnett, 

2009; Maricato, 2011. 
41

 Há no discurso oficial o reconhecimento e preocupação com que essas ações induzam à gentrificação. 
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No que se refere à Secretaria Nacional de Habitação, ressalta-se a elaboração da nova Política 

Nacional de Habitação, que se estruturou a partir das ações de: integração urbana de assentamentos 

precários
42

, produção habitacional e integração da política habitacional à política de desenvolvimento 

urbano. Havia como diretriz a preocupação com o desenvolvimento institucional, fontes de recursos e 

com um sistema de avaliação e acompanhamento (BRASIL, 2004c).  

Em 2005 foi instituído o Sistema Nacional de Habitação de interesse Social (SNHIS) e o 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). Segundo Bonduki (2008), o formato como 

acabou se configurando o FNHIS dificultou uma estruturação mais sólida da política habitacional. O 

autor comenta que “em vez de ser institucionalizado como um fundo financeiro, proposta original, foi 

instituído como um fundo orçamentário, com papel limitado (BONDUKI, 2014, p.306)”. Seu 

funcionamento seguia regras de processo de seleção por edital, com o acompanhamento feito pelo 

agente financeiro – CAIXA, diferenciando-se, portanto, da dinâmica de distribuição de recursos de 

outros sistemas, como o Sistema Único de Saúde, ou Sistema Único de Assistência Social
43

. Este 

formato de repasse acabou dominando a maioria dos programas no MCidades (com algumas exceções, 

como o Programa Minha Casa Minha Vida), o que pode ser entendido como um dos dificultadores da 

internalização das políticas urbanas pelos entes municipais, como discutiremos na seção que trata do 

Programa Papel Passado. 

Do ponto de vista de estrutura institucional responsável pelas políticas para os assentamentos 

precários, destaca-se a criação de dois departamentos. O Departamento de Assuntos Fundiários 

Urbanos, vinculado à Secretaria Nacional de Programas Urbanos (responsável pelo programa Papel 

Passado) e o Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários, vinculado à Secretaria de 

Habitação e responsável pelas intervenções em favelas. 

A ação de Urbanização de Assentamentos Precários – UAP
44

, criada em 2004, tornou-se o 

principal programa federal de urbanização de favelas com transferência de recursos a fundo perdido. 

Petrarolli (2015, p.22-23) argumenta sobre a importância histórica desse programa em termos de 

investimentos do governo federal na área de urbanização de favelas: 

                                                      
42

 O conceito urbanização integrada (Denaldi, 2003) passa a ser adotado pela política de urbanização de favelas 

pelo governo federal. 
43

 Cabe ressaltar, no entanto, que apesar dos limites, a estrutura originalmente idealizada de acesso aos recursos 

do FNHIS buscava avançar: ao envolver os entes federados através da necessidade de adesão, por meio da 

exigência de realização de um plano de habitação; da instituição da instância de gestão participativa (conselho) e 

criação do fundo local próprio. Ressalta-se ainda o surgimento de regras mais claras para o acesso aos recursos 

federais, modificando os processos anteriores baseados no “balcão” das emendas parlamentares, que eram 

descoladas de critérios associados ao déficit habitacional ou mesmo da real necessidade orçamentária da 

intervenção, conforme apontado por Denaldi (2003). A seleção passava a ser realizada a partir de critérios 

vinculados ao déficit habitacional e as propostas passaram a ser selecionadas através de edital público. 
44

 Para verificar a evolução até este programa, recomenda-se a leitura de Cordeiro (2009) e Samora (2009). 
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(...) destaca-se que 47% de todo o investimento feito por programas federais, antes 

do PAC, em urbanização de favelas, deu-se entre os anos de 2003 e 2006. Se 

considerarmos apenas os recursos investidos a fundo perdido, que se iniciaram com 

o programa Morar Melhor no ano 2000, o valor investido a partir de 2003 

corresponde a 67% do total, indicando um maior interesse e atenção do Governo 

Federal para a situação das favelas a partir dessa data.  

Destaca-se que nestes dados apresentados pela autora foram computados apenas investimentos 

em urbanização de assentamentos precários, sem considerar recursos destinados às atividades 

específicas de regularização fundiária
45

. Caso o fossem, essa porcentagem seria ainda maior, já que 

não havia política exclusiva sobre o tema até 2003. Contudo, cabe chamar atenção que, apesar da 

ampliação de recursos ser expressiva do ponto de vista histórico, ela foi insuficiente do ponto de vista 

do tamanho do desafio.  

Destaca-se ainda a criação ação de Assistência Técnica Mobilização e Organização 

Comunitária para Ações de Regularização Fundiária, muito próximo ao que se propunha o programa 

Papel Passado (regularização administrativa e jurídica), este operado com recursos do FNHIS pela 

secretaria de habitação. A ação teve pouca repercussão, aqui o registro da existência de duas ações 

semelhantes operadas por diferentes secretarias nacionais do mesmo Ministério.  

Em 2007 é lançado o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, que “marcou um novo 

momento da política de urbanização de favelas no país: o governo federal, pela primeira vez, aplica 

recursos volumosos nesse tipo de intervenção (DENALDI et al, 2016b, p.102)”. O PAC “destinou 

aproximadamente 4,5 vezes mais recursos para execução de obras de urbanização do que todos os 

outros Programas Federais anteriores (somados), e cerca de 8,4 vezes mais se compararmos apenas os 

recursos não onerosos (PETRAROLLI, 2015, p. 28)”.  

Embora seja um aspecto menos comentado a respeito do PMCMV, cabe destacar que a lei que 

o criou, 11.9977/2009, trouxe contribuições significativas para o campo da regularização fundiária, 

especialmente no terceiro capítulo da lei. Esta é considerada a primeira lei federal a tratar da 

regularização fundiária de interesse social na sua devida abrangência, ao traçar normas gerais de 

regularização e fornecer diretrizes e instrumentos para atuação dos agentes promotores da 

regularização. Estes avanços legais (e outros) serão tratados nos dois próximos capítulos (3 e 4). 

Destaca-se que a inclusão da questão da regularização nesta lei teve relação com uma das estratégias 

de atuação do Programa Papel Passado (conforme discutiremos no subcapítulo 4.1.1). 

Se por um lado, é inconteste que o PMCMV possibilitou a ampliação do acesso à habitação a 

determinadas faixas de renda, em especial as de classe média baixa e baixa (conforme, BONDUKI 

2014; KLINK e DENALDI, 2014). Por outro lado, o programa foi alvo de muitas críticas legítimas. 

                                                      
45

 Apesar de a regularização representar um item de investimento no programa HBB, tal item consistia objeto de 

contrapartida (BRASIL, 1999; CORDEIRO, 2009). 
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Klink e Denaldi (2014) resumem as críticas em três grandes campos: a dificuldade em atender a 

população de renda de até 03 salários mínimos, em que se concentra o déficit
46

. A distribuição 

regional equivocada, que resultou em baixo número de unidades produzidas em cidades 

metropolitanas, bem como em uma produção em cidades de menor porte que extrapolou o déficit 

habitacional local. Além da falta de articulação com a política fundiária, a agenda da Reforma 

Urbana
47

 e com as políticas habitacionais criadas pelo próprio governo (como o SNHIS)
48

.  

A falta de articulação com a política habitacional gerou efeitos perversos. Se, ainda que de 

forma insipiente, tenha ocorrido uma diversificação de soluções habitacionais com a criação do 

MCidades, o volume de recursos para produção habitacional acarretou na drenagem de recursos 

destinados a outras soluções. Moreira e Ribeiro (2016), com base em Cardoso e Aragão (2013), 

apontaram como impacto a redução nos recursos para o FNHIS, assim como na própria adesão dos 

entes federados ao SNHIS. Ademais, alterações realizadas no PAC-UAP, como a definição de que as 

produções habitacionais nas urbanizações fariam parte do MCMV, dificultaram a produção 

habitacional no mesmo local
49

, assim como a incompatibilidade entre o enquadramento 

socioeconômico da família com as regras do programa e a necessidade apontada para remoção 

(MOREIRA e RIBEIRO, 2016; MORETTI, et al, 2014). 

É preciso ressaltar ainda um novo ciclo remoções forçadas praticadas com recursos federais, 

em especial do PAC. Em certos casos, as remoções chegaram a ignorar inclusive situações em que os 

ocupantes já haviam tido o reconhecimento legal do direito à permanência, o que levantou a discussão 

sobre a fragilidade dos instrumentos até então reconhecidos. A este respeito, Rolnik (2012a, s/p) 

argumenta que: “espoliam-se os ativos dos mais pobres, sem reconhecer seus direitos, porque é mais 

barato. (...) dessa forma, limpa-se a imagem da cidade a ser vendida nos stands globais: sem 

assentamentos populares à vista”. 

As grandes obras, financiadas pelo governo federal para recepcionar os dois grandes eventos 

esportivos mundiais, Copa do Mundo e Olimpíadas, contribuíram para acirrar os conflitos em torno da 

abertura de novas frentes de expansão imobiliária, lançando mão inclusive do uso de violência 

(ROLNIK, 2012). Rolnik (2012) destaca ainda uma crítica a respeito da existência de uma geografia 

                                                      
46

 Estima-se que o programa MCMV tinha atingindo um pouco mais de 20% do déficit nacional da população de 

até três salários mínimos até 2013, levando em conta a porcentagem de unidades habitacionais previstas para 

esta faixa no MCMV e já considerando a “correção de rumo” do MCMV 2 (de acordo com Klink e Denaldi, 

2014, com base em Lopes, 2013).  
47

 Como, por exemplo, a não articulação com os instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei Federal n°. 

10257/2001), como o Parcelamento Edificação e Utilização Compulsórios - PEUC, ou as Zonas Especiais de 

Interesse Social. 
48

 Além da não articulação com o sistema, tem se observado desconexões entre as áreas apontadas pelo Plano 

Nacional de Habitação como prioritárias ao atendimento ao déficit (Klink e Denaldi, 2014).  
49

 Dificuldades como encontrar um terreno já regular no perímetro do assentamento. 
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seletiva de favelas a serem urbanizadas. Apesar do discurso oficial não tratar mais a remoção como 

solução habitacional, as denúncias tornaram-se cada vez mais frequentes, o que inclusive contribuiu 

para que o Ministério das Cidades desenvolvesse regras mais detalhadas para casos de deslocamentos 

involuntários
50

. Fernandes e Pereira (2010, p.191 – 192, grifo nosso) destacam o aspecto contraditório 

também do PAC-UAP, que em tese deveria atuar na manutenção: 

Os recursos do PAC estão permitindo que a urbanização de favelas e vilas ganhe um 

novo patamar; porém, mais do que nunca o ideal da sustentabilidade urbanística-

ambiental não pode se impor sobre a necessidade também de reconhecimento dos 

direitos fundiários dos moradores, como tem ocorrido, a tal ponto que, a julgar pelo 

manifesto dos movimentos sociais, a pretexto de promover a urbanização das áreas 

informais consolidadas, milhares de pessoas estão sendo ou serão removidas, em 

alguns casos levando mesmo ao desaparecimento dos assentamentos informais 

que deveriam ser objeto de regularização.  

2.2.2 Avanços e limites em relação ao conhecimento do 

problema 

Outro avanço após a criação do MCidades foi o chamado “conhecimento do problema”. O 

Ministério atuou na formação e capacitação dos agentes operadores das políticas, criou a plataforma 

“Capacidades”, cursos de ensino a distância e investiu em pesquisas acadêmicas
51

, que contribuíram 

para a elaboração do Plano Nacional de Habitação - PLANAHAB (BRASIL 2009c). Algumas 

orientações nacionais foram desenvolvidas para o conhecimento do problema e serão brevemente 

apresentadas na sequência. 

No município, a partir das diretrizes de desenvolvimento urbano – que deviam estar previstas 

no Plano Diretor e no Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS
52

 – que deveria se 

desenvolver uma estratégia de ação sobre o problema. É desenvolvida nacionalmente uma proposta de 

categorização quanto à característica física dos assentamentos, para auxiliar as políticas locais, 

conforme a seguinte classificação: 

Consolidados: são assentamentos que já estão integrados urbanisticamente e 

dotados de infraestrutura básica. Não são necessárias intervenções físicas que 

alterem sua morfologia (reparcelamento de lotes, redefinição de sistema viário), 

assim como a execução de obras de infraestrutura básica. Os assentamentos podem, 

porém, não estar regularizados e sua população pode apresentar demandas 

específicas por programas de pós-ocupação, sociais e equipamentos e serviços 

públicos. 

                                                      
50

 Nome dado aos remanejamentos, ou despejos, pela Portaria 317/13 do Ministério das Cidades. 
51

 Destacam-se publicações como: “Assentamentos Precários no Brasil Urbano” (Eduardo Marques et all, 2009) 

estudos sobre “Capacidades Administrativas dos municípios brasileiros para a política habitacional” e 

“Capacidades Administrativas, Déficit e Efetividade na Política Habitacional” (de autoria de Marta Arretche et 

al) e a publicação “Parâmetros conceituais, técnicos e metodológicos”  na política de urbanização de 

assentamentos precários (Rosa e Denaldi et al 2008).  
52

 O PLHIS representava um item exigido para adesão ao SNHIS. 
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Consolidáveis: o núcleo “consolidável” é aquele que apresenta condições 

favoráveis de recuperação urbanística e ambiental e de reordenamento urbano 

(abertura ou readequação de sistema viário, implantação de infraestrutura básica, 

regularização urbanística do parcelamento do solo), com ou sem necessidade de 

remoção de parte das famílias moradoras. A realocação (remoção) pode ser 

necessária para eliminar situações de risco, promover o desadensamento, para 

executar intervenções urbanas ou, ainda, em função de restrições legais à ocupação. 

Não consolidáveis: aquele que não apresenta condições de recuperação urbanística 

e ambiental e de reordenamento urbano. Trata-se de núcleos comprometidos por 

situações de risco e insalubridade não solucionáveis, como, por exemplo, os que se 

localizam sob aterro sanitário, oleoduto, viário estrutural da cidade, áreas de risco, 

de preservação ambiental e non aedificandi. Os núcleos “não consolidáveis” são 

objeto de intervenção do tipo “remoção” e reassentamento em novas áreas. 

(BRASIL, 2008a; DENALDI, 2008) 

O objetivo desta classificação era definir estratégias gerais mais adequadas, a exemplo da 

necessidade de produção habitacional para assentamentos “não consolidáveis”, políticas de 

urbanização e regularização fundiária para os “consolidáveis” e ações de regularização administrativa 

e jurídica para os “consolidados”. Dentro da ação de urbanização, sem ainda entrar na especificidade 

individual de projeto, poderia haver ainda as categorias “Simples” e “Complexas”, o que pode 

contribuir para estimar os recursos necessários, assim como uma estimativa de terra para produção 

habitacional
53

 (BRASIL, 2008a). 

Cabe ressaltar, contudo, que tal classificação pouco avançou na definição de tipologias de 

assentamentos com o olhar também da regularização jurídica. O que compreenderia em um 

cruzamento das características físicas (utilizadas no critério de classificação) e as fundiárias. 

Fernandes (2011, p.12) destaca que “assentamentos informais muitas vezes têm características físicas 

semelhantes, mas seus problemas jurídicos diferentes e específicos têm consequências diferentes”. 

Algo que se aproxima deste cruzamento são as categorias que se referem à formação dos 

assentamentos precários, “como favelas, loteamentos irregulares ou clandestinos, favelas, conjuntos 

habitacionais degradados, etc (CARDOSO, 2016, p.35)”. No entanto, apesar de apontar caminhos, é 

preciso ressaltar que a questão fundiária não é determinada pelo processo de produção da 

irregularidade do assentamento, nem mesmo por sua morfologia, o que demanda reflexões adicionais 

para avançar em uma classificação mais precisa. 

No que se refere ao planejamento local, destacam-se alguns dados a respeito dos Planos 

Diretores participativos. Segundo análise realizada pelo Ministério das Cidades (em convênio com o 

então Conselho de Engenharia e Agronomia), entre 2006 e 2007, os diagnósticos a respeito da 

temática da irregularidade fundiária constantes nos planos eram bastante insipientes:  
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 Trata-se apenas de um resumo simplificado da questão. Para aprofundar o tema recomenda-se a leitura de 

Planejamento Habitacional: Notas sobre a precariedade e terra nos planos locais de habitação DENALDI (2013), 

e Ensino a distância para elaboração dos PLHIS (ROSA e DENALDI, 2009) 
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Considerando a disseminação generalizada dos problemas fundiários e habitacionais 

relacionados com os loteamentos clandestinos e irregulares existentes, 

possivelmente, em praticamente todos os municípios pesquisados, é baixo o 

percentual geral de estudos sobre esses temas específicos: no Brasil, somente 

36,15% dos municípios pesquisados elaboraram estudos sobre loteamentos 

clandestinos e 41,19% realizaram estudos sobre loteamentos irregulares. No 

Nordeste esses percentuais ficaram abaixo de 30%: 25% e 28,21%, respectivamente. 

No Norte, onde a irregularidade fundiária é generalizada nos espaços urbanos, esses 

percentuais atingem 41,96% e 43,75%, respectivamente. (ROLNIK, 

CYMBALISTA e NAKANO, 2011 p. 139 apud Ministério das Cidades e CONFEA. 

2007). 

É amplamente reconhecido que os dados fornecidos pelo IBGE são insuficientes para 

dimensionar o problema. Quando o objetivo refere-se à questão fundiária, a metodologia de 

recenseamento não qualifica, por exemplo, a irregularidade e ainda revela uma noção subjetiva do 

morador em relação ao seu local da residência. A própria definição do conceito assentamento 

subnormal do IBGE, caracterizada pela ausência de título de propriedade, é abstrata. Além disso, 

apesar de no Brasil não ser permitida a regularização fundiária sem a infraestrutura básica
54

 não é 

possível assegurar a correlação de uma à outra. 

Atualmente, o IBGE define assentamento precário como um conjunto constituído 

por um mínimo de 51 unidades habitacionais caracterizadas pela ausência de 

título de propriedade e com pelo menos uma das seguintes características: 

irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes e/ou carência 

de serviços públicos essenciais (coleta de lixo, redes de água, esgoto e energia 

elétrica e iluminação pública). De acordo com os dados do censo, em 2010, o Brasil 

possuía 6.329 aglomerados subnormais, que concentravam cerca de 11 milhões de 

habitantes, correspondendo a 6,0% da população do país (IPEA, 2016a, p12, grifo 

nosso). 

Cabe destacar, contudo, que parte da dificuldade em definir tipologias direcionadas à questão 

jurídica da regularização fundiária está relacionada à estrutura de informação da própria 

irregularidade. Trata-se de um conjunto de informações não centralizadas, como: aprovação 

municipal, registro do parcelamento do solo em cartório, escritura pública e título registrado na 

matrícula.   

Quando tratam sobre a irregularidade, os diagnósticos comumente se resumem a questão da 

titularidade da propriedade, se pública ou privada. Ou em alguns casos mais avançados, tratam sobre 

existência de algum conflito jurídico (como a ocorrência de uma ação civil pública de reintegração de 

posse, em casos de desapropriação direta ou indireta). O cruzamento entre a consolidação física do 

assentamento e sua situação jurídica, é fundamental para hierarquizar as ações, mensurar o tempo e os 

recursos financeiros necessários para resolução. 
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 A menção ao artigo 2º - 6º§ da lei 6.766/79 sobre a necessidade de infraestrutura básica foi retirado na lei nº 

13.465, de 11 de julho de 2017. 
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2.2.3 Governo do Estado de São Paulo: o Programa Cidade 

Legal 

Esta seção trata das políticas do governo estadual de São Paulo na última década. São 

apresentados brevemente alguns dados referentes ao Plano Estadual de Habitação - PEH. Na sequência 

são sistematizadas algumas análises a respeito do Programa Cidade Legal, criado em 2007, com 

intuito de assessorar os municípios em ações de regularização fundiária. Esta parte tem como principal 

referencia o trabalho produzido por Helga Tavares (2013), que teve como objeto o referido programa. 

O estado de São Paulo aderiu ao SNHIS dois anos após a sua criação, em 2007. Em 2008, por 

meio da lei nº 12.801, criou o Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social, o Fundo Garantidor 

Habitacional e o Conselho Estadual de Habitação. Em 2009, iniciou o processo de elaboração do 

Plano Estadual de Habitação - PEH, cujo diagnóstico foi elaborado com base no estudo “Necessidades 

Habitacionais no Estado de São Paulo”. O estudo estimou a existência de 3.901.000 domicílios com 

algum tipo de necessidade habitacional, sendo 1.217.000
55

 (31,2%) correspondente à déficit 

habitacional quantitativo e 2.684.000 (68,8%) qualitativo. O déficit qualitativo corresponde a vários 

tipos de inadequações, como necessidade de reforma, urbanização, recuperação urbana, ambiental, 

além de regularização fundiária. A respeito desta última inadequação, o diagnóstico apontou para 

75.000 domicílios com o status de “Moradias próprias sem documento de posse”, que necessitariam 

apenas da regularização jurídica e administrativa (TAVARES, 2013, p.45-51).  

Tavares (2013) ressalta algumas críticas a respeito do diagnóstico e das prioridades de 

atendimento definidas no PEH. A primeira refere-se ao subdimensionamento do problema, que ficava 

evidente ao se comparar com o número de domicílios cadastrados no próprio programa estadual de 

regularização fundiária, o Cidade Legal. A segunda crítica refere-se à previsão de investimento, muito 

concentrada na produção habitacional, que representava apenas 30% do déficit total e 85% do recurso 

previsto. Além disso, o recurso visava atender 96% do déficit quantitativo, enquanto 14% dos 

investimentos era previstos para atender o déficit qualitativo, com a meta de atingir 43% da demanda. 

Alguns dos fatores que podem contribuir para entender tais críticas são: primeiramente, o fato 

de o estado de São Paulo enfocar as políticas habitacionais por meio da CDHU, cujas ações 

concentram-se na estratégia de produção habitacional. Em segundo lugar, constata-se uma falta de 

integração entre as ações relacionadas à regularização fundiária: por exemplo, no PEH, tanto o 

programa Cidade Legal, como as ações de regularização dos empreendimentos do CDHU, não se 

baseiam na mesma fonte de dados. 
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 Este número contabilizava a necessidade de produção advinda de inadequação. 
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 O Cidade Legal originou-se do Programa Estadual de Regularização de Núcleos 

Habitacionais de Interesse Social – PRÓ-LAR-Regularização de 2003. Este consistia em uma ação de 

cooperação técnica com os municípios, com o apoio técnico e jurídico da Companhia Paulista de 

Obras e Serviços, com o intuito de enfrentar a irregularidade produzida pelo próprio poder público 

(como conjuntos habitacionais construídos pelo governo). Entretanto, o processo de aprovação era 

submetido ao mesmo procedimento de loteamentos novos, o que gerava bastante resistência nos 

órgãos licenciadores. A pressão sobre a necessidade de ampliar o apoio técnico para outros 

assentamentos dos municípios conveniados, para além dos conjuntos habitacionais, levou ao 

lançamento do Cidade Legal, em 2007. 

O novo programa tinha foco atuar na regularização administrativa e jurídica e se voltava, 

inicialmente, para o atendimento de assentamentos de qualquer faixa de renda. Uma das metas do 

programa era prover maior celeridade à aprovação estadual. Para este fim criou-se um comitê de 

aprovação exclusivo para tratar de casos de regularização, separado da aprovação de novos 

loteamentos. Este comitê ficou responsável por emitir uma declaração de conformidade urbanística e 

ambiental – DCUA, que corresponde ao licenciamento ambiental estadual nos casos de regularização. 

Em 2009, o governo ampliou significativamente o alcance do programa, com investimentos na 

ordem de cem milhões de reais, permitindo apoio técnico a um maior número de conveniados, 

alcançado 440 municípios dos 645 do estado. 

Em 2011 ocorreu uma alteração no programa, que passa a se restringir ao apoio à 

regularização de assentamentos de interesse social. Portanto, é possível concluir que boa parte do 

recurso público havia sido destinada a apoiar ações de regularização de assentamentos de interesse 

específico. São assentamentos que sua formação não configura a falta de acesso ao mercado 

habitacional, assim como as famílias costumam possuir condições financeiras para arcar com os custos 

do processo de regularização fundiária sendo, portanto questionável que o poder público atue neste 

tipo de assentamento. 

Na avaliação de Tavares (2013), a principal meta do programa seria a aprovação estadual 

através da emissão da DCUA, enquanto seu objetivo final seria o registro do parcelamento do solo no 

cartório de registro de imóveis - CRI. A autora questiona a ausência de medidas de “melhoria das 

condições de habitabilidade”, além de ações que visem à segurança jurídica da posse/propriedade. No 

acompanhamento oficial do programa não havia informações de famílias beneficiadas com os títulos 

registrados, ou títulos emitidos, portanto, não se acompanhava a garantia da segurança jurídica da 

posse/propriedade. Apesar de haver previsão no escopo do programa para elaboração de projetos de 

infraestrutura urbana, praticamente não haviam sido elaborados nenhum até 2013. Além disso, não 

havia previsão para elaboração de cadastro social ou outros produtos referentes ao trabalho social. 
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Em relação aos resultados quantitativos, Tavares (2013, p.110) afirma que até junho de 2013: 

“Haviam sido emitidas 685 DCUAs (Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental), sendo 

que desses 685 núcleos com declarações emitidas, apenas 174 haviam sido registrados no Cartório de 

Registro de Imóveis (CRI)”. Ademais, nestes 685 DCUAs estavam contabilizados municípios que não 

utilizavam o programa para elaboração de peças técnicas. Alguns se encontravam conveniados apenas 

para solicitar o licenciamento estadual, por haver resistência dos cartórios de imóveis em elaborar o 

registro apenas com o licenciamento municipal. 

Apesar da aprovação da Lei Federal nº 11.977/2009 explicitar a autonomia municipal para 

aprovação dos projetos para regularização fundiária, incluindo o licenciamento ambiental em áreas de 

proteção permanente
56

 - APP, os cartórios costumam demorar em se adequar. Alguns costumam 

aguardar as orientações das “Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça”, que a este respeito 

foi publicada somente em 2012. 

Destaca-se ainda que a formatação do Programa Cidade Legal levou a uma maior emissão de 

DCUAS e registros nos municípios do interior de São Paulo, onde as características de seus 

assentamentos irregulares são menos complexas. As regiões metropolitanas que possuem o maior 

número de assentamentos irregulares e maior complexidade tiveram um resultado muito menor.  

Como um dos legados do programa, ressalta-se o fato de ter levado a pauta da regularização 

fundiária para boa parte dos municípios paulistas
57

, complementarmente aos esforços dos programas 

federais (embora não houvesse explicitamente nenhuma integração entre as políticas estaduais e 

federais).  
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 Condicionada a existência de equipe competente no órgão licenciador e conselho de meio ambiente. 
57

 Em questionário aplicado por Tavares (2013), 78% dos municípios responderam que o programa contribuiu 

para o município retomar o tema da regularização fundiária.  
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2.2.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS RESPOSTAS DO ESTADO 

A partir da reflexão sobre as respostas do Estado para questão da irregularidade, constatamos 

três momentos. Um primeiro momento vai até a década de 1980. Como observamos na primeira seção 

(2.1), ao passar do status de invisível para irregular, a favela passou a obter como principal resposta 

institucional a erradicação. A primeira iniciativa federal que admitiu a possibilidade de consolidar 

favela apareceu apenas em 1979, com o PROMORAR (vinculado ao BNH), entretanto teve pequeno 

alcance e duração. Junto à crise econômica e política durante o fim do regime militar, ocorreu uma 

lacuna das políticas habitacionais nacionais (culminando na extinção do BNH), o que impulsionou um 

movimento de descentralização por ausência (ARRETCHE, 1996). Nesse momento, alguns estados 

começaram a estruturar políticas (majoritariamente voltadas para produção habitacional, como é o 

caso da criação da CDHU em São Paulo). Paralelamente, alguns municípios protagonizam as 

primeiras experiências (Recife, Belo Horizonte e Diadema) que buscaram visibilizar a reconhecer o 

direito de permanência da favela. 

Do fim da década de 1980 até o início dos anos 2000 ocorre um segundo período. Este é 

marcado: pela ampliação das experiências municipais nas ações de urbanização de favelas; pela 

criação do primeiro programa nacional de urbanização de favelas na década de 1990 (HBB, posterior 

HBB-BID, que incluiu a regularização fundiária como um dos componentes da política); e por 

diversos avanços em termos legais – entre os quais, o capítulo da política urbana na Constituição 

Federal de 1988, a Medida Provisória de 2001, o Estatuto da Cidade e a revisão da lei de mananciais 

no estado de São Paulo. 

A segunda seção (2.2) refere-se ao terceiro período, pós-criação do MCidades. Entendemos 

que a atuação do Ministério pode ser dividida em duas fases. A primeira marcada pela estruturação 

institucional, início da criação e diversificação de programas para atuar na favela e na questão 

habitacional (UAP, Moradia Social, Papel Passado, Assistência Técnica, entre outros), acompanhado 

do início da ampliação do financiamento público. 

A segunda fase é marcada por vultosos recursos, impulsionados pelo PAC (2007) e PMCMV 

(2009), que passam gradativamente a dominar a agenda do MCidades ao passo que ocorre uma 

retração de outras iniciativas. A agenda de produção habitacional através do PMCMV passou a drenar 

boa parte dos esforços e dos recursos destinados a questão habitacional. Cabe destacar, no entanto, que 

a legislação que criou o PMCMV trouxe contribuições significativas para o campo da regularização 

fundiária, considerada a primeira lei federal a tratar da regularização fundiária de interesse social na 

sua devida abrangência. Destacamos ainda que os grandes investimentos no período, apesar dos 

avanços, contribuíram em alguns casos para acirrar conflitos em torno de remoções de favelas. 
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No que se refere o estado de São Paulo, discorremos sobre os avanços e limites em relação ao 

Programa Cidade Legal. Se por um lado a estado lançou um programa para tratar a regularização 

administrativa e jurídica dos assentamentos, este não foi acompanhado de uma política de melhoria 

das condições urbanísticas (urbanização de favela, melhorias habitacionais e outros). De toda forma, 

demonstra um avanço em favor de uma atuação mais definida do governo do estado em relação a esta 

pauta, diferentemente dos períodos anteriores.  

De forma geral, vimos que nas últimas décadas a agenda da regularização avançou no sentido 

da sua internalização nos três níveis de governo. Embora, essa institucionalização por si só não tenha 

sido suficiente para um avanço estrutural no quadro da irregularidade do país. Como um dos 

resultados deste avanço institucional destacamos que: 

A regularização fundiária passou a estar mais presente na agenda das políticas 

públicas estaduais e municipais. Gouveia e Ribeiro (2014) apontam (com base na 

pesquisa Munic de 2009 do IBGE) que 778 municípios possuem planos ou 

programas de regularização, além disso, 1.047 possuem legislação própria nessa 

temática. Ainda com base na pesquisa Munic de 2009, no estado de São Paulo, há 

117 municípios com legislação própria e 108 com plano e/ou programa específico de 

regularização fundiária (CARPINTERO, 2016, s/p). 
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Capítulo 3 | NOTAS SOBRE ENTRAVES DA REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA  

Em última análise, um programa de regularização bem-sucedido depende da ação 

governamental sistemática e requer tanto investimentos de vulto quanto a promoção 

de reformas jurídicas. Contudo, ainda que se reconheçam o caráter paliativo desses 

programas e a necessidade de investimentos públicos e políticas sociais que 

efetivamente criem opções de moradia social acessíveis e adequadas, sobretudo nas 

áreas centrais das cidades, a legitimidade dos programas de regularização dos 

assentamentos informais existentes é inegável e pode ser claramente justificada, seja 

por razões pragmáticas, seja por envolver direitos fundamentais (FERNANDES, 

2008, p. 56). 

Neste capítulo nos concentraremos nos entraves que influenciam na gestão do processo de 

regularização fundiária de assentamentos irregulares de baixa renda. A partir disso, temos o intuito de 

chamar atenção para a complexidade do conjunto de ações que integram uma política de regularização 

fundiária. Ou seja, além das ineficiências em relação às respostas do Estado ao problema, apontadas 

no capítulo anterior, somam-se as complexidades próprias do processo de regularização em si. Este 

capítulo tem ainda o objetivo de ajudar a guiar o debate no próximo capítulo, que se destina a 

discussão do Programa Papel Passado. Esta discussão contribui discernir o que pode ser considerado 

um entrave do programa ou do próprio processo de regularização fundiária, bem como para o 

entendimento de como o programa buscou atuar (ou não) para mitigar tais entraves. 

Como discutiremos, um processo de regularização fundiária demanda a ação coordenada de 

uma trama complexa de agentes e instituições (públicas e privadas), como: diferentes entes federativos 

(incluindo diferentes poderes – executivo, legislativo e judiciário – e secretarias
58

), cartórios, juristas, 

proprietários de terras, ocupantes, inquilinos dos ocupantes e assim por diante. Cada um desses 

agentes e instituições se move por racionalidades e interesses nem sempre convergentes, o que cria 

uma série de dificuldades ao andamento do processo de regularização. Algumas das motivações de 

divergências, que trataremos, referem-se aos conflitos: entre a questão ambiental e urbana, a respeito 

das competências dos órgãos públicos, de orientação política, entre outros.  

Além destes conflitos, destacam-se dificuldades como aquelas relacionadas; à capacidade 

institucional do Estado brasileiro (carência de recursos e corpo técnico, que limitam a capacidade de 

formulação e internalização das políticas públicas); à fragilidade do conhecimento e da base de 

informações sobre a questão fundiária; à complexidade do sistema cartorário brasileiro, aos entraves 

de ordem jurídica (ausência de leis, existência de leis que dificultam a regularização); à complexidade 
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 Pode envolver, por exemplo, secretarias de planejamento urbano e/ou de habitação, do meio ambiente, setor de 

cadastro; órgãos de licenciamento ambiental. Caso se trate de uma área pública, pode envolver secretarias que 

gerem o patrimônio público, como é o caso da Secretaria do Patrimônio da União.   
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dos assentamentos irregulares precários (relacionadas ao processo de urbanização gradual, à 

morfologia do tecido urbano, ao elevado adensamento construtivo e populacional, sua constante 

transformação), entre outros.  

Evidentemente, a todas estas questões somam-se ainda aquelas de caráter estrutural, como 

aquelas que restringem o acesso à terra a população trabalhadora ou a proposital indisciplina registral 

e seletiva (e violenta) regularização conforme foram apresentadas no primeiro capítulo. Entretanto, 

embora reconheçamos que estas questões se relacionem diretamente com as citadas anteriormente, 

elas não constituem o foco desse capítulo. Não pretendemos esgotar o debate acerca das dificuldades 

da gestão da regularização fundiária, não é tarefa para um único pesquisador e também não é o 

objetivo central desta dissertação. Vide ainda que seria difícil abordar todas as dimensões da 

regularização fundiária, enfocamos as dimensões jurídica e administrativa, sem ignorar, no entanto, as 

questões urbano-ambiental e social. Embora entendamos ainda que os entraves variem de acordo com 

o contexto geográfico, tentaremos nos ater a questões que tendem a representar empecilhos em todo o 

território nacional, porém em virtude do recorte da pesquisa, correrei um risco quase proposital de 

generalizar com base no estado de São Paulo. O referencial legal utilizado refere-se ao período 

anterior à 2016, portanto não consideramos a Lei Federal nº 13.465/2017, que trouxe diversas 

alterações para esta matéria. 

Esta parte da pesquisa baseia-se em três fontes: bibliografia, minhas experiências 

profissionais
59

, bem como entrevistas com especialistas e gestores públicos
60

. 

Tendo em vista apresentar a discussão de forma mais didática, elaboramos uma trajetória 

hipotética de um processo de regularização fundiária de interesse social. Dissertaremos como cada um 

dos entraves se expressa em cada uma das etapas deste processo. Para elaboração do caso hipotético, 

consideramos uma situação com um nível de dificuldade jurídica que pode ser considerado simples e 

um assentamento consolidado (portanto sem a necessidade de realização de obras de infraestrutura). 

Durante a simulação serão apresentadas situações corriqueiras que poderiam dificultar a regularização.   

A trajetória hipotética foi dividida em oito etapas
61

, detalhadas na sequência: (1) Elaboração 

de cartografia básica; (2) Regularização da base fundiária; (3) Elaboração do cadastro físico; (4) 

Elaboração do cadastro social; (5) Projeto de Regularização Fundiária (Regularização Administrativa); 

                                                      
59

 Trabalhei durante dez anos em prefeituras municipais com políticas de regularização fundiária e em outros 

espaços de governança, como o Conselho Nacional das Cidades. 
60

 Entrevistas realizadas com: técnicos municipais que operaram o Programa Papel Passado, funcionários da 

CAIXA e especialistas no tema. Elas foram realizadas entre novembro de 2016 e janeiro de 2017. 
61

 As etapas foram baseadas em apresentação de oficina realizada em 2016, do projeto de Pesquisa (estudo da 

demanda) do Papel Passado ao qual o pesquisador fez parte.  
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(6) Parcelamento do solo no Cartório de Registro de Imóveis (CRI); (7) Titulação da posse e/ou 

propriedade e (8) Regulação Urbana e o direito à cidade.   

3.1  Elaboração da cartografia básica  

A cartografia básica consiste na ação de realizar um registro gráfico do assentamento: seus 

limites, confrontantes, equipamentos públicos, a hidrografia (córregos, nascentes), interferências de 

risco (como linhas de transmissão, oleodutos, gasodutos, a vegetação arbórea), edificações, sistema 

viário, alinhamento de quadras e lotes e a infraestrutura implantada. Este registro é comumente 

elaborado por meio do Levantamento Planialtimétrico Cadastral – LePAC.  

Na cidade hipotética, a equipe da prefeitura possui topógrafos e o trabalho social foi eficiente, 

não havendo dificuldades na execução. As famílias tinham se preparado para recebê-los e os cachorros 

estavam todos presos. 

Situações que poderiam dificultar a elaboração da cartografia básica:  

Deficiências relacionadas à capacidade institucional constituem um dos principais entraves 

relatados nesta etapa, tanto quanto à inexistência de corpo técnico para realizar levantamento 

topográfico e trabalho social, como para realizar contratações (na área de recursos humanos e 

financeiros). Um dos entrevistados da prefeitura de Piracicaba relatou que a contratação de topógrafos 

(falta de profissionais) é o grande entrave da regularização fundiária naquele município. 

Outra dificuldade referente a esta etapa, relatada por gestores em Piracicaba e Osasco, refere-

se aos riscos relacionados à segurança. Foi relatado, por exemplo, um caso de furto de equipamento de 

topografia em um assentamento de Piracicaba. No entanto, os entrevistados alertaram que o trabalho 

técnico social não havia iniciado ainda naquele momento, o que poderia ter contribuído para evitar 

esta situação. Caso semelhante ocorreu no município de Santo André, os gestores relataram que em 

um determinado assentamento a população não permitiu a realização dos trabalhos de topografia, 

inviabilizando mantê-lo no escopo do trabalho.  

3.2 Regularização da base fundiária:  

Essa ação foi apontada como um dos principais entraves pelos seis municípios entrevistados
62

. 

Dividimos a explicação dessa etapa em quatro passos, a fim de explicar de forma mais didática as 

ações e dificuldades envolvidas: (1º) Pesquisa documental; (2º) Delimitação da poligonal do 

assentamento e elaboração da planta de sobreposição; (3º) Disponibilização da base fundiária e (4º) 

Elaboração de atos normativos. 
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 Atibaia, Campinas, Diadema, Osasco, Piracicaba e Santo André. 
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1º passo da regularização da base fundiária – Pesquisa documental  

Inicialmente, é preciso conhecer a base fundiária. Ou seja, entender a quem pertence (do ponto 

de vista formal) à área que se pretende regularizar.  

Num processo de regularização o momento que vai ao cartório fazer as pesquisas é 

chave. Nem sempre você conta com a boa vontade do oficial que esta lidando com o 

ente público. Na maioria das vezes até que se conquiste a confiança, leva tempo. 

Sem falar que 80% das informações que estão no Registro de Imóveis são 

produzidas pela prefeitura, nos processos de aprovação de parcelamento de solo, de 

habite-se, sendo que não existe um fluxo para retorno desses registros (Entrevista 

com Patryck de Carvalho, janeiro de 2017). 

Na cidade hipotética ideal o departamento de regularização fundiária solicitou informações 

sobre a área. O departamento de cartografia indicou ser uma área pública e informou que o cadastro do 

imóvel é o 32.12.13 (S.Q.L)
63

. No orçamento municipal há uma rubrica para pesquisas e solicitações 

cartorárias. O município possui um convênio com o CRI e o pagamento é realizado ao final do mês. 

Dessa forma, foi solicitada a busca no Cartório de Registro de Imóveis – CRI que encontrou duas 

matrículas, ambas públicas municipais: uma área institucional, e outra, sistema de lazer, originadas de 

um loteamento registrado. O CRI entregou as cópias atualizadas. 

Situações que poderiam dificultar a pesquisa documental: 

Pesquisas cartorárias dependem da capacidade técnica municipal (especialmente do setor 

jurídico e de cartografia) para aprofundar a pesquisa, conhecer o histórico do território. Além disso, 

destacam-se questões que fogem a governabilidade da prefeitura, como é o caso de uma série de 

questões que dependem do apoio do Oficial de Registro de Imóveis. Se existir mais de um cartório de 

imóveis (na cidade de São Paulo são dezoito CRIs), é necessário saber a região administrativa em que 

o imóvel localiza. O imóvel ainda pode estar registrado no acervo da circunscrição anterior, já que as 

matrículas (ou transcrições) não são enviadas automaticamente para o novo cartório, sendo necessário, 

recorrentemente, buscas em vários CRIs (que podem inclusive se localizar em outras cidades). O 

depoimento dos entrevistados da Prefeitura de Santo Andre é ilustrativo dessa situação: "Eles [os 

cartórios] ficam pedindo para voltar a São Paulo, sendo que em 1954 tudo passou pra Santo André, 

não sei por que tenho que continuar indo a São Paulo, para registrar lá, averbar primeiro lá, pra depois 

trazer pra cá". 

Destacam-se ainda os custos significativos com os processos cartorários. Contraditoriamente, 

apesar do CRI constituir uma concessão pública, o mesmo cobra custas e emolumentos dos entes 

públicos (como os municípios). Ademais, todas as solicitações devem ser pagas no momento de 

solicitação de documentos (mesmo que futuramente os documentos não sejam encontrados).  Esta 
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 Setor Quadra Lotes – sistema comum muito utilizado nos cadastros de tributação municipais. 
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situação é um complicador, considerando a forma usual de controle dos gastos públicos. As técnicas 

do município de Osasco relataram em entrevista que ao incluir os gastos das pesquisas cartorárias no 

contrato da gerenciadora que assessorava nos processos de regularização fundiária significou agilidade 

nesta etapa. 

Cabem ainda destacar os diversos casos em que não há matrícula e/ou os casos de registros 

com descrição imperfeita, que dificultam a localização da área. 

A Lei de registro brasileiro é a 6.015 de 1973, uma legislação mais robusta. Se você 

olha para aquilo que se registrava até então, as famosas transcrições
64

 eram qualquer 

coisa. Aquilo era quase confiar na infalibilidade de um ser que naqueles livros 

anotava o que aparecia na frente dele, que você nem conseguia desenhar (Entrevista 

com Patrick de Carvalho, janeiro de 2017). 

Há ainda casos de registro das áreas públicas sem individualização do bem
65

 que pode incluir 

áreas institucionais, de lazer e de viário. Nestes casos é necessário pedido de abertura da matrícula, o 

que pode não ser um ato simples. Os loteamentos anteriores a 6.766/1979 não transferiam 

automaticamente as áreas públicas ao domínio público, muitos cartorários se recusavam abrir as 

matrículas por não haver um instrumento formal de doação. Como explicam Denaldi e Dias (2003), 

muitos loteadores não eram vivos para formalizar esse ato, ademais recorrentemente decisões judiciais 

ignoravam o mérito de tal pedido por desconhecerem o direito à regularização fundiária. 

Cabe destacar que a Lei Federal nº 11.977/2009 (lei que criou o MCMV) trouxe instrumentos 

que facilitaram esse passo, bem como a possibilidade do registro dos loteamentos consolidados 

anteriores a 1979. Os principais instrumentos que simplificaram este passo foram a abertura de 

matrícula através da solicitação municipal, bem como a criação da demarcação urbanística, cujo 

funcionamento explicaremos junto com a discussão dos próximos passos que compreendem a 

regularização da base fundiária. 

2º passo da regularização da base fundiária – Delimitação da poligonal do assentamento e 

elaboração da planta de sobreposição.  

Este passo consiste na comparação da situação fática (base cartográfica) com a situação 

registral (desenho da matrícula): 

Voltando a nossa cidade hipotética: a partir da elaboração da planta de sobreposição verificou-

se que o assentamento está totalmente inserido nas duas matrículas, incluindo o campinho de futebol. 
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 A transcrição era a cópia dos livros onde se faziam os registros, muito suscetível a erros, antes da lei de 

registro públicos 6.015/73 que instituiu a matrícula, e o princípio de para cada imóvel uma matricula.  
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 Imperfeições comuns: mencionar apenas a existência da área, ou apenas a metragem quadrada sem a 

descrição, entre outras. 
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As dificuldades de elaboração da planta de sobreposição se relacionam com questões já 

discutidas, como a ausência de corpo técnico e a precariedade das descrições dos registros. Caso a 

estratégia para regularização fundiária demande. Deste primeiro passo resulta a definição do perímetro 

da demarcação urbanística
66

 já que a sobreposição pode demandar novas buscas cartorárias 

3º passo da regularização da base fundiária – Atos normativos. 

Tratando-se de uma área pública, é necessário que o legislativo autorize a alteração da 

destinação da área conhecida como desafetação. Sem a desafetação o município não pode unificar, ou 

parcelar, assim como fica impedido a de conceder a posse ou a alienação da propriedade ao final do 

processo.    

Voltando a cidade hipotética: em uma relação republicana, a câmara legislativa municipal 

analisou o projeto de lei do executivo sobre desafetação e realizou audiências públicas sobre o tema. A 

câmara verificou a consonância com a constituição estadual, a lei orgânica municipal e as diretrizes do 

plano diretor. A partir disso, foi aprovado a lei autorizando o executivo alterar a destinação (desafetar) 

da área de uso comum do povo para uso dominial. Neste caso, a lei já abrangeu todas as áreas públicas 

que viriam a ser objeto de regularização fundiária de interesse social em assentamentos consolidados 

até a data de sanção, extinguindo a necessidade de uma nova lei para cada desafetação. A lei ainda 

autorizava, ao fim do processo, dispor as áreas aos moradores através da posse ou propriedade. A 

desafetação foi realizada através de decreto municipal (com base na lei aprovada pela câmara).  

Dificuldades com os atos normativos: 

Além das dificuldades de ordem política, relacionadas à necessidade de apoio da maioria dos 

vereadores, destacam-se aquelas de natureza técnica e jurídica, conforme discorreremos nos exemplos 

a seguir. 

Uma primeira dificuldade pode estar relacionada a algum impeditivo existente em leis de 

maior hierarquia (como leis federais, estaduais, ou mesmo municipais – como a lei orgânica 

municipal), demandando alterações nestas.  

Destaca-se, nessa linha, o exemplo da Constituição Estadual de São Paulo, que vetava a 

possibilidade de desafetações de áreas de uso comum do povo tornado um “obstáculo intransponível à 

regularização fundiária dos correspondentes assentamentos (DENALDI e DIAS, 2003, p.321)”. 
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 Art. 47 inciso III – demarcação urbanística: procedimento administrativo pelo qual o poder público, no âmbito 

da regularização fundiária de interesse social, demarca imóvel de domínio público ou privado, definindo seus 

limites, área, localização e confrontantes, com a finalidade de identificar seus ocupantes e qualificar a natureza e 

o tempo das respectivas posses; (BRASIL, 2009).   

 



87 

 

 

 

Apenas em 2007 é que se alterou o artigo 180 da constituição. A partir de então as desafetações foram 

permitidas mediante compensação ou justificativa e comprovação da irreversibilidade da ocupação, 

com lapso temporal até dezembro de 2004 e do interesse social (SÃO PAULO, 1989). Esta vedação é 

objeto de questionamento quanto ao conflito de atribuição federativa. Além disso, questionava-se que 

a legislação feria os direitos dessas populações, tese que ganhou força com a aprovação do Estatuto da 

Cidade e, especialmente, com a Medida Provisória nº 2.220/2001
67

. 

A ausência de legislações municipais que tratem de aspectos gerais da política de 

regularização fundiária consiste em outro entrave. Esta situação cria a demanda de uma série de 

procedimentos repetidos a cada regularização de um novo assentamento, como por exemplo, a 

necessidade de uma desafetação nova a cada regularização de assentamento situado em área pública. 

Existem as legislações imprecisas, aprovadas por exemplo, antes da abertura da matrícula, resultam 

em incompatibilidades que dificultam o registro, ou tornam-se nulas, necessitando de nova 

legislação
68

. 

4º passo da regularização da base fundiária: Disponibilização da base fundiária: 

Este passo trata de ações que o município desenvolve para registrar no CRI a área do 

assentamento como um todo (a gleba) sem restrições legais. Envolve ações como: unificações ou 

destaques da matrícula, registro de desafetação ou auto de demarcação urbanística. 

Na cidade hipotética. O município leva ao CRI o pedido da averbação da desafetação e 

posterior unificação, munido de cópias atualizadas das matrículas (do próprio cartório), decreto de 

desafetação publicado no diário oficial e projeto de unificação aprovado pelo município. Dentro do 

prazo, sem nota devolutiva, é feita a averbação da desafetação nas respectivas matrículas, em seguida 

registra-se a extinção de ambas, originando uma nova matrícula da área total como bem dominial do 

município. É entregue a cópia da nova matrícula da área. Está regularizada, dessa forma, a base 

fundiária.  

Situações que poderiam dificultar a disponibilização da base fundiária: 

A necessidade de corrigir imprecisões da matrícula para adequar à realidade fática. Nesse 

procedimento, chamado de retificação, é necessário elaborar uma planta com a descrição da área, a 

partir da base cartográfica, com responsável técnico habilitado, contendo a assinatura (anuência) de 

todos os confrontantes. É um processo trabalhoso e, até 2004, todas as retificações ocorriam por via 

judicial. A alteração da Lei Federal nº 6.015/1973 possibilitou, em algumas situações, as retificações 
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 Instituiu o direito a Concessão de Uso Especial para Moradia - CUEM em áreas públicas.  
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 Presenciei essa situação enquanto diretor do município de Várzea Paulista.  
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por via administrativa. O Oficial de Registro pode dispensar as anuências
69

 dos confrontantes, mas 

nem sempre se sentem seguros para isso. O procedimento foi simplificado pela Lei Federal nº 

11.977/2009
70

, mas ainda pode ser considerado um entrave, como apontado por um gestor entrevistado 

em Diadema: “A retificação ainda é um gargalo pela questão dos confrontantes”.  

Registros de áreas muito extensas, como os títulos da antiga Rede Ferroviária Federal - 

RFFSA, que ultrapassam muitas vezes os limites municipais, podem constituir outro entrave
71

. Ainda 

que não haja essa obrigação para fins de regularização fundiária de interesse social e apesar do avanço 

dos processos de regularização em patrimônios da União após a Lei Federal n° 11.481/2007, esta 

questão ainda pode ser considerado um entrave. Um dos gestores entrevistados do município de 

Atibaia exemplifica esta questão: “Temos um processo judicial com a SPU (Secretaria de Patrimônio 

da União), fizemos tudo que eles exigem, contudo demora muito para fazer a transferência, a ponto de 

solicitarem a atualização sem o parecer conclusivo do relatório anterior”.  

No caso das áreas particulares pode haver entraves adicionais, como existência de: processos 

judiciais de reintegração de posse e outros litígios possessórios, ações civis públicas e ações de 

execução de hipotecas. Antes da Lei Federal n° 11.977/2009 existia poucos instrumentos além da 

desapropriação, que acabava sendo uma das poucas saídas para regularização fundiária de 

assentamentos em áreas privadas. Além de constituir um processo longo, a desapropriação poderia 

gerar conflitos de registro (como sobreposição de títulos, tendo em vista que a desapropriação pode ter 

caráter originário). Os entes públicos enfrentam processos que se alastram por anos, entre outros 

motivos devido aos conflitos relacionados ao valor da indenização (que recorrentemente resulta nas 

chamadas “superdesapropriações
72

”).  

Quando trabalhava em São Bernardo do Campo, por exemplo, após longo período de embate 

sobre o valor da indenização de uma desapropriação, com a imissão provisória de posse declarada, 

tivemos que solicitar alteração da perícia no processo judicial, pois o Oficial do Registro de Imóveis 

não conseguia abrir matrícula, por imprecisão da descrição do imóvel desapropriado. Resumindo, 

discute-se o valor de algo que não é possível identificar a localização e levar ao registro. Situação 

semelhante, em relação os grandes preços pagos e sobreposição de registros, foi relatada por um gestor 

entrevistado em Osasco:  
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 Quando há apenas a correção de imprecisões na descrição perimétrica, por exemplo. 
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 O parágrafo único do art. 65 expõe que o registro do parcelamento independe do atendimento aos requisitos 

constantes da Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que para algumas interpretações incluía a necessidade 

de retificação.   
71

 Consiste na dificuldade de apuração do remanescente. 
72

 Sobre as superdesapropriação e desdobramentos ver: Preço de desapropriação de terras: limites às políticas 

públicas nas áreas de habitação, meio-ambiente e vias públicas em São Paulo (LABHAB, 2001).  
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Aqui tem uma questão que nos anos 1990 fazia um monte decreto, fazia 

desapropriação amigável, pagava um milhão numa área que tinha gente morando, e 

não tinha mil reais pra lavrar a escritura. E o cidadão desapropriado ainda vendia 

aquela área, que estava ocupada, para outra pessoa. Gerava sobreposição, duplo 

registro. Santa Rita tem três donos da área (Entrevista com as técnicas de Osasco, 

dezembro de 2016). 

Outra situação que pode constituir um complicador refere-se à existência de diferentes 

proprietários em um mesmo assentamento (incluindo público e privados) já que a necessidade de 

unificação de proprietários distintos não era permitida. Contudo, esta situação foi facilitada com a 

criação do instituto da demarcação urbanística, criado pela Lei Federal nº 11.977/2009. O instituto 

permite originar uma nova e única base fundiária, sem alterar o domínio, desde que o edital de 

demarcação não seja contestado. 

3.3 Elaboração do cadastro físico:  

É neste momento que se identificam os limites dos lotes e as construções existentes, por meio 

da visita de campo, conhecida como selagem. A selagem consiste no levantamento do uso do solo 

(residencial, comercial, serviços, industrial, misto, entre outros), além da identificação e contagem dos 

imóveis e famílias. É fundamental uma equipe multidisciplinar para a visita. 

As dificuldades se referem à capacidade institucional, por se tratar de trabalho bastante 

especializado. A morfologia labiríntica do tecido urbano dificulta ainda a identificação das divisões, 

que subsidiarão a individualização dos lotes.   

Destaca-se ainda a recorrente pressão para que seja realizada uma subdivisão do cadastro da 

família. Conflito comum em situações em que há intenção de haver remanejamento de famílias 

(conforme vontade dos ocupantes), o que significaria mais um atendimento habitacional. Conforme 

apontado por um gestor de Osasco: “Trata-se de um problema que acho que nem é da Regularização 

Fundiária, mas da habitação como um todo. O desdobro familiar, uma casa vira cinco, ou filho casou e 

foi morar em outra casa precária noutro canto da cidade. Todo mundo é nossa demanda”. 

3.4 Elaboração do cadastro social:  

Uma vez realizado o cadastro físico, é necessário que para cada “selo” exista um cadastro 

social. Neste momento deverão ser caracterizadas em detalhe as condições socioeconômicas dos 

moradores, as condições da ocupação, além de ser elaborada a coleta e cópia da documentação. 

Uma dificuldade comum refere-se a casos de famílias que recusam se cadastrar e/ou fornecer 

documentos. As motivações podem ser variadas, como comenta um gestor entrevistado em Osasco: 

“existe famílias que são reativas, não sem razão. Em cada caso há uma especificidade, como aquele 
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residente que é acumulador, ou a mulher que tem cinco filhos. E o tráfico nessas áreas é outro 

complicador”.  Outro fator que influencia nesse sentido, refere-se ao histórico violento da ação do 

Estado nesses territórios. 

Ademais, há situações em que o proprietário não permite a elaboração do cadastro em nome 

do inquilino e em casos extremos, esta questão pode inclusive gerar o despejo. A realização do 

cadastro também ajuda a prever dificuldades que aparecerão na etapa de titulação das famílias, por 

consequência geram tentativas de burla por parte dos entrevistados, como o caso de proprietários de 

vários imóveis que utilizam de “laranjas” e acabam não revelando a verdadeira situação do 

assentamento. 

3.5 Projeto de Regularização Fundiária (Regularização 

Administrativa):  

Para elaborar o projeto de regularização fundiária é importante um diagnóstico que contenha 

no mínimo: avaliação das condições de infraestrutura existente; a existência de corpos d’água e suas 

restrições ambientais; a existência de famílias em situação de risco; a classificação e hierarquização do 

sistema viário e o mapa fundiário elaborado na planta de sobreposição.  

A partir do diagnóstico desenvolve-se o plano de massas que deve conter as delimitações das 

áreas passíveis de consolidação e daquelas sujeitas à remoção e as áreas de reassentamento. Com base 

nesse plano deve ser elaborado um projeto passível de aprovação municipal (tendo em vista todas as 

legislações vigentes em todas as escalas de governança), compreendendo: o projeto de parcelamento 

do solo (com os lotes, sistema viário e sistema de áreas públicas), com os respectivos memoriais 

descritivos. Dada à especificidade de cada assentamento são necessários também, planos de 

recuperação ambiental, projetos complementares de infraestrutura (e o seu cronograma de realização), 

projetos do reassentamento, entre outros
73

.   

Aqui se encontra um dos maiores gargalos do processo, especificamente no que compete ao 

desafio de urbanizar o assentamento.  

Vejamos a continuação de nossa cidade hipotética: O assentamento estava, conforme plano 

diretor, definido como Zona Especial de Interesse Social - ZEIS. Em um passado recente o município 

havia concluído as obras de asfaltamento e de saneamento. Ressalta-se que apenas 15% de todo esgoto 

da cidade é tratado.  O diagnóstico apontou ainda que as famílias estão servidas de escolas e unidades 

de saúde da rede pública. Tendo em vista esse cenário, o assentamento pode ser considerado, 
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 Há uma literatura sobre projetos de urbanização de assentamentos precários como: Bueno, 2000; Denaldi, 

2003; Moretti, Comaru e Samora, 2009; Samora, 2009.  
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urbanizado e consolidado. Não se trata ainda de uma área de proteção de manancial, conservação outra 

restrição de proteção definida por lei estadual e/ou federal. No entanto, existiam algumas casas que 

estavam em uma faixa de proteção permanente (APP) de um córrego que passava ao fundo do 

assentamento. 

Neste município ideal, as aprovações de regularização fundiária de interesse social ocorrem 

através de uma comissão, que participam os departamentos de regularização fundiária, de meio 

ambiente e de controle urbano. Para ser analisado o projeto precisa passar pela anuência dos 

moradores do local que acompanham todo o processo. Cumprindo os preceitos da gestão participativa 

e do controle social, o município possui conselho de habitação e de meio ambiente. Junto a todos os 

elementos do projeto também foi apresentado estudo técnico comprovando que a intervenção realizada 

implicou na melhoria das condições ambientais em relação à situação irregular anterior. Além disso, 

foi atestada a inexistência de risco as famílias do assentamento, mesmo aquelas situadas em APP. 

O departamento de meio ambiente, em uma análise abrangente, considerou que a 

regularização fundiária não se iniciou com a entrada do pedido de aprovação e, portanto, as obras 

realizadas ao longo dos anos (incluídas a de afastamento do esgoto) comprovavam a melhoria da 

condição ambiental. Foi aceita, portanto a supressão da parte APP ocupada (e a consequente 

regularização dos lotes nela contidos). Com relação ao tratamento de esgoto, registrou-se a observação 

de que sua implementação acompanhará a do restante da cidade. 

O departamento de controle urbano definiu a metragem mínima permitida para os lotes: igual 

ao menor lote existente, mas não foi permitido o desdobro de lotes que resultassem em menos de 100 

m². Também não seria permitida a unificação de lotes que resultassem em área superior a 250m². Os 

usos existentes foram tolerados, contudo foram permitidos como futuros usos apenas aqueles 

considerados não incômodos, além do residencial de interesse social. As regularizações edilícias 

teriam o tratamento individualizado conforme o estudo apresentado das condições de habitabilidade.  

O departamento de regularização fundiária, responsável pela elaboração dos projetos, conferiu 

a caracterização das famílias e emitiu seu parecer favorável, encaminhando para elaboração do decreto 

de aprovação. O projeto aprovado foi encaminhado ao departamento de cadastro para atualização 

municipal. Completou-se, dessa forma, a regularização administrativa.  

Dificuldades do projeto de regularização (aprovação/licenciamento urbanístico).  

Um dos maiores entraves refere-se ao conjunto de procedimentos necessários para alcançar os 

critérios exigidos para consolidação do assentamento necessário para obter a aprovação municipal. 

Quanto aos entraves que envolvem a execução de urbanizações de assentamentos precários, 

recomenda-se a leitura de bibliografia especializada: Bueno, 2000; Cardoso, 2007a, 2010; Denaldi, 
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2003, 2004, 2008, 2013; Cordeiro, 2009. Como o recorte deste subcapítulo refere-se aos entraves da 

regularização administrativa e jurídica, discorreremos apenas sobre as situações que geram 

impedimentos para alcançá-la. 

Uma condição sem a qual não é possível alcançar a regularização fundiária trata-se de 

“corrigir” as situações entendidas como não regularizáveis, a exemplo das áreas de risco (que não 

podem ser regularizadas sem as obras necessárias ou sua realocação). Evidentemente, é importante 

ressalvar que um dificultador a mais, trata-se do fato de que a interpretação do que é uma situação de 

risco pode ser atravessada por diversos conflitos. Uma mesma situação que poder ser considerada de 

risco em um dado momento histórico e político, pode não ser em outro (a depender das disputas de 

interesse que atravessam um projeto de regularização). 

Outro obstáculo diz respeito à transferência das infraestruturas para os cadastros da prefeitura 

(ou concessionárias). O que significa assumir a responsabilidade em mantê-las. Considerando que 

muitas dessas urbanizações são realizadas de forma gradual (DENALDI, 2003), e que em muitos dos 

casos são construídas (ao menos em parte) pelos próprios moradores, há pelo menos dois problemas: 

(i) a imprecisão da localização das infraestruturas subterrâneas; (ii) Não há garantias de que os 

materiais utilizados seguiram critérios mínimos de qualidade (segundo as normas), bem como não há 

garantias quanto à qualidade dos serviços realizados. Estas são preocupações comuns dos 

departamentos responsáveis pela manutenção e dos responsáveis em aprovar (o ato de se tornar 

corresponsável). Ainda sobre o processo da realização das obras é importante considerar o tempo das 

urbanizações e a necessidade de serem refeitas. Conforme uma pesquisa, realizada no Grande ABC, 

foi demonstrado que 80% dos assentamentos que recebiam obras do PAC-UAP na região já haviam 

recebido intervenções com recursos de outras fontes nas últimas três décadas, constatando a 

necessidade de obras serem reexecutadas ao longo do tempo (DENALDI et al, 2016, p.108). 

Outra dificuldade comum refere-se aos casos em que o projeto de urbanização é realizado sem 

considerar a base fundiária, o que pode resultar na criação de situações irregularizáveis do ponto de 

vista legal. Um dos motivos pelos quais isto pode ocorrer refere-se ao fato muito comum de não haver 

profissionais que pensem o processo regularização fundiária como um todo nas equipes dos projetos 

de urbanização. Uma das gestoras entrevistadas no município de Osasco apresentou uma preocupação 

nesse sentido: 

Na urbanização de favelas, dificilmente os projetistas e a execução levam em 

consideração a questão fundiária. Muita coisa poderia ser evitada se o setor da 

Regularização Fundiária participasse desde o começo. Tem uma situação, por 

exemplo, em que há casas que agora já estão consolidadas, cuja frente foi projetada 

pra uma rua que é uma área particular, ignorando a base fundiária (entrevista 

realizada com gestoras do município de Osasco em dezembro de 2016). 
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O arcabouço jurídico demandado para a aprovação do projeto é outro obstáculo. Como a 

ausência de uma legislação municipal que demarque as ZEIS, que permita o parcelamento do solo com 

flexibilidade de parâmetros e que entenda que o meio ambiente é antrópico.  

As Prefeituras tem uma capacidade muito baixa de formulação jurídica. Ainda que 

não seja necessária uma lei específica de regularização, os municípios carecem de 

outros dispositivos que permitam avançar no tema. Poucos municípios se 

propuseram a olhar pro seu normativo que regula o uso do solo a partir de uma ótica 

de intervir numa cidade que está ali colocada e que não que vai ser desenhada de 

novo (Entrevista com Patryck Carvalho, janeiro de 2017). 

Um gestor de Campinas argumentou ainda, que sobre a ótica da segurança ao servidor: “O 

arcabouço jurídico municipal precisa ser aperfeiçoado, principalmente para dar mais segurança aos 

técnicos, para que não sofram pressão política para aprovar”. 

Quando se fala de capacidade administrativa há várias nuances, desde falta de 

técnicos e órgãos especializados, até o município que ainda opera meramente na 

lógica da aprovação (...) que continua com aquela cabeça da Lei 6766/79, do lote 

mínimo, da área pública mínima... Isso pode ter relação com uma atuação técnica 

baseada em um preconceito. Como assim regularizar um lote de 60m² e as 

posturas municipais? (Entrevista com Patryck Carvalho, em janeiro de 2017). 

Dificuldades do projeto de regularização (aprovação/licenciamento ambiental).  

Um dos conflitos recorrentemente mais debatidos nesta etapa de aprovação do projeto refere-

se à dimensão ambiental da cidade
74

. Heloisa Costa (2008) aponta que o planejamento ambiental e 

urbano tem origem a partir de racionalidades diferentes. Enquanto a origem da regulação urbanística 

acompanha o desenvolvimento industrial e a acumulação capitalista, a ambiental questionava estes 

rumos tomados. Segundo a autora, há, porém, indícios que a regulação ambiental hoje oscila entre sua 

origem e a contribuição para fase atual do capitalismo ecológico, que por sua vez, recorrentemente 

confronta com a racionalidade urbanística baseada na visão redistributiva e os ideais de reforma 

urbana (COSTA, 2008). 

 Antes de 2006, a aprovação de um licenciamento ambiental de regularização fundiária que 

envolvia intervenção em APP era praticamente impossível, restando à remoção integral, solução 

injustificável do ponto de vista social e financeiro. Ainda mais curioso era o contraste de loteamentos 

regulares, que implantados no vácuo das alterações no Código Florestal federal de 1965
75

 ocupavam a 

mesma faixa de APP, sem nenhuma insegurança jurídica. 

                                                      
74

 Destaca-se a existência de um seminário nacional sobre o tema, iniciado em 2007. Já foram realizadas três 

edições do Seminário “Tratamento de Áreas de Preservação Permanente em Meio Urbano e Restrições 

Ambientais ao Parcelamento do Solo” (APP URBANA).  
75

 Em 1986 se alterou de cinco para trinta metros de faixa de APP para rios com até dez metros de largura 

(maioria dos rios urbanos). 
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A partir da aprovação da resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 

369/2006, que possibilitou a supressão de APP em casos excepcionais (como regularização fundiária 

de interesse social), dois embates emergiram: (i) interpretações sobre sua aplicabilidade; (ii) conflito 

de competências dos entes federados licenciadores. Para citar um caso emblemático, Santos (2012) 

relata um caso do município de Santo André, que submeteu um pedido de licenciamento de 

urbanização em área de APP em 2005, portanto antes da aprovação da resolução CONAMA, que fora 

negado por não haver respaldo jurídico. Em nova solicitação, após a resolução, ocorreu um novo 

indeferimento, agora por não haver sido suficientemente caracterizado o ganho ambiental da 

intervenção (SANTOS, 2012). Segundo Denaldi e Jodas (2012), sobre esse mesmo caso, a justificativa 

deste segundo indeferimento dizia respeito a uma área de APP, que segundo o parecer seria passível 

de recuperação, já o projeto propunha uma área para as novas moradias, que haviam sido relocadas da 

APP deste mesmo córrego. Negava-se, com essa justificativa, o ganho ambiental do projeto como um 

todo. Além disso, a argumentação pode ser considerada infundada, já que a APP em questão estava 

descaracterizada (DENALDI e JODAS, 2012). Ainda segundo as autoras, somente em 2011 (note-se 

que a Lei 11.977/2009 já estava vigendo, mas não foi considerada), em acordo entre os setores 

ambientais do município e do estado, foi decidido pelo enquadramento na CONAMA 369/2006. O 

parecer negativo foi revogado, entretanto foi exigida a comprovação da existência da ocupação 

anterior a 2001 (A legislação vigente não considerada definia o requisito de existir antes de 31 de 

Dezembro de 2007). No caso, o município possuía a comprovação de anterioridade a 2001 e, em 2012, 

foi emitido o licenciamento pelo órgão municipal (DENALDI e JODAS, 2012). 

A Lei Federal nº 11.977/2009 foi aprovada com referências claras a autonomia municipal e a 

uma visão socioambiental para promover a recuperação urbana e ambiental. O município aprovaria a 

regularização de interesse social em área de APP, desde que comprovada às melhorias das condições 

ambientais. Em 2011 ela é aperfeiçoada, incluindo a qualificação de órgão ambiental capacitado
76

 e 

que o governo estadual poderia fazer o licenciamento na ausência de órgão capacitado no município. 

Em 2012, com a aprovação do novo Código Florestal, se fecha um ciclo: o código remete à Lei 11.977 

no que compete a matérias de regularizações urbanas de interesse social. 

Evidentemente, isso não significa que o conflito tenha sido superado, uma vez que os órgãos 

de aprovação definem o que pode ser considerado ganho ou melhoria da qualidade ambiental, já que 

não há parâmetros legais que comprovem, ou mensurem de fato os ganhos ambientais definidos em 

leis (DENALDI, FERRARA e SILVA, 2016, s/p). 

Por outro lado, uma definição detalhada pode acabar excluindo soluções alternativas ou que 

não foram previstas pelo legislador. Um exemplo disso é o caso da Lei de proteção de Mananciais da 
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 Segundo a lei: “que possua em seus quadros ou à sua disposição profissionais com atribuição para análise do 

projeto e decisão sobre o licenciamento ambiental (§2 do Art. 53 - BRASIL, 2011)” 
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Represa Billings no estado de São Paulo (Lei nº 13.579/2009). Apesar de ter avançado no sentido de 

buscar definir de forma mais precisa os critérios de melhoria ambiental para a dispensa da 

compensação ambiental, acabou excluindo situações que em tese deveria abarcar. A legislação criou 

um enquadramento que permite a dispensa de compensação ambiental em assentamentos considerados 

precários mediante realização do Projeto de Recuperação de Interesse Social - PRIS, que preveja as 

obras de infraestrutura que serão feitas a posteriori. A lei excluiu qualquer possibilidade de dispensa 

de compensação ambiental em assentamentos consolidados, ou em casos de necessidade de relocação 

total de um assentamento. Isso representa um dificultador, vide que muitos assentamentos datam de 

muitas décadas e vão se tornando consolidados ao longo do tempo, anteriormente ao início do 

processo de regularização. Da forma como foi redigida a lei, diferentemente do caso hipotético da 

nossa cidade ideal, uma obra realizada anteriormente ao início da regularização não poderia ser 

considerada como uma compensação ambiental, o que é passível de questionamento (LOPES, 2016, 

s/p). 

Sobre a possibilidade de regularização fundiária em áreas de APP sob vigência da 

11.977/2009
77

 pode ocorrer caso semelhante ao verificado no exemplo da legislação da proteção da 

Represa Billings. A interpretação sobre o conceito de ganho ambiental restritivo desconsiderando o 

histórico de melhorias ambientais ao longo dos anos torna-se um dificultador para assentamentos de 

interesse social consolidados.  

Outras discussões que são pouco pautadas referem-se: O princípio que norteia o direito 

ambiental é o de respeitar sempre a norma mais restritiva. Porém, nestes processos, relega-se, 

frequentemente, a reflexão sobre o que é a melhoria efetiva da qualidade ambiental. Quais são as 

outras formas de garantir melhorias ambientais que não associadas a obras físicas, como a regulação. 

Não são levados em conta, por exemplo, os danos ambientais resultantes da manutenção da situação 

irregular, ou recursos que são desperdiçados em processos não efetivados que objetivam entre outros a 

sua mitigação. Em casos em que a realização de obras garantirá melhorias ambientais, mas dependem 

de recursos externos não se avalia, frequentemente, o impacto que uma análise morosa
78

 (e/ou de sua 

negativa) do licenciamento ambiental pode ter ao próprio meio ambiente. Como avalia um dos 

gestores de Atibaia. 

Nós conseguimos inicialmente executar as obras com o recurso que acessamos
79

. 

Porém, elas foram paralisadas por que não conseguimos o licenciamento ambiental, 

principalmente devido à obra de tratamento de esgoto, na aprovação estadual. [Sem 

                                                      
77

 Conforme o Art. 54 da Lei 11.977/2009  
78

 Não pretendemos generalizar que qualquer demora, ou negativa, na analise ambiental trate-se de leviandades.  
79

 A partir do projeto realizado no Papel Passado o município acessou os recursos do programa de UAP. 
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aprovação] a CAIXA bloqueou o recurso, mas a obra já havia sido licitada, 

contratada e a empresa havia iniciado. A partir de então a obra não foi pra frente [e 

não realizamos as obras do afastamento de esgoto]. (Entrevista com gestor de 

Atibaia, dezembro de 2016). 

Não raro ainda processos de regularização fundiária que ficam paralisados durante muito 

tempo por desentendimentos que podem ser considerados pontuais frente à urgência de atuar nesses 

territórios. Por exemplo, em Jundiaí foi travado um embate entre os setores que promoviam a 

regularização fundiária e o setor ambiental. Enquanto o órgão licenciador defendia que a contenção 

das ampliações dos imóveis deveria ser a primeira medida a ser tomada, o setor de regulamentação 

municipal entendia que a contenção poderia ser mais facilmente controlada caso fosse realizada a 

regularização fundiária antes (PIMENTA e CARVALHO, 2016). O desenrolar deste caso de Jundiaí 

traz outros elementos para refletir sobre os empecilhos da aprovação do projeto de regularização 

relacionados ao licenciamento ambiental. Com a aprovação da Lei Federal nº 11.977/2009, o 

município busca retomar a regularização fundiária (havia sido frustrada no CRI que questionou as 

aprovações apresentadas à época), agora com a prerrogativa de autonomia municipal de licenciamento 

ambiental. Após exaustivas tentativas de licenciamento ambiental no departamento municipal, a 

estratégia é alterada: decidiram resgatar o processo desde o início. A urbanização fora financiada com 

recursos federais (pró-moradia) e naquele período foi obtida a licença de execução, emitida pelo 

departamento ambiental estadual. O município resolve, então, protocolar um pedido de renovação da 

licença, que havia sido emitida 20 anos antes. Juntados o licenciamento urbanístico e o mesmo laudo 

negado no âmbito municipal atestando as melhorias ambientais, foi deferida a solicitação e obtido a 

licença de instalação
80

, propiciando o registro do parcelamento solo (PIMENTA e CARVALHO, 

2016).  

Durante as entrevistas foi verificada em Santo André, situação semelhante. O município 

formatou um edital de contratação que contava com a necessidade de obtenção do DCUA
8182

 

(licenciamento estadual), sem fazer menção à possibilidade de licenciamento municipal, mesmo 

possuindo a prerrogativa. O que traz evidências de uma estratégia de aprovação estadual caso obtenha 

dificuldades de licenciar no município. 

3.6 Parcelamento do solo no Cartório de Registro de Imóveis (CRI):  

A documentação necessária para entrada no cartório de registro de imóveis refere-se: ao 

pedido formal assinado pelo proprietário e pelo  promotor da regularização fundiária; o projeto de 

                                                      
80

 Sobre a CESTEB utilizar o mesmo expediente de licenciamento de “instalação poluidora” para regularização 

fundiária, ver crítica em LOPES (2016). 
81

 Declaração de Conformidade Urbanística Ambiental – equivale ao licenciamento ambiental emitido pelo 

estado através do programa Cidade Legal conforme apresentado no subcapitulo 2.2. 
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regularização fundiária (parcelamento do solo), com as devidas aprovações (urbanística e ambiental); 

os memoriais descritivos e cópia da matrícula da área (originada na regularização da base fundiária). 

Neste momento é que os lotes de cada domicílio passam a existir legalmente. 

Em nossa simulação: o projeto aprovado foi encaminhado ao CRI que, reconhecendo a 

atribuição municipal, registrou o parcelamento do solo, encerrando a matrícula da gleba e originando 

as novas e individualizadas matrículas de cada parcela (lotes), das áreas públicas (campo de futebol) e 

do sistema viário. O oficial de registro entregou as cópias das matrículas, todas em nome do 

município.  

Dificuldades do registro de parcelamento do solo:  

Identificamos que as principais dificuldades têm duas naturezas: a capacidade 

institucional/administrativa e o funcionamento do sistema registral brasileiro. 

Sobre o sistema registral, Patrick Carvalho comentou, mediante entrevista, que a ausência 

dentro do cartório de imóveis de profissionais do campo das ciências territoriais - como arquitetos 

urbanistas, geógrafos, cartógrafos, entre outros - leva a uma interpretação puramente legalista de um 

dos principais instrumentos de planejamento territorial que é o cadastro oficial da propriedade da terra. 

Os oficiais dos cartórios se preocupam mais com a segurança do ato de registro do que com a 

representação de uma realidade territorial.      

Primeiro que nós sempre lidamos com o universo da relação com o mundo registral 
como uma coisa do obscuro, do obtuso, do incompreensível, do tema de 
especialistas e de especialistas do mundo jurídico. E isso não é só decorrência de 
uma legislação obtusa, isso é decorrência de um projeto para que seja assim, de 
não querer desvelar como é que acontece nas cidades e no campo também, a 
questão do registro da propriedade (Entrevista com Patryck de Carvalho, janeiro 
de 2017). 

O intuito de superar os entraves dos registros motivou que o conteúdo da Lei nº 11.977/2009 

(e principalmente a sua alteração, com a Lei Federal nº 12.424/2011) incidisse diretamente sobre este 

tema. Estas leis alteraram a Lei Federal de Registros Públicos (nº 6.015/1973), incluindo diversas 

novas formas de registro não contidas anteriormente (esse assunto será mais detalhado no próximo 

capítulo). Uma das importâncias da Lei 11.977, portanto, foi o reconhecimento de que tão importante 

quanto a existência de uma lei específica de regularização é compreender o universo registrário e 

buscar ali intervir. 

Cabe destacar, no entanto, que a legislação 11.977 passou por um período de aplicação de 

forma não uniforme pelos cartorários. Com o intuito de pacificar as interpretações sobre esta matéria, 

articulou-se a elaboração do Provimento nº 44 (de 18 de março de 2015), em conjunto com a 
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Corregedoria Nacional de Justiça, sobre o registro da regularização fundiária urbana a partir da 

aprovação da 11.977.  A partir de então, foram uniformizados os entendimentos sobre a questão. 

Destaca-se ainda que  no estado de São Paulo já havia sido elaborada uma norma da 

corregedoria da justiça sobre este tema em 2012. De acordo com Dias (2016, s/p):  

Este normativo, em consonância com os ditames da L. 11.977/09, pacificou 

entendimento sobre questões registrarias que restavam controversas, a saber: 

retificação dos imóveis, as transferências de domínio das áreas demarcadas e, 

principalmente, as gratuidades impostas pela Lei federal. Tais questões parecem 

estar superadas. 

A questão da capacidade administrativa interfere diretamente na questão registral. 

Primeiramente, é necessário haver capacidade de entregar um projeto que seja passível de registro 

(como problematizado na seção anterior). Além da capacidade de retornar as notas devolutivas do 

CRI. Desde questões mais simples quando estas são fundadas e se relacionam ao campo técnico (no 

caso, por exemplo, de ausência de algum documento, ou detalhes que faltaram no desenho técnico do 

projeto). Até casos mais complexos, que podem se relacionar a questões subjetivas (por exemplo, 

quando há um questionamento da pertinência aprovação municipal). Neste caso surge a necessidade de 

parecer jurídico especializado para contrapor a argumentação. A capacidade de estar em constante 

diálogo com questões jurídicas, com uma produção urbanística que se proponha estar conectada aos 

desafios da produção da cidade (que raramente se enquadra nas normas formais), um trabalho social se 

mantenha mobilizado, coeso sem criar falsas expectativas, depende sem dúvida, entre outras coisas, de 

uma equipe extremamente especializada. Apesar das normas da corregedoria terem representado um 

grande avanço, não se desconstrói uma resistência histórica facilmente. Até mesmo porque esta nem 

sempre tem relação apenas com a legalidade.  

3.7 Titulação da posse e/ou propriedade:  

A titulação refere-se ao momento em que as famílias recebem os títulos que atestam a  posse 

e/ou propriedade, acompanhado do seu  o registro na respectiva matrícula do lote. 

No nosso caso hipotético, foi aberto processo administrativo para cada família, instruído com 

a documentação coletada no momento do cadastro social. Após análise do preenchimento dos 

requisitos pela prefeitura, em conformidade com as legislações federal e municipal, o título de posse 

e/ou propriedade foi emitido. A municipalidade definiu que a titulação seria feita preferencialmente 

em nome das mulheres. Cada título foi levado ao CRI e registrado na respectiva matrícula dos lotes. A 

cópia da matrícula com o registro foi entregue para cada família em um dia de festa. 

Dificuldades na titulação  
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Quando se trata de uma área pública, se não houver legislação autorizando a titulação, só é 

possível titular em caso de direito adquirido, por meio de uma CUEM
83

. É comum, no entanto, que a 

lei que autoriza a desafetação do uso da gleba (disponibilização da base fundiária) autorize também a 

transferência, seja por meio de uma concessão (posse), doação ou alienação (propriedade). 

A escolha de quem será o beneficiário titulado, nas áreas públicas em casos onde o sujeito é 

cadastrado como proprietário de vários imóveis é um dificultador. Beneficiar o morador (inquilino, ou 

qualquer outra relação), ou “proprietário”? Não existem respostas simples, se por um lado o executor 

da benfeitoria (casa) é socialmente reconhecido como proprietário e esse aluguel é parte da sua renda, 

por outro, a política de regularização fundiária deve garantir o direito à moradia e ser cautelosa com o 

a privatização da terra pública numa utilização de valor de troca. 

Há situações ainda em que a titulação depende de ação judicial, como uma ação de usucapião 

(individual ou coletiva).  Estes casos podem ser ainda mais dificultados por conta da possibilidade de 

subjetividade da interpretação da lei. Em um estudo realizado pelo IPEA, que analisou os pedidos de 

usucapião coletivo nas principais capitais brasileiras
84

, entre 2001 a 2013, surpreende que apenas 

dezessete de 57 tiveram o direito reconhecido. Sobre os pedidos negados que recorreram apenas um 

gerou decisão favorável. No que se refere à linha das argumentações para negar os pedidos, destaca-se 

o fato de que a maioria das interpretações destoava das doutrinas sobre o tema
85

 (IPEA, 2016b), 

revelando a subjetividade das decisões.  

O principal argumento justificado para negar as ações de usucapião coletivas se referia à 

existência de possibilidade de individualização dos lotes (IPEAb, 2016). O que impediria a utilização 

da usucapião coletiva, que, de acordo com uma interpretação estrita da lei (art. 10 da 10.257/2001 

Estatuto da Cidade), só poderia ser utilizada em casos em que é impossível a individualização dos 

lotes. Contudo, há registros do uso de argumentações contrárias, como aconteceu, por exemplo, no 

caso discutido por D’Otaviano e Silva (2010). Nesta situação não havia possibilidade de registrar o 

parcelamento no cartório em um primeiro momento. Portanto, a estratégia inicial adotada para garantir 

a segurança de propriedade dos ocupantes foi a realização de um ação de usucapião individual por 

cada família, visto que era possível a identificação individual dos lotes (ainda que, vide a ausência do 

projeto de parcelamento, formalmente os lotes não se encontrassem individualizados). Contudo, um 

oficial de registro se manifestou contrário, por entender que, na ausência do registro do parcelamento, 

o lote usucapido não se configura como existente, dando a entender que o instrumento mais cabível 
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 A CUEM trata-se de um direito que independe da discricionariedade do poder público.   
84

 Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e 

Brasília 
85

 Em linhas gerais, doutrina refere-se a um conjunto de ideias, conceitos e opiniões que, ao longo do tempo, 

consolidam uma teoria e interpretações sobre determinado campo da ciência jurídica.  
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seria a usucapião coletiva. A negativa para efetivar o direito das famílias nos dois casos expõe a 

subjetividade das interpretações. Ora a decisão leva em conta puramente a questão física (a 

possibilidade de individualizar), ora o parecer leva em conta a principalmente a questão registraria, 

relegando a questão física (individualização existente na prática). 

Os casos em que os ocupantes preenchem os critérios ao direito a titulação, mas o poder 

público se recusa a reconhecer o direito, constituem outra situação que pode dificultar esta etapa do 

processo. Uma das questões que recorrentemente constituem um pivô deste conflito refere-se às 

situações em que a urbanização do assentamento não se encontra completa. Entre outras razões, a 

motivação do conflito se relaciona ao debate, não pacificado, se o reconhecimento do direito de 

posse/propriedade vincularia à obrigatoriedade do poder público instalar as infraestruturas faltantes. 

Sobre este assunto, Fernandes e Pereira (2010, p.186) argumentam que: 

(...) nas situações onde cabe direito de usucapião e/ou concessão de uso especial, a 

legalização das áreas não depende de sua urbanização, já havendo mesmo decisões 

progressistas que determinaram, pelo contrário, a obrigação de o poder público 

urbanizar as áreas como resultado da legalização. Já o condicionamento da titulação 

à existência de serviços públicos tem sido considerado como uma forma de violação 

de direitos, inclusive de direitos humanos. Assim, se as autoridades públicas querem 

promover a regularização sustentável, elas têm que agir com eficiência e rapidez, 

pois se não o fizerem, com o passar do tempo podem vir a perder sua esfera de ação 

discricionária e ter que vir a aceitar a legalização de situações não totalmente 

sustentáveis.  

Hoshino, Meirinho e Coelho (2017, p.995) argumentam que a decisão judicial de usucapião 

especial urbana coletiva vincula ao poder público à necessidade de completar a urbanização 

comparando-a com as decisões de desapropriação judicial por interesse social. Se as indenizações das 

desapropriações provocam desprendimento de recursos públicos, baseados no contexto de política de 

reforma urbana e na supremacia do interesse social sua correlação a usucapião coletiva é razoável. 

Acrescendo ainda a inserção do assentamento na política de planejamento urbano e orçamentário geral 

da cidade, observando a mesma política de reforma urbana e prevalência do interesse social. 

3.8 Regulação Urbana e o direito à cidade:  

Este tópico relaciona-se as ações contínuas necessárias à manutenção do processo de 

regularização fundiária plena, uma vez tituladas as famílias, com vistas a evitar possíveis 

externalidades indesejáveis (como a alteração do perfil da população, a apropriação da valorização 

decorrente da regularização pelos agentes privados, entre outros). Visando, ao mesmo tempo, a 

continuidade da melhoria das condições de moradia e da inserção do assentamento na cidade como um 

todo, visando à garantia do direito à cidade.  
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É objetivo da regularização fundiária a permanência das famílias, portanto, ela será fracassada 

se houver naquele território uma “expulsão branca” ou a “expulsão pelo mercado” (FERNANDES e 

PEREIRA, 2010). A transformação advinda da regularização deve procurar manter o caráter de 

habitação de interesse social. Conforme argumenta Dias (2016, s/p), um dos grandes desafios da 

regularização está associado:  

(...) à manutenção da destinação das áreas de interesse social, predominantemente, à 

população de baixa renda, após sua regularização, em especial porque a maior parte 

dos instrumentos de titulação que garantem a segurança jurídica da posse, também 

transfere a propriedade imobiliária (DIAS, 2016, s/p). 

Na nossa cidade hipotética, o valor do imposto predial territorial urbano - IPTU não 

inviabiliza a população pobre morar em qualquer região da cidade, com atenção especial às  ZEIS, 

onde há tarifas sociais. Além disso, não há ausência de serviços públicos, incluindo a manutenção 

urbana. A secretaria de habitação presta o serviço de acompanhamento técnico de arquitetura e 

engenharia às famílias e a secretaria de controle urbano acompanha a regularização edilícia, com um 

entendimento compreensivo das limitações, pautando-se pela melhoria das condições de 

habitabilidade como condição de aprovação (no lugar dos regramentos urbanísticos tradicionais). As 

regras urbanísticas seguem o projeto aprovado no plano de regularização fundiária, que levaram em 

consideração as especificidades do local e as regras sociais existentes.  

Desafios e entraves:  

Um dos grandes desafios dessa etapa se refere à regularização edilícia. Assim como todos os 

casos de urbanização gradual, autoconstrução sem acompanhamento técnico é difícil atestar 

tecnicamente ex post as construções. Outro entrave pode se tratar da ausência de leis de aprovação de 

edificações que busquem se adequar a realidade existente, sem reproduzir os parâmetros requeridos 

(recuo, afastamentos, taxa de ocupação, etc) nos territórios formais. . Esta questão representa uma 

lacuna nas pesquisas acadêmicas, há pouca contribuição sobre este tópico. Existe uma discussão 

dentro da gestão pública – sobre a qual tive oportunidade de participar nas gestões municipais que 

trabalhei – a respeito da adoção de parâmetros que se pautem prioritariamente pela melhoria das 

condições de habitabilidade em relação à situação anterior, como no que se refere às condições de 

acessibilidade, salubridade, ventilação, entre outros. Esse é um tema que precisa ser desenvolvido, 

especialmente nesse momento em que várias municipalidades avançaram em processos de urbanização 

e regularização. Mesmo esse avanço sendo insipiente frente a dimensão do problema, há um número 

maior assentamentos (em relação aos anos anteriores) que se encontram nesse momento do processo 

de regularização, demandando, portanto, novas respostas em termos de políticas públicas.  
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Capítulo 4 | O primeiro programa Nacional de Regularização 

Fundiária: Papel Passado. 

 

Este capítulo trata do Programa Papel Passado, o precursor da Política Nacional de 

Regularização Fundiária – PNRF. O capítulo é organizado em três partes, a saber: 

O primeiro subcapítulo (4.1) trata de um panorama histórico sobre o programa, que contempla 

a apresentação de seus principais eixos estratégicos – com maior foco na estratégia que se relaciona 

mais diretamente ao nosso objeto de estudo (apoio aos estados, Distrito Federal e municípios, 

financeiro e técnico, para estruturação de programas e ações de regularização fundiária urbana). Esta 

etapa do trabalho foi baseada principalmente na sistematização de documentos do MCidades, como 

manuais dos editais de concorrência pública e ferramentas de acompanhamento de gestão da 

Secretaria Nacional de Programas Urbanos – SNPU, além de informações contidas o portal de 

transparência do governo federal.  

O segundo subcapítulo (4.2) consiste em um estudo aprofundado da aplicação do programa no 

estado de São Paulo. As análises dividem-se em duas partes, a primeira foi realizada por meio de 

coleta e sistematização de dados dos contratos de repasse firmados com os municípios. A segunda 

aprofunda questões que emergiram dessa primeira parte com o suporte de entrevistas realizadas com 

gestores municipais e técnicos da CAIXA. 

No terceiro subcapítulo (4.3), realiza-se uma reflexão sobre os principais entraves ao 

desenvolvimento do Papel Passado. Este estudo foi suportado pela análise dos resultados do segundo 

subcapítulo, como também pelas entrevistas. 

4.1. Papel Passado: um panorama histórico 

Após criação do Ministério das Cidades, em 2003, o governo federal passou a construir uma 

política nacional de regularização fundiária, com o objetivo de enfrentar o problema da informalidade 

em escala nacional (BRASIL, 2004b 2005b). 

A União, a princípio, entraria nesse processo de maneira auxiliar, visto não ser 

seu papel a execução direta da regularização fundiária, salvo em seus imóveis [...]. 

No entanto, o volume de imóveis de propriedade da União, as condições 

históricas do processo de urbanização, o papel principal que exerce a União na 

definição de normas, princípios e diretrizes na federação brasileira, em especial 

quando se trata da questão da terra no Brasil, além do seu papel fundamental no 

financiamento da política urbana, deixam claro que essa posição, em tese 
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auxiliar, passa a ser exercida muitas vezes como de forte liderança, induzindo, 

viabilizando e até definindo e executando grandes projetos de regularização, 

inclusive de regularização fundiária em seus aspectos urbanísticos e sociais, para 

além dos jurídicos (BALBIM, 2010, p.294, grifo nosso).   

Ao município cabe, segundo a constituição federal, regular e legislar sobre seu território, 

incluindo o controle do uso e parcelamento do solo, porém é competência comum dos três entes, a 

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (BRASIL, 1988). Em reconhecimento 

destas atribuições é que o programa Papel Passado buscou a integração da regularização fundiária nas 

três escalas de governo, incluindo urbanização e legalização, com estratégias que visavam à gestão 

urbana democrática, promovendo os direitos constitucionais de moradia e ambiente equilibrado 

(BRASIL, 2004b). 

É curioso o fato de que, inicialmente, a política nacional de regularização fundiária – PNRF 

era, muitas vezes, apresentada como o próprio programa Papel Passado. Ao passo que várias ações 

desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Programas Urbanos - SNPU eram atribuídas ao programa. 

Por exemplo, em uma publicação do Ministério das Cidades de 2005 (BRASIL, 2005b), mencionava-

se ações como, regularização das Terras da União, de áreas de terras da Rede Ferroviária Federal S.A. 

- RFFSA e a intermediação de conflitos fundiários urbanos como ações diretas do Papel Passado. 

Patryck Carvalho observou, em entrevista, que o começo do Papel Passado foi bastante 

experimental, entre outros motivos, devido ao fato de que o MCidades tinha que elaborar o programa, 

capacitar os técnicos municipais, sem ainda existir uma legislação própria para a temática (que viria a 

ser construída junto com o programa). 

Com o passar dos anos, a delimitação do programa tornou-se mais clara, sendo caracterizada 

pelo apoio aos estados, municípios e ao Distrito Federal na promoção da regularização fundiária. 

Enquanto aquelas outras ações ganharam rumos próprios
86

. O programa se estruturou a partir de três 

estratégias, que apresentaremos nos próximos subcapítulos: (1) Articulação institucional visando à 

remoção de obstáculos jurídicos e legais à regularização fundiária; (2) Atividades de apoio à 

autonomia, capacitação técnica para agentes públicos visando sua formação e atualização profissional 

(cursos, oficinas, seminários e publicações) e de comunidades locais; (3) Apoio aos estados, Distrito 

Federal e municípios, financeiro e técnico, para estruturação de programas e ações de regularização 

fundiária urbana.  

                                                      
86

 No que se refere às duas primeiras (terras da União e da RFFSA), de responsabilidade da Secretaria de 

Patrimônio da União - SPU, coube à SNPU a articulação entre SPU e a Secretaria Nacional de Transportes (esta 

responsável pelo inventário e definição de áreas operacionais da RFFSA). Já a mediação de conflitos fundiários 

urbanos demandou a criação de uma Política nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários 

Urbanos, que contou com a criação de uma Comissão Interministerial – que incluía, entre outros, o Ministério 

da Justiça e a Casa Civil (BRASIL, 2005b, 2009b). 
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4.1.1  Articulação institucional visando à remoção de obstáculos 
jurídicos e legais à regularização fundiária 

As articulações frente às entidades nacionais de direito e registradores
87

 visando construir 

entendimentos sobre as novas ordens Jurídicas (como a função socioambiental da propriedade) e 

saídas para os altos custos dos registros foram as primeiras ações do Papel Passado (BRASIL, 2004, 

2005). Essas articulações, que continuaram no decorrer do programa, contribuíram para a aprovação 

de diversas leis e normas, que tinham como fim a remoção de obstáculos jurídicos e legais à 

regularização fundiária. 

Conforme discorreremos, houve considerável avanço nesse sentido, fruto das ações 

promovidas pela SNPU vinculadas ao Papel Passado. Se a legislação urbanística contribuiu, 

historicamente, para promoção da exclusão urbana, a construção de um arcabouço jurídico que 

pretendesse uma estratégia reversa (incluir) é uma importante estratégia frente ao reconhecimento de 

direitos de imensas camadas da população. Destacamos, na sequência, alguns destes avanços, segundo 

ordem cronológica. 

A Lei Federal nº 10.931/2004 trata sobre o patrimônio de afetação de incorporações 

imobiliárias. Esta lei alterou a lei de registros públicos (Lei Federal nº 6.015/1973), incluindo a 

averbação sobre a cessão de crédito imobiliário, tendo em vista garantir segurança jurídica das 

transações imobiliárias. Aproveitando o momento de modificação da lei de registros, a SNPU incluiu 

outras alterações que também julgava importante para a regularização fundiária, como o procedimento 

de retificação de descrição de matrícula por via administrativa
88

, além da inclusão da gratuidade das 

custas e emolumentos e do registro para ações o interesse social a cargo da administração pública 

(BRASIL, 2005b). 

A Lei Federal nº 11.481/2007 também procurou incidir nos entraves jurídicos da 

regularização. Esta lei adequou preceitos da Constituição Federal, do Estatuto da Cidade e da MP 

2.220/2001 (CUEM), ao tratar que, as terras públicas de domínio da União também devem cumprir 

uma função social. Definiu ainda parâmetros simplificados para o registro, controle, cadastramento, 

visando melhorar o controle do patrimônio da União. Ferramentas trazidas pela lei, como a 

demarcação das terras públicas
89

 para regularizar a base fundiária e a utilização das concessões 
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 Associação dos Magistrados do Brasil - AMB e Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - 

CONAMP, Associação dos Notários e Registradores do Brasil - ANOREG-BR e o Instituto de Registro 

Imobiliário do Brasil – IRIB. 
88

 Discutido anteriormente, no subcapítulo sobre os entraves da regularização fundiária (capítulo 3). 
89

 Ferramenta que inspirou a demarcação urbanística da Lei nº 11.977/09, que expandiu para situações mais 

complexas, como áreas privadas e mistas.  
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(CDRU e CUEM) como garantias em financiamentos habitacionais, também constituíram importantes 

instrumentos para facilitar o processo de regularização. Contudo, a autorização expressa à SPU em 

promover a regularização fundiária de interesse social pode ser considerado um dos seus mais 

significativos avanços. Renato Balbim (2010) descreve ainda outras contribuições da lei:  

Houve, por exemplo, a dispensa de licitação para a regularização de imóveis e para 

a habitação de interesse social, autorização de que se procedesse com a 

regularização para baixa renda, definição da inscrição de um imóvel como ato 

administrativo precário e resolúvel que, entretanto, confere obrigações ao ocupante. 

Essas obrigações, por sua vez, passam a estar associadas ao ocupante, e não ao 

imóvel, retirando enormes impedimentos nas cadeias sucessórias (BALBIM, 2010, 

p.303). 

A Lei Federal nº 11.952/2009 teve o objetivo de instrumentalizar a regularização fundiária 

dos imóveis públicos na área da Amazônia Legal
90

. Esta lei buscava incidir, entre outras coisas, nos 

casos dos vários assentamentos urbanos que se consolidaram ao longo do tempo em terrenos da União 

que haviam sido doados ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que 

acabaram não sendo utilizados para fins de reassentamentos vinculados à reforma agrária. Para 

facilitar a regularização dessas áreas (em alguns casos, cidades inteiras), a legislação promoveu a 

doação aos municípios de áreas do INCRA, já que perderam sua vocação agrícola e tornaram-se áreas 

urbanas. Posteriormente, foi aprovado o decreto regulamentador nº 7.341/2010, que define os critérios 

e procedimentos simplificados para destinação das áreas da União e do INCRA aos municípios. 

A Lei Federal nº 11.977/2009 dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida e a 

regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas. Conforme comentado no 

capítulo 2, esta é considerada a primeira lei federal a tratar da regularização fundiária de interesse 

social na sua devida abrangência, ao traçar normas gerais de regularização e fornecer diretrizes e 

instrumentos para atuação dos agentes promotores da regularização. Significou avanços expressivos: 

ao definir o conceito de regularização fundiária incluindo suas várias dimensões (ambiental, social, 

administrativa e patrimonial), além de fortalecer a competência dos municípios e estabelecer a 

possibilidade de regularização fundiária em APPs (condicionada à minimização dos impactos 

ambientais). A lei ainda trouxe a primeira definição legal a respeito do instrumento da ZEIS 

(AMORE, 2013). Vale destacar também a previsão dos instrumentos da demarcação urbanística 

(discutido no capítulo 03) e da legitimação da posse, além da simplificação dos atos registrais e da 

consolidação da gratuidade dos atos registrais referentes à regularização de interesse social.  

Em 2011, a Lei Federal nº 12.424 incluiu de forma expressa na lei de registros públicos (Lei 

Federal nº 6.015/1973) atos da regularização fundiária previstos na Lei 11.977, como é o caso da 
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 Recorte territorial compreendido por nove estados que pertencem à bacia amazônica. 
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legitimação de posse e da demarcação urbanística. Sobre as motivações dessa ação, Patryck Carvalho 

comentou em entrevista que: 

Na construção da 11.977/09 na parte da regularização fundiária, e na 12.424/12, 

muito claramente os profissionais que trabalhavam com regularização sabiam 

exatamente que mecanismos da lei de registro público tinham que ser alterados para 

conseguir registrar, não era para conseguir criar facilidades, era para permitir que 

boas parcelas da população tivesse acesso ao registro (Entrevista com Patryck 

Carvalho, Janeiro de 2017). 

 O novo Código Florestal nacional (Lei nº 12.651/2012) explicitou as diferenças entre as 

situações de ocupação irregular em APPs urbanas e o fato de que elas devem ser tratadas de forma 

especial. No que se refere aos procedimentos de regularização nestes casos, a nova lei remeteu às 

regras e à Lei nº 11.977/2009.  

Conforme mencionado no capítulo 3 (subcapítulo: Parcelamento do solo no Cartório de 

Registro de Imóveis), tendo em vista um entendimento uniforme dos cartórios de registros a respeito 

das novas legislações, a SNPU articulou a elaboração de um provimento sobre o registro 

da regularização fundiária urbana: Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça nº 44, de 18 de 

março de 2015
91

. Nos casos em que os oficiais de registro de imóveis possuem dúvidas a respeito de 

um ato de registro, como também nas ocasiões em que um pedido é negado por um CRI e seu 

requerente discorda da decisão, tanto as dúvidas como contestações são direcionadas ao Juíz 

Corregedor. Com o tempo o conjunto de decisões proferidas pelos juízes a respeito de uma matéria 

específica configura uma espécie de jurisprudência que podem vir a embasar uma norma de 

provimento, que passam a embasar as decisões dos oficiais de registro de imóveis. A articulação que 

culminou na publicação do provimento em 2015, seis anos após a aprovação da Lei 11.977/2009, deu 

celeridade à consolidação de uma norma geral sobre o tema, que poderia demorar mais tempo para se 

constituir. A respeito dessa articulação, Patryck Carvalho (2017) destacou, em entrevista, que: “um 

dos grandes avanços que conseguimos a partir do Papel Passado, e as experiências que vieram daí, foi 

a de entrar nesse território quase místico e mítico do registro e do controle da cidade feito pelo 

registro de imóveis”. 
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 Destaca-se que em São Paulo, a norma da corregedoria sobre regularização fundiária é de 2012, anterior a 

nacional.  
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4.1.2 Atividades de apoio à autonomia, capacitação técnica para 
agentes públicos visando sua formação e atualização 
profissional (cursos, oficinas, seminários e publicações) e de 
comunidades locais. 

As principais ações desenvolvidas dentro desta estratégia dizem respeito à: (1) Realização de 

seminários, oficinas temáticas, e outras atividades do gênero; (2) Intercâmbio de informações; (3) 

Cursos à distância e (4) Produção e distribuição de materiais de formação.  

O primeiro e segundo itens possuem a função de disseminar o tema e contribuir para as ações 

da revisão das legislações para remoções dos obstáculos (BRASIL, 2005b, 2010e). Trata-se do caso 

dos seminários realizados que trataram da revisão da Lei Federal 6.766/1979, Projeto de Lei 

3.057/2000, que serviu de base para a elaboração do terceiro capítulo da lei do MCMV. Estes 

seminários propiciaram ainda uma aproximação com as entidades de registradores, contribuindo para 

elaboração da Norma da corregedoria citada no subcapítulo anterior (BRASIL, 2005, 2010e). 

No que se refere ao item 3, foram identificados os cursos: “Regularização Fundiária Urbana” 

(de 2006), “Acesso à Terra Urbanizada: Implementação de planos diretores e regularização fundiária 

plena” (de 2008) e Projetos em Regularização Fundiária (2015 e 2016). Constata-se a descontinuidade 

na oferta dos cursos. A respeito do primeiro curso, destaca-se a realização de uma seleção direcionada 

aos municípios e entidades que acessaram os recursos do Papel Passado (BRASIL, 2010e). Apesar de 

aparecer no relatório de execução do PPA (2011) a previsão para início de curso de capacitação 

permanente a partir de 2012, não foram encontrados registros de outras edições de cursos no portal do 

MCidades (Capacidades)
 92

.  

De acordo com um relatório publicado em 2010, os dois primeiros cursos realizados 

alcançaram 1900 alunos em todo o Brasil (destes, 50% eram técnicos municipais
93

).  

No que se refere ao quarto item, destacam-se as publicações geradas nos cursos, que 

alcançaram grande capilaridade, por meio da distribuição para gestores municipais e estaduais, 

associações de moradores e gestores públicos dos diversos órgãos que tratam da temática. Foram 

distribuídos os chamados kits de regularização, que continham: um Manual de Regularização 

Fundiária, uma Cartilha, um Livro de referências conceituais e um CD com uma Biblioteca Jurídica 

Virtual. Sobre essa ação, Patryck Carvalho comenta: 
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 Em 2011 ocorreu um minicurso de “Regularização fundiária urbana após a edição da lei 11.977”. Por 

constituir atividade do “Seminário Internacional: 10 anos do Estatuto da Cidade”, aparenta ter havido mais um 

caráter de divulgação e reflexão do que, propriamente, de formação.  
93

 Fonte: Relatório de avaliação do Papel Passado de 2003 a 2010 (BRASIL, 2010e).  
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Em alguns lugares isso tem até mais força que a própria Lei 11.977/09. Aquele 

passo a passo [dos kits de regularização] continua na agenda dos municípios 

(Entrevista com Patryck Carvalho, janeiro de 2017). 

4.1.3 Apoio aos estados, Distrito Federal e municípios, financeiro e 
técnico, para estruturação de programas e ações de 
regularização fundiária urbana.  

Esta estratégia refere-se à atuação junto aos entes públicos e associações sem fins lucrativos, 

tendo em vista promover a execução das medidas técnicas, administrativas e jurídicas de 

regularização fundiária (BRASIL, 2005b). Discorreremos neste subcapítulo sobre o funcionamento do 

processo de seleção das ações vinculadas a esta estratégia, as competências de cada agente envolvido, 

a quantidade dos contratos e sua distribuição espacial, as mudanças de conteúdo e os recursos 

investidos ao longo do tempo, como também uma breve análise a respeito das suas metas e resultados. 

Esta parte da pesquisa baseia-se primordialmente na sistematização e análise de documentos 

produzidos pelo governo federal (como manuais do programa, relatórios de gestão, entre outros). 

Cabe destacar que esta estratégia se vincula diretamente ao objeto da presente pesquisa (tratado no 

próximo subcapítulo), que discute a sua implementação nos municípios do estado de São Paulo.  

Processo de Seleção 

O processo de seleção para acessar os recursos do Papel Passado vinculado a esta estratégia 

pode ser assim resumido: abre-se o edital de concorrência através de publicação do manual da ação 

programática, os proponentes (que podem ser: entes da administração pública estadual, do Distrito 

Federal ou municipal, direta ou indireta e entidades privadas sem fins lucrativos) preenchem uma 

carta-consulta apresentando a demanda e a modalidade em que pretendem se inscrever e as propostas 

passam pela habilitação e seleção (conforme critérios contidos no manual). Este processo é conhecido 

como sistemática. A partir disso, as propostas selecionadas são enviadas a Caixa Econômica Federal – 

CAIXA, para que seja firmado o contrato de repasse. 

Cabe ressaltar, que, além de subsidiar o processo de seleção, a carta-consulta tem como 

intuito constituir um banco de dados tanto sobre o universo das demandas por regularização fundiária, 

como também sobre a capacidade dos municípios em atendê-las e as dificuldades em efetivá-las
94

. 

Essas informações poderiam ser utilizadas para aprimorar o programa, tendo em vista maior 

efetividade da ação. 

Competências dos agentes 
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 Foi possível concluir isso a partir da minha participação no “Projeto de Pesquisa do Estudo da Demanda do 

Papel Passado”, realizada a partir de um convênio entre a UFABC e o MCidades. 
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Quanto à responsabilidade de cada um dos envolvidos com o processo: o Ministério das 

Cidades – MCidades é o gestor e concedente, ao qual cabe:   

i) realizar a gestão, a coordenação geral, a gerência, o acompanhamento e a 

avaliação da execução e dos resultados dos Programas e Ações; ii) estabelecer as 

diretrizes gerais e os procedimentos operacionais para a implantação dos Programas 

e Ações; iii) consignar recursos no OGU para execução dos Programas e Ações; iv) 

realizar o processo de seleção das propostas apresentadas pelos Proponentes / 

Executores com vistas à celebração dos contratos de repasse; v) descentralizar os 

créditos orçamentários e financeiros à CAIXA (BRASIL, 2004d, s/p). 

A CAIXA é contratada pelo MCidades como uma prestadora de serviços, responsável pela 

representação do ministério junto aos proponentes, o que é facilitado devido a sua capilaridade 

territorial por meio das suas unidades descentralizadas (Gerências Executiva de Governo - GIGOVs). 

Cabe ao banco:  

i)receber e analisar documentação técnica, institucional e jurídica das propostas 

selecionadas pelo MCidades; ii) celebrar os contratos de repasse, promovendo sua 

execução orçamentária-financeira; iii) acompanhar e atestar a execução do objeto 

das contratações efetuadas; iv) receber, analisar e adotar as providências necessárias 

à respectiva baixa das prestações de contas, parciais e finais, relativas aos contratos 

de repasse; e v) instaurar Tomada de Contas Especial, nos casos de não 

cumprimento do objeto, parcial ou total, ou na hipótese de não apresentação, no 

prazo contratualmente estipulado, da documentação necessária à análise da 

Prestação de Contas final, ou nos casos de determinação dos Órgãos de Fiscalização 

(BRASIL, 2004d, s/p).  

No que concerne aos proponentes/agentes executores, a atribuição consiste em:  

i) encaminhar ao MCidades suas propostas para fins de seleção. As propostas 

deverão ser encaminhadas na forma de consulta prévia, exceto para as que 

contemplem dotações nominalmente identificadas no OGU (EMENDA 

Parlamentar), conforme orientações contidas no Manual de Instruções para 

Contratação e Execução; ii) encaminhar à CAIXA, após seleção do MCidades, 

documentação técnica, institucional e jurídica para fins de assinatura do Contrato de 

Repasse; iii) executar os trabalhos necessários à consecução do objeto contratado, 

observando critérios de qualidade técnica, os prazos e os custos previstos 

contratualmente; iv) abrir, em Agência da CAIXA, conta bancária vinculada ao 

Contrato de Repasse; v)prestar contas dos recursos transferidos pela União, 

junto a CAIXA, inclusive de eventuais rendimentos provenientes das 

aplicações financeiras legalmente autorizadas; v) estimular a participação dos 

beneficiários em todas as etapas do projeto, na gestão dos recursos financeiros da 

União destinados ao programa, bem como na manutenção do patrimônio gerado por 

estes investimentos (BRASIL, 2004d, s/p, grifo nosso). 

A partir de uma análise dos proponentes ao longo dos anos (Gráfico 4-1), observamos que a 

maioria se refere ao poder público, que contempla (76%) de contratos com os municípios e (11%) 

com os estados, seguido das entidades sem fins lucrativos (com 12%) e da defensoria (com apenas 

1%). 
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Gráfico 4-1 Distribuição dos contratos por tipo de proponente – Programa Papel Passado (2004-2013). 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Ministério das Cidades. 

Finalmente, às famílias de baixa renda (beneficiários) compete: 

i) responsabilizar-se pelo fornecimento de dados cadastrais e sócio-econômicos; ii) 

participar em todas as etapas do projeto, na gestão dos recursos financeiros da 

União destinados ao programa, bem como na manutenção do patrimônio gerado por 

estes investimentos; iii) apropriar-se corretamente das obras e serviços colocados à 

sua disposição (BRASIL, 2004d, s/p). 

Quantidade e distribuição espacial dos contratos  

Desde a publicação do primeiro edital (2004), houve seis processos de seleção. Destaca-se 

que ocorreu um intervalo de quatro anos, entre 2009 e 2012, sem seleção. Antes disso, em 2008 já 

havia ocorrido um grande contingenciamento, que resultou na contratação de apenas 4 propostas 

(Tabela 4-1). Este período coincide com os primeiros anos após o início do PMCMV, lançado em 

2009. Conforme discutido no capítulo 02 (subcapítulo 2.2), o lançamento do programa habitacional 

influiu na drenagem de recursos de outras áreas da agenda nacional de moradia (como discutido por 

Cardoso e Aragão, 2013). Esta pode ser uma das hipóteses que ajudam a entender esta lacuna
95

. 

Destaca-se ainda que o último edital foi publicado em 2013. Ou seja, há mais quatro anos não ocorre 

seleção. Este período coincide com o momento após as últimas eleições nacionais, que tem sido 

marcado por intensa crise política no governo federal, que tem reverberado na interrupção ou retração 

de diversas políticas públicas. 

Foram selecionados 268 contratos de repasse ao todo, que correspondem a quase R$66 

milhões de investimentos. 

                                                      
95

 Por outro lado, é importante observar que o recurso para urbanizações de favela aumentou entre 2007 a 2012, 

com o lançamento do PAC (conforme discute Petrarolli, 2015).  
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Tabela 4-1 – Número de contratos celebrados pelo Papel Passado (2004-2013). 

2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2013 TOTAL 

44 50 60 38 4 4 68 268 

*Este ano não houve edital de seleção, os contratos foram objeto de emenda parlamentar. 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Ministério das Cidades. 

O gráfico na sequência (Gráfico 4-2) retrata a distribuição regional dos contratos. É possível 

analisar que o programa celebrou o maior número no Sudeste (37%), seguido do Nordeste (27%), Sul 

(17%), Norte (14%) e Centro Oeste (com 5%).  

Cabe destacar que o recorte regional não foi identificado entre os critérios de seleção das 

propostas. Contudo, ao comparar com a distribuição regional dos domicílios em aglomerados 

subnormais no país
96

 (IBGE, 2010), observamos certa relação: a porcentagem de domicílios em 

aglomerados subnormais é quase a mesma da proporção de contratos do Papel Passado nas regiões 

Norte e Nordeste. A região Sudeste é a que mais concentra domicílios em aglomerados subnormais e 

é a região com maior número de contratos.  

Gráfico 4-2 – Porcentagem de contratos por 
região do Brasil – Programa Papel Passado 
(2004-2013). 

Gráfico 4-3 – Porcentagem de domicílios em 
aglomerados subnormais no país por região do Brasil 
(2010). 

  

Fonte: Elaboração própria com base em 
dados do Ministério das Cidades. 

Fonte: Elaboração própria com base IBGE (2010). 

O fato de haver uma maior concentração de contratos no sudeste pode ter relação ainda com o 

acúmulo de experiência na área de regularização fundiária nessa região, o que pode resultar em uma 

maior capacidade de formulação de propostas. Já que, como comentado no capítulo 2, uma parte dos 

municípios que se destacou pelo pioneirismo nas intervenções em favelas, localiza-se na Região 

Metropolitana de São Paulo e Belo Horizonte. 
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 Optamos por comparar com o número de domicílios em aglomerados subnormais por que é um dos dados de 

abrangência nacional que mais traz evidências a respeito do tema da irregularidade. No entanto, conforme 

discutido no item “Avanços e limites em relação ao conhecimento do problema” (Capítulo 2), este dado não é 

preciso. 
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Os contratos distribuem-se ainda entre 27 estados, conforme retratado no gráfico na sequência 

(Gráfico 4-4). Ressalta-se que o estado que mais teve contratos celebrados é São Paulo, os quais 

conformam o universo da presente pesquisa de mestrado, que será discutido no próximo capítulo (4). 

Gráfico 4-4 – Porcentagem de contratos por região do Brasil – Programa Papel Passado (2004-2013). 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Ministério das Cidades. 

Escopo  

No que se refere às alterações de conteúdo do programa, nos concentramos no escopo e 

critérios de seleção. Tal análise é realizada a partir da evolução das modalidades programáticas que 

constam nos manuais, que consiste no documento que instrui cada processo de seleção de propostas. 

A tabela na sequência sintetiza as modalidades oferecidas ao longo do tempo (Tabela 4-2). Foram 

considerados nas análises apenas os manuais publicados nos anos em que houve edital de seleção de 

propostas.
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Tabela 4-2 - Modalidades do Programa Papel Passado (2004-2013).  
Ano Modalidades  

2004 

1 - Identificação, levantamento, mapeamento e cadastramento das áreas irregularidade fundiária. 

2 - Formulação e/ou implementação de programas de regularização fundiária sustentável. 

3 - Atividades jurídicas e administrativas de regularização fundiária. 

2005 

2006 

1 - Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável 

2 - Projeto de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais 

3 - Atividades Jurídicas e Administrativas de Regularização Fundiária 

2007 

2008 

1 - Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável; 

2 - Atividades Específicas de Regularização Fundiária. 

2009* 

2010* 

1 - Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável; 

2 - Atividades específicas de regularização fundiária; 

3 - Atividades específicas de regularização fundiária na Amazônia Legal 

2011* 

2013 
Modalidade única - Atividades específicas de regularização fundiária de assentamentos urbanos 

*Anos em que foi desenvolvido manual sem que houvesse seleção de propostas. 
FONTE: Elaboração Própria com base nos manuais do Programa Papel Passado de 2004 a 2013(BRASIL, 
2004d, 2005c, 2006, 2007d, 2008b, 2009d, 2010f, 2011b e 2013). 

Em linhas gerais, observa-se que sempre houve pelo menos uma modalidade voltada a 

formulação de políticas/planejamento e outra(s) relacionada(s) a ações executivas da regularização. 

Com exceção do último edital (2013), que não contou com a modalidade de planejamento
97

. No ano 

de 2004, a modalidade 2 articulava-se com a questão de formulação de políticas por meio da definição 

de estratégias e da elaboração de uma lei destinada a um programa de regularização, que apontasse os 

dispositivos legais e administrativos adequados às demandas de irregularidade identificadas nos 

municípios. Contudo, esta mesma modalidade ainda continha peças executivas da regularização, 

como a elaboração de projetos de parcelamento e infraestrutura (Tabela 4-3). A partir de 2005, a 

separação entre atividades de planejamento e executivas ficou mais clara, com a criação da 

modalidade de “Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável”. Esta se destinava 

exclusivamente ao conteúdo típico de um plano, contemplando um diagnóstico amplo da questão da 

irregularidade fundiária no município e da capacidade administrativa para gerir o tema, além da 

elaboração de um projeto de lei instituindo um programa municipal de regularização (assim como o 

edital de 2004). A partir de 2007, foi incluída ainda nessa modalidade ações de capacitação técnica 

dos gestores municipais.  

A existência de uma modalidade de planejamento se relaciona com a necessidade de haver um 

entendimento mais abrangente dos municípios a respeito das especificidades das suas demandas em 

relação à regularização fundiária, as possibilidades de enfrentá-las, como também uma maior 

apropriação do tema em si. É importante observar que, para muitos municípios, este momento 

representou a primeira vez que elaboraram ações de regularização de interesse social. Além disso, o 

                                                      
97

 Alguns autores (como Klink, 2013) afirmam que, após o lançamento do PAC e do PMCMV, a agenda ligada 

ao planejamento perdeu força dentro do MCidades, em favor de uma agenda executiva, o que pode ter 

influenciado na exclusão dessa modalidade.  
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governo federal atuou na elaboração de novas leis federais durante a implementação dessa ação 

programática (como visto no item 4.1.1), o que demandava atualização constante sobre os novos 

mecanismos a disposição do poder público. Como discutimos no capítulo 03, a falta de conhecimento 

sobre o problema, bem como a baixa capacidade de formulação de políticas nessa área, constitui um 

dos grandes empecilhos ao desenvolvimento de ações de regularização. A elaboração de um plano 

pode, portanto, mitigar este problema, ao contribuir (entre outras coisas) para categorizar e 

hierarquizar os assentamentos e apontar caminhos para cada uma das situações. 

No que tange às atividades executivas, no primeiro edital (2004) elas estavam divididas entre 

três modalidades, as quais se assemelhavam a etapas usuais de um processo de regularização: a 

primeira tinha o intuito de realizar um tipo de diagnóstico das condições urbanísticas, contemplando 

ainda o levantamento topográfico e o cadastro socioeconômico. A segunda continha um diagnóstico 

jurídico e os projetos de regularização do parcelamento e de infraestrutura. Enquanto a última etapa 

incluía assessorias jurídico-administrativas de diversas naturezas (que poderia instruir o registro do 

projeto no CRI, a titulação, entre outros). O proponente poderia escrever uma proposta incluindo mais 

de uma modalidade. O que de fato deveria ocorrer recorrentemente, já que o andamento muitos 

serviços em uma modalidade estão vinculados a necessidades de serviços constantes em outras. 

Na seleção de 2005, a lógica continuou parecida, mas os serviços foram aglutinados em duas 

modalidades. A modalidade 2 concentrou o diagnóstico urbanístico, cadastro socioeconômico, 

levantamento topográfico, projetos (de parcelamento e infraestrutura), além de legislação para instruir 

a regularização do parcelamento. A modalidade 3 incluía atividades jurídicas e administrativas de 

diversas naturezas, com algumas sobreposições com a modalidade 2: o cadastro dos beneficiários e o 

levantamento topográfico. Neste ano cada proposta deveria se referir a uma modalidade, no entanto o 

proponente poderia pleitear mais de uma modalidade. 
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Tabela 4-3 - Resumo do escopo das Modalidades do Programa Papel Passado nos anos em que houve seleção de propostas (2004-2013).  

Ano Modalidades Resumo do Escopo 

2004 

1 - Identificação, levantamento, mapeamento 

e cadastramento das áreas irregularidade 

fundiária. 

Elaboração de diagnósticos de uso ocupação do solo; levantamentos (topográfico, socioeconômico, de infraestruturas, das 

interferências ambientais, etc). 

2 - Formulação e/ou implementação de 

programas de regularização fundiária 

sustentável. 

Diagnóstico jurídico; definição de estratégia e dos instrumentos de regularização fundiária; elaboração dos projetos 

urbanísticos (parcelamento e infraestrutura); projeto de lei do programa de regularização fundiária.  

3 - Atividades jurídicas e administrativas de 

regularização fundiária. 

Instrução do processo para registro no CRI; assessorias jurídicas para a titulação; atualização do cadastro municipal e 

registro dos instrumentos de titulação no CRI. 

2005 

2006 

1 - Plano Municipal de Regularização 

Fundiária Sustentável 

 

- Elaboração do plano: diagnóstico dos assentamentos informais do município (incluindo mapeamento do uso do solo e 

condições de urbanização, levantamento topográfico, cadastro socioeconômico, informações sobre organização 

comunitária, legislação incidente); dados sobre capacidade administrativa e de diretrizes (contendo: etapas, prioridades, 

medidas jurídico-legais e administrativas). 

- Elaboração da legislação instituindo o programa de regularização. 

2 - Projeto de Regularização Fundiária 

Sustentável de Assentamentos Informais. 

- Levantamento de informações do(s) assentamento(s) objeto de regularização (contemplando os mesmos itens do 

diagnóstico dos assentamentos da modalidade anterior); 

- Diagnóstico (análises a partir do levantamento e definição de instrumentos de regularização); 

- Elaboração de Projeto (urbanístico, de parcelamento do solo, de infraestrutura, para registro no cartório); projeto de lei 

municipal para regularização e estudos técnicos para previsão da infraestrutura.  

3 - Atividades Jurídicas e Administrativas de 

Regularização Fundiária 

Poderia contemplar ações como: cadastro dos beneficiários; revisão de cadastros públicos de parcelamento do solo; 

levantamento de informações sobre a ocupação (como: qualidade e tempo de posse) e dos registros fundiários; 

levantamento topográfico; medidas administrativas e legais (como desafetação, regulamentação de instrumentos de 

regularização fundiária; elaboração de termos, contratos ou atos); elaboração de ações judiciais ou outras medidas judiciais 

ou extra-judiciais; protocolo e registro dos instrumentos de outorga de direitos reais dos beneficiários no CRI; atividades 

não descritas submetidas à aprovação do gestor. 

2007 

2008 

1 - Plano Municipal de Regularização 

Fundiária Sustentável; 

Idem à modalidade 1 de 2005/2006. Com inclusão de ações de capacitação técnica dos gestores municipais 

prioritariamente vinculados às áreas de desenvolvimento urbano e habitação, serviços sociais e assistência jurídica. 

2 - Atividades Específicas de Regularização 

Fundiária. 

Contemplava, basicamente, as mesmas ações constantes na Modalidade 3 de 2005/2006. Foram incluídos ainda: 

elaboração de memorial descritivo da poligonal do assentamento e lote a lote (no caso da emissão de títulos individuais de 

posse, concessão ou propriedade); e o cadastro dos beneficiários foi subdividido em coleta de documentos pessoais para 

instrução dos processos e cadastramento e/ou atualização de cadastros socioeconômicos. 

2013 

Modalidade única - Atividades específicas de 

regularização fundiária de assentamentos 

urbanos 

Trabalho Social; Cartografia básica; Atos Normativos e/ou Administrativos; Cadastro Físico; Cadastro Social; Projeto de 

Regularização Fundiária; Regularização do parcelamento/ condomínio edilício; Regularização das posses (titulação e 

registro); Regularização administrativa. 

FONTE: Elaboração Própria com base nos manuais do Programa Papel Passado de 2004 a 2013. (BRASIL, 2004d, 2005c, 2006, 2007d, 2008b e 2013). 
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A partir de 2007, as atividades foram aglutinadas em uma única modalidade, que repetia 

praticamente o mesmo escopo da modalidade 3 do ano anterior. Essa consistiu a única seleção que 

não incluiu a elaboração de projetos
98

 (de parcelamento e infraestrutura) no seu escopo.  

No último edital (2013), a única modalidade lançada, de atividades, trouxe um conteúdo mais 

completo e uma organização mais estruturada. Apesar de não conterem alterações significativas no 

escopo e produtos, a modalidade ganhou mais clareza na ordem sequencial, assim como nos seus 

objetivos. Ademais, é possível identificar um passo-a-passo condizente com a Lei Federal nº 

11.977/2009. Uma diferença importante entre o edital anterior, é que enquanto em 2007 era possível 

selecionar apenas uma parte das atividades que compunham o escopo do edital, em 2013 passou a ser 

obrigatório chegar a fase de titulação. 

Critérios de seleção  

Os critérios de seleção são utilizados pelo MCidades para priorizar a seleção das propostas. O 

não atendimento a algum critério não leva necessariamente a desclassificação, mas pode resultar em 

uma pior classificação, que pode contribuir para a não seleção. Tais critérios têm ainda o intuito 

orientar a elaboração das propostas, a fim de evitar o envio de propostas que não se adequem aos 

objetivos e prioridades do programa. As duas tabelas (Tabela 4-4 e Tabela 4-5) na sequência 

sintetizam os critérios utilizados em todos os anos em que foi aberto edital de seleção. Enfocaremos 

nos critérios relacionados às ações executivas do processo de regularização fundiária cujo proponente 

é o poder público, que ser relacionam mais diretamente com o objeto da presente pesquisa. 

Em linhas gerais é possível observar que os critérios têm relação com dois aspectos: 

características dos municípios (Tabela 4-4) e características dos assentamentos (Tabela 4-5). O 

primeiro se relaciona prioritariamente à capacidade administrativa dos municípios quanto à temática 

da regularização fundiária. Este critério se relaciona à preocupação sobre as condições de executar o 

serviço ao qual o município está se propondo. Conforme tratado no capítulo 3, sobre os entraves, a 

capacidade institucional refere-se a um dos principais obstáculos ao desenvolvimento das políticas de 

regularização. 

Critérios dessa natureza passaram a ser cobrados explicitamente desde 2005 (segundo edital) 

de forma contínua, contudo, de diferentes formas. De 2005 a 2008 havia um critério geral, relacionado 

à existência de estrutura administrativa voltada à implementação de ações de regularização (item nº 6 

na Tabela 4-4). De 2007 a 2008 foi acrescido o critério de haver experiência da equipe técnica no 

tema (nº 7). Em 2008 são acrescidos ainda, um item referente ao desempenho do município nos 
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 Possivelmente trata-se de um lapso do manual a não inclusão de projeto no escopo do programa. 
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demais contratos relacionados à mesma ação (nº 9) e um item ligado à experiência do município em 

ações de apoio à titulação (nº 10). No último edital (2013) todos estes critérios são substituídos por 

um critério geral, com a redação similar ao primeiro edital: “proponentes que demonstrem capacidade 

institucional instalada para condução do processo de regularização fundiária” (nº 11).    

Entre os outros critérios relacionados aos municípios, destaca-se a existência de práticas de 

gestão democrática (entre 2004 e 2007), a inserção em regiões metropolitanas (de 2004 a 2006) e a 

existência de plano diretor (em 2004 e 2005). Há ainda critérios que foram utilizados em apenas um 

edital, como municípios que possuam outros contratos com o MCidades (2004), que possuam 

convênio com o CRI para gratuidade do primeiro registro (2007), além do critério relacionado ao 

número total de domicílios informais (2008). Observa-se que nos dois últimos editais (2008 e 2013), a 

maioria dos critérios que, como estes, não se relacionam estritamente à capacidade de gestão, saiu da 

agenda.  

Tabela 4-4 - Síntese dos critérios de seleção das modalidades relacionadas à atividades de regularização 
fundiária do Programa Papel Passado cujo proponente é o poder público, no tange às características dos 
municípios. 

 
LEGENDA: 

X – Critério usado em uma única seleção 

X – Ano em que o critério surge 

X – Último ano em que o critério é utilizado 

FONTE: Elaboração Própria com base nos manuais do Programa Papel Passado de 2004 a 2013 (BRASIL, 
2004d, 2005c, 2006, 2007d, 2008b e 2013). 

2004 2005 2006 2007 2008 2013

1.Municípios integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. X X X

2.Municípios que tenham projetos em andamento relativos aos programas do MCidades de 

habitação, saneamento e infraestrutura urbana
X

3.Municípios que tenham Plano Diretor X X

4.Municípios que pratiquem a gestão democrática e assegurem a participação social nas 

políticas urbanas demonstradas pela existência e funcionamento regular de conselhos das 

cidades ou similares.

X X X X

5.Número de domicílios informais no município X

6.Estrutura administrativa do Proponente destinada à implementação de ações de regularização 

fundiária
X X X X

7.Composição e experiência da equipe técnica destinada à implementação de ações de 

regularização fundiária
X X

8.Acordo firmado entre município/estado beneficiado e cartório(s) local(is) visando à 

gratuidade do primeiro registro nas ações de regularização fundiária de interesse social
X

9.Desempenho do proponente em contratos de repasse com o Ministério das Cidades na Ação 

de Regularização Fundiária
X

10.Titulos registrados no município nos últimos 5 anos em ações apoiadas pelo proponente X

11.Cujos proponentes demonstrem ter capacidade institucional instalada para a condução do 

processo de regularização fundiária.
X

Resumo Critérios de seleção com relação à características do Município
MODALIDADES  - Atividades de 

Regularização Fundiária
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No que concerne às características dos assentamentos, os critérios utilizados ao longo do 

tempo são mais numerosos (Tabela 4-5). A maioria pode ser dividida em três grupos, quanto: às 

características jurídico-fundiárias do assentamento, à pré-existência ações de regularização e questões 

relativas aos ocupantes.  

O primeiro grupo subdivide-se em dois principais temas interligados: a questão da 

dominialidade e da factibilidade da ação de regularização proposta. Com exceção do ano de 2006, 

todos os outros contaram com critérios referentes à titularidade (ou domínio) da área em que se 

encontra o assentamento, de diferentes formas. Nos dois primeiros editais (2004 e 2005) continha o 

critério da área ser pertencente à União (item nº 1 - Tabela 4-5). Em 2007 foi definido o critério de 

haver informações a respeito da dominialidade (nº 6), bem como outro (nº 7) que considerava o tipo 

de dominialidade como um dos critérios (sem discriminar qual tipo seria preferencial)
99

. Em 2013 

foram utilizados dois critérios: um (nº 17) de que o proponente fosse o titular (no caso o município ou 

o estado) da área ou tivesse legitimidade para titular; outro (nº 16) que unia os critérios do 

assentamento ser consolidado e possuir uma “situação jurídico-fundiária seja mais favorável ao 

processo de regularização fundiária” ou que seja de propriedade da União (retomando o critério do 

primeiro edital). Como discutimos no capítulo 3, o conhecimento da titularidade da área do 

assentamento, bem como a anuência do proprietário, são questões chave para o andamento do 

processo de regularização. No último edital os critérios tornaram-se mais completos a respeito do 

domínio, ao incluir tanto as áreas públicas da União e dos outros entes federativos (o que, em tese, 

pode representar um facilitador se estes estiverem engajados no processo) e as situações tidas como 

favoráveis (que pode incluir áreas privadas em que não haja um grande nível de dificuldade). 

Dentro do grupo das questões jurídico-fundiárias ainda, no que se refere à factibilidade da 

proposta, destacam-se três critérios utilizados em 2013 (itens nº 12 a 14): a respeito de haver 

informações completas para avaliar a viabilidade técnica e jurídica da proposta; que o assentamento 

encontre-se ocupado há mais de 5 anos sem oposição e cuja situação ambiental ou de risco não 

comprometa o processo de regularização fundiária; e cuja situação jurídico-fundiária possibilite o 

prosseguimento do processo de regularização fundiária. Percebe-se que a preocupação de que não 

haja fatores que obstruam a regularização passa a ganhar mais força neste último edital. 

Possivelmente isso se relacione com a constatação de que contratos firmados anteriormente tenham 

sido paralisados ou cancelados devido à existência de impedimentos ou dificuldades desta natureza 

(como informações incompletas, tempo de ocupação inferior ao determinado pela legislação, 

situações de risco difíceis de serem revertidas). 

                                                      
99

 Este critério também foi utilizado no ano de 2008.  
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Sobre o grupo relacionado à pré-existência de alguma ação de regularização houve dois 

critérios, um de que o assentamento já tenha recebido algum tipo de obra (utilizado entre 2005 e 

2008) e outro de que já tenha sido objeto de alguma ação de regularização (2007 e 2008). Segundo 

discutimos no capítulo 3, o enquadramento do assentamento como consolidado (ou consolidável), 

requerido para regularização, consiste em um dos grandes entraves. A existência de obras pode (em 

tese) ajudar nesse sentido. A este respeito destaca ainda que, conforme anteriormente citado, em 2013, 

um dos critérios de seleção consistiu o assentamento já ser considerado consolidado (nº 16). A pré-

existência de ação de regularização pode ainda facilitar o andamento, em virtude de um maior 

conhecimento das informações requeridas ao processo.   

Quanto aos ocupantes, observam-se quatro critérios ao longo do tempo: contemplar famílias 

oriundas de reassentamento de áreas de risco (usado em 2004 e 2005); ocupados por remanescentes de 

quilombos e comunidade indígena (2007 e 2008); além do tempo que os ocupantes estão na área 

(2007 e 2008) e o número de famílias (2006 a 2008). Com exceção do tempo da ocupação que 

continuou como parte dos critérios em 2013 (item nº 13), não havia mais nenhum critério sobre os 

ocupantes na última seleção. 



120 

 

 

 

Tabela 4-5 - Síntese dos critérios de seleção das modalidade relacionadas à atividades de regularização 
fundiária do Programa Papel Passado cujo proponente é o poder público, no tange às características dos 
assentamentos. 

 
LEGENDA: 

X – Critério usado em uma única seleção 

X – Ano em que o critério surge 

X – Último ano em que o critério é utilizado 

FONTE: Elaboração Própria com base nos manuais do Programa Papel Passado de 2004 a 2013 (BRASIL, 
2004d, 2005c, 2006, 2007d, 2008b e 2013). 

A respeito dos assentamentos destacam-se ainda outros critérios, como: áreas legalmente 

definidas como ZEIS (2005-2008); onde haja organização e participação da (s) comunidade(s) (2005) 

e que constituam objeto de conflitos que contam com a mediação do MCidades (2007). 

2004 2005 2006 2007 2008 2013

1.Em áreas identificadas como Patrimônio da União X X

2.Contemplem reassentamento de  famílias oriundas de áreas de risco X X

3.Onde haja organização e participação da (s) comunidade(s) no encaminhamento de ações de 

regularização fundiária
X

3.Inseridos em áreas legalmente definidas como ZEIS ou AEIS no Plano Diretor ou em lei 

específica
X X X X

4.Número de famílias a serem beneficiadas pela regularização X X X

5.Onde estejam em execução ou já tenham sido executadas obras de infraestrutura X X X X

6.Existência de informações registrais relativas a dominialidade X

7.Natureza do domínio do assentamento objeto da intervenção X X

8.Tempo de ocupação das famílias X X

9.Assentamentos objeto de conflitos fundiários urbanos que representem elevado impacto 

social e que contam com a mediação do Mcidades
X

10.Atividades já realizadas e/ou produtos já executados atualizados e disponíveis que possam 

subsidiar a regularização fundiária do assentamento objeto da intervenção
X X

11.Ocupados por comunidades remanescentes dos quilombos; com presença de terreiros onde 

se pratica religião de matriz africana; ocupados por comunidades indígenas.
X X

12.Possuam informações completas sobre o assentamento a ser regularizado, necessárias à 

análise da viabilidade técnica e jurídica da proposta; 
X

13.Contemplem assentamento irregular ocupado há mais de 5 anos sem oposição, cuja situação 

ambiental ou de risco não comprometa o processo de regularização fundiária;
X

14.Contemplem assentamento irregular cuja situação jurídico-fundiária possibilite o 

prosseguimento do processo de regularização fundiária. 
X

15.Tenham como produto final a entrega de títulos aos moradores dos assentamentos 

irregulares
X

16.Contemplem assentamento irregular consolidado, cuja situação jurídico-fundiária seja mais 

favorável ao processo de regularização fundiária ou que esteja situado em área de propriedade da 

União;

X

17.Cujos proponentes sejam titulares de domínio da área ou possuam legitimidade para titular 

os moradores; 
X

Resumo Critérios de seleção em relação às características dos Assentamentos
MODALIDADES  - Atividades de Regularização 

Fundiária
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Além dos critérios relativos ao município e aos assentamentos, houve dois critérios relativos à 

proposta: um sobre propostas que tenham como produto final a entrega de títulos aos moradores dos 

assentamentos irregulares (2013) e outro sobre a sua viabilidade financeira: que apontava para uma 

adequação da relação custo benefício (R$ / família beneficiada), entre 2006 e 2008. 

Em linhas gerais, é possível perceber que de 2004 a 2008 os critérios foram majoritariamente 

ampliando (em 2004 eram 06 critérios, passando a 14 em 2007 para 12 em 2008) e voltaram a 

diminuir em 2013 (07 critérios). Ao mesmo tempo, os critérios passaram a ser mais voltados às 

temáticas de capacidade administrativa e à factibilidade das propostas, enquanto outras temáticas 

foram excluídas (como a localização em regiões metropolitanas e o tema da gestão democrática). 

Recursos Financeiros 

Destaca-se que a partir de 2003 a ação programática de regularização fundiária (Papel 

Passado) passou, pela primeira vez, a integrar o planejamento orçamentário nos Planos Plurianuais – 

PPA
100

 do governo federal, sendo prevista a dotação orçamentária através da lei orçamentária anual – 

LOA. O repasse de recursos aos proponentes ocorre através de transferências voluntárias, com 

recursos do Orçamento Geral da União – OGU. Além de acessarem os recursos por meio de edital de 

seleção, os municípios e estados podem ainda acessar por meio de emenda parlamentar. 

A tabela na sequência (Tabela 4-6) demonstra os valores disponibilizados para repasse entre 

2004 e 2013, considerando os contratos selecionados por edital e via emenda parlamentar, que somam 

quase R$66 milhões. Apesar de no ano de 2009 não haver ocorrido processo de seleção, houve dois 

contratos oriundos de emendas parlamentares e outros dois cuja forma de seleção não foi identificada. 

Observa-se, ao analisar os valores corrigidos, que os montantes globais crescem mais que o dobro nos 

três primeiros anos, passando de 10 para 24 milhões. Em 2007 retorna, contudo, a patamar similar ao 

primeiro edital. A partir de então, inicia-se um período de retração dos recursos até 2009, passando 

para um período sem contratação (2010-2012). Em 2013, quando é publicado o último edital, o valor 

cresce em relação aos anteriores. 

                                                      
100

 O planejamento orçamentário do poder público se organiza em programas e ações. No PPA de 2004/2007 o 

Papel Passado consistia a Ação 0584 de Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de 

Assentamentos Informais em Áreas Urbanas, dentro do programa 1128 - Urbanização, Regularização e 

Integração de Assentamentos Precários. A partir do PPA de 2008 a Ação passou a ser a 8866 de Apoio à 

Regularização Fundiária em Áreas Urbanas (Papel Passado) e no PPA de 2012/2015 em diante o Programa se 

tornou o 2054 - Planejamento Urbano mantendo a numeração da ação. 
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Tabela 4-6- Valores disponibilizados para repasses no Programa Papel Passado (2004-2013). 

Ano 
Valor de repasse 

selecionado (R$) 

Valores corrigidos IPCA-E (IBGE) 

dez/2016 (R$) 

2004 5.015.000,00 10.083.425,80 

2005 10.451.618,92 19.757.277,40 

2006 13.608.879,72 24.979.291,97 

2007 5.552.705,02 9.799.974,09 

2008 1.675.700,00 2.776.014,56 

2009 738.900,00 1.175.947,60 

2013 29.438.888,09 34.956.692,48 

Total 66.481.691,75 103.528.623,90 

FONTE: Elaboração própria com base em planilha de acompanhamento da SNPU 

Na tabela abaixo (Tabela 4-7) foi confrontado o valor disponibilizado e o valor demandado 

(correspondente à soma de todas as propostas submetidas aos editais de seleção) por ano para o Papel 

Passado. Ressalta-se que do montante global de recurso solicitado, menos de 2% foi contratado, 

demonstrando a insuficiência do recurso. Ainda mais se considerarmos que a demanda real é, 

evidentemente, muito superior ao número de propostas submetidas. A maior proporção do valor 

contratado em relação ao demandado ocorreu na primeira sistemática (2004), o que pode ser 

justificado pelo ineditismo do programa. Ou seja, em função das prefeituras desconhecerem o 

programa, podem ter demandado menos propostas.  

Tabela 4-7- Recursos selecionados X aos recursos demandados (via submissão de propostas) no Programa 
Papel Passado (2004 - 2013). 

Sistemáticas 2004 a 2013 

Ano Valor de repasse (R$)* 
Valor demandado 

(R$)** 

Valor 

demandado/ 

repasse (%) 

2004 5.015.000,00 100.000.000,00 5,24% 

2005 10.451.618,92 211.979.443,70 4,93% 

2006 13.608.879,72 623.671.657,71 2,18% 

2007 5.552.705,02 129.286.320,06 4,29% 

2008 1.675.700,00 220.220.800,48 0,76% 

2009 738.900,00
 

58.933.278,00
1
 1,25% 

2013 29.438.888,09 3.238.742.007,67 0,91% 

Total 66.481.691,75 4.582.833.507,62 1,45% 

Nota: não incluídos os recursos empenhados em convênios e descentralizações orçamentárias.
 

1 Dado baseado no relatório online de gestão anual do PPA (BRASIL, 2010d). 
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FONTE: Elaboração própria com base na planilha de acompanhamento da SNPU * e planilhas processo de 
seleção Papel Passado SNPU**. 
 

O recurso disponibilizado para a execução da ação programática no PPA, pode se vincular 

com despesas de gasto direto ainda, além de transferências de recurso. Os gastos diretos referem-se a 

todos os investimentos do programa não vinculados aos contratos firmados por meio de edital de 

seleção ou emenda parlamentar. Incluem gastos de custeio (como investimentos com uma viagem de 

algum técnico do MCidades para fazer uma palestra sobre o programa), além de contratos para 

execução de ações de regularização fundiária firmados por convênios com universidades federais 

através de Termo de Execução Descentralizada – TED
101

. 

Na sequência (Tabela 4-8) são analisados os valores desembolsados até agora (despesas). O 

cálculo considerou a soma dos gastos diretos e contratos firmados por meio de edital de seleção ou 

emenda parlamentar (transferência de recurso). Como é possível observar, ressalta-se que dos R$66 

milhões já foram gastos R$44,9 milhões, o que representa quase 70%. 

Tabela 4-8 –Pagamentos do Governo federal com a ação programática do Papel Passado (2004-2016). 

Ano 

Transferência de recurso 

(contratos) 
Gasto direto do Governo 

Total (R$) 
Ação 0584* 

(R$) 

Ação 8866** 

(R$) 

Ação 0584 

(R$) 

Ação 8866 

(R$) 

2004 39.265,00 - 1.815,45 - 41.080,45 

2005 2.774.529,24 - - - 2.774.529,24 

2006 9.251.458,32 - 167.521,10 - 9.418.979,42 

2007 11.280.979,24 - 423.499,24 - 11.704.478,48 

2008 3.642.505,65 - 597.123,74 - 4.239.629,39 

2009 2.262.245,98 260.515,96 27.029,59 - 2.549.791,53 

2010 1.151.010,90 2.262.716,92 - 3.085,00 3.416.812,82 

2011 252.125,28 1.998.665,72 - 45.974,41 2.296.765,41 

2012 326.326,11 211.776,25 - 531.306,37 1.069.408,73 

2013 237.097,51 222.992,47 - 842.063,76 1.302.153,74 

2014 29.600,51 423.129,51 - 1.000.000,00 1.452.730,02 

2015 374.858,74 5.907.711,45 - - 6.282.570,19 

2016 128.819,07 1.891.633,98 - 1.408.687,49 3.429.140,54 

Total 31.750.821,55 13.179.142,26 1.216.989,12 3.831.117,03 49.978.069,96 

TOTAL 44.929.963,81 5.048.106,15 49.978.069,96 

* No PPA de 2004/2007 o Papel Passado consistia a Ação 0584: Apoio a Projetos de Regularização Fundiária 
Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas.  
**A partir do PPA de 2008 a Ação passou a ser a 8866: Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas 
(Papel Passado) 

                                                      
101

 Trata-se da transferência do recurso do Ministério das Cidades, para outro ente do mesmo nível da federação, 

por isso não se configura como um repasse de recurso.  
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FONTE: Elaboração própria com base nos dados do portal da transparência. Disponível em: 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/. Acesso em setembro de 2017. 

Cabe ressaltar que, por não haver seleção entre os anos de 2009 a 2012, houve uma queda 

considerável nos desembolsos dos anos seguintes (Gráfico 4-5). A continuidade de remuneração tem 

relação com a longa duração do processo de regularização, ao longo do qual ocorrem os desembolsos 

das etapas do programa, assunto que discutiremos no próximo capítulo. Destaca-se, nesse sentido, o 

fato da ação 0584 deixar de existir em 2008, mas continuar mantendo despesas até 2016. 

Gráfico 4-5 – Evolução do valor de repasse e de transferência de recurso com os contratos do papel passado 
(2004-2016). 

 
FONTE: Elaboração Própria com base em dados do Ministério das Cidades e portal da transparência. 

Ao observar o gráfico anterior (Gráfico 4-5) é possível constatar um padrão quase regular do 

intervalo entre a aprovação do repasse e o início da efetivação da transferência até 2012. Este prazo 

refere-se, normalmente a primeira etapa, de elaboração de metodologia (seja do plano ou de 

atividades de regularização), que é considerada contrapartida do proponente, não gerando 

transferência. Contudo, observa-se que o padrão é quebrado após a seleção de 2013, quando a 

transferência do recurso nos anos seguintes não acompanha a mesma intensidade da curva do repasse. 
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Gráfico 4-6 – Evolução das Despesas – Pagamentos do Governo federal com a ação programática do Papel 
Passado. 

 

Fonte: Elaboração Própria com base em dados do Ministério das Cidades e portal da transparência 

No gráfico anterior (Gráfico 4-6), compara-se a dinâmica dos desembolsos com transferência 

de recursos e gastos diretos. Destacamos que o aumento dos gastos diretos a partir de 2012 relaciona-

se com um crescimento de convênios com universidades federais para realização de ações de 

regularização fundiária
102

.  

Metas e Resultados 

Cabe ressaltar que não temos o intuito de elaborar uma análise detalhada dos resultados do 

programa como um todo, o que exigiria um esforço para além da presente pesquisa, que se concentra 

na análise dos seus resultados no estado de São Paulo. Resgataremos algumas análises já realizadas, 

baseada principalmente na (pequena) bibliografia já produzida sobre o tema. 

Projetava-se, originalmente, atender 700 mil famílias, com processos iniciados até 2006 

(BRASIL, 2005b). Em 2005, a meta passou para um milhão de processos iniciados até 2006
103

, 

buscando atingir emissão de 400 mil títulos com 364 mil registrados (GOUVÊA e RIBEIRO, 2014).  

Segundo Ávila (2010), haviam sido atendidas aproximadamente 277 mil famílias até 2009, 

que tiveram o processo de regularização de suas moradias iniciado, tendo sido concedidos 49,5 mil 

títulos. Destes, haviam sido registrados apenas 25,4 mil títulos. Ou seja, aproximadamente 51% dos 

títulos emitidos. 

Gouvêa e Ribeiro (2014) observa que a meta referente ao início do processo de regularização 

foi atingida. Porém, os objetivos quanto aos títulos entregues e registrados tiveram resultados muito 

                                                      
102

 Essa questão foi confirmada através de conversa com técnicos do MCidades.  
103

 Não há clareza no universo das metas. As avaliações do programa apresentam famílias atendidas de forma 

indireta. Fica difícil avaliar se atendimentos indiretos estavam previstos inicialmente na meta.  
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aquém do esperado. Algumas das explicações das autoras sobre os resultados referem-se à 

morosidade dos processos e os altos custos de registro cartorial. 

Como um dos legados do programa, Gouvêa e Ribeiro (2014) apontam que a regularização 

fundiária passou a estar mais presente na agenda das políticas públicas estaduais e municipais. Com 

base na Pesquisa de Informações Básicas Municipais - Munic (IBGE, 2009), as autoras apontam que: 

778 municípios possuíam planos ou programas de regularização, além disso, 1.047 tinham legislação 

própria nessa temática.  

Ao analisar a mesma fonte de dados (Munic), constatamos que no estado de São Paulo havia 

117 municípios (18% do total) com legislação própria e 108 (17%) com plano e/ou programa 

específico de regularização fundiária (IBGE, 2009).  

 

 

4.2. O Programa Papel Passado no estado de São Paulo. 

Esse subcapítulo apresenta a sistematização dos dados obtidos a partir da pesquisa 

documental realizada mediante visitas às GIGOV da CAIXA, no período de outubro de 2015 a 

fevereiro de 2016, que visou identificar as ações desenvolvidas pelos municípios paulistas no âmbito 

do programa Papel Passado. 

Na presente seção serão apresentados: a definição do universo de pesquisa, o percurso para 

acessar a informação, o método de análise dos contratos de repasse da CAIXA (CRC), análises 

quantitativas gerais dos CRC (contemplando, o status de andamento, número de domicílios e de 

assentamentos, modalidades programáticas e distribuição espacial), análise do tempo de contratação e 

execução dos CRC e análise do escopo dos CRC. 

4.2.1 Notas Metodológicas  

Definição do universo de pesquisa 

Explicamos aqui os critérios utilizados para definição do universo de pesquisa: elegeram-se 

apenas os contratos de repasse
104

, referentes às modalidades, relacionadas a atividades de execução de 

regularização fundiária
105

 e cujo proponente tratava-se dos municípios
106

.  

                                                      
104

 Exclui-se, portanto a análise de convênios e descentralização orçamentária. 
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Ao longo dos quatorze anos de existência do programa foram firmados quarenta e um (41) 

contratos de repasse no estado de São Paulo, entre 2004 e 2013. Ao excluir aqueles relacionados à 

modalidade de plano (03) e aqueles cujo proponente não se tratava de municípios (05 – ver Tabela 

4-9), restaram 33 contratos a serem analisados. Entretanto, não foi possível encontrar 04 destes 

contratos, além disso, 01 foi cancelado sem iniciar. Portanto, o universo de pesquisa final contemplou 

29 contratos (ver Anexo 02). 

 

 Tabela 4-9. Número de contratos do Papel Passado por proponente no Estado de São Paulo  

Proponente N° de Contratos 

Poder público municipal 33 

Entidades sem fins lucrativos (Sociedade Civil) 4 

Defensoria pública do estado 1 

Total 38* 

*A relação dos 38 contratos encontra-se no anexo 01 desta dissertação. 
Fonte: Elaboração própria com bases nos contratos da CAIXA  

Percurso para acessar a informação  

Na etapa inicial dessa pesquisa foram contatados os dirigentes da SNPU, com o intuito de 

obter informações sobre o Papel Passado e os contratos no estado de São Paulo. Decidiu-se por firmar 

um Termo de Compromisso entre o MCidades e este pesquisador, a partir do qual se estabeleceu que 

a SNPU, disponibilizaria as informações. 

Foram disponibilizados os seguintes dados: relação dos municípios que enviaram carta-

consulta e os selecionados, manuais do programa, portarias e outros documentos utilizados na 

elaboração da deste capítulo.  

Destaca-se que Ministério não dispunha de informações precisas sobre o andamento dos 

contratos e serviços realizados. Para transpor essa dificuldade, a SNAPU solicitou à CAIXA que 

disponibilizasse ainda os processos administrativos de cada um dos contratos (que daqui para frente 

denominaremos de contratos de repasse da CAIXA - CRC), que contêm documentos como: cópia do 

contrato, plano de trabalho, produtos entregues, ofícios, relatórios e pareceres. 

                                                                                                                                                                     
105

 Portanto, os contratos da modalidade de elaboração de “Plano Municipal de Regularização Fundiária 

Sustentável” foram excluídos. As modalidades atividades de execução de regularização fundiária se subdividem 

em “Elaboração de Projeto de Regularização Fundiária” e “Atividades específicas de Regularização Fundiária”, 

a modalidade “Identificação, levantamento, mapeamento e cadastramento das áreas irregularidade fundiária” 

somente é selecionada associada à segunda modalidade. 
106

 Exclui-se, portanto, os contratos realizados com a sociedade civil organizada (ONGs, Fundações, entre 

outras) e com a defensoria pública do estado. 
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O pedido encaminhado passou pela Gerencia Nacional de Transferências Legais Voluntárias 

(GELEV) que encaminhou a solicitação para a Gerência Nacional de Acompanhamento do 

Desempenho Técnico e Operacional de Produtos de Repasse (GEATO). Esta por sua vez colocou o 

pesquisador em contato com as Gerências Regionais de Governo (GIGOVs) responsáveis pela relação 

com os municípios paulistas e pelos contratos selecionados.  

Tendo em vista a dificuldade de disponibilizar cópias digitais dos processos na integralidade 

(tendo em vista o seu tamanho)
107

 e o fato de alguns se encontrarem arquivados, foi acordada a 

dinâmica de agendamento de visita a cada GIGOV, conforme os processos fossem desarquivados.  

Algumas situações geraram dificuldades na identificação da GIGOV responsável, o que 

demandou mais visitas que o previsto inicialmente, especialmente na gerência da cidade de São Paulo, 

responsável pelo maior número de processos. Entre estas situações, destaca-se que os casos de 

projetos encerrados cuja GIGOV responsável pelo mesmo mudou durante o percurso do contrato. 

Nestes casos, é a primeira GIGOV responsável pelo contrato que deve solicitar o desarquivamento. 

As visitas ocorreram em sete
108

 GIGOVs do estado de São Paulo no período de outubro de 

2015 a fevereiro de 2016. Após a leitura individual dos processos administrativos dos contratos de 

repasse, a CAIXA disponibilizou as cópias digitais dos documentos selecionados.  

Método de análise dos Contratos de Repasse da CAIXA (CRC) 

Tendo em vista identificar quais informações poderiam ser obtidas por meio da consulta, 

procedeu-se uma leitura preliminar de alguns processos administrativos de Contratos de Repasse da 

CAIXA (CRC). A partir disso produzimos um instrumental de coleta de informações (Anexo 03). 

Foram considerados na análise, principalmente, os documentos entregues pelas prefeituras, 

como plano de trabalho, termo de referência, ofícios administrativos, todos os produtos desenvolvidos 

(por terceiros ou proponente), além das correspondências entre CAIXA e o município e o 

acompanhamento contábil. 

Buscou-se levantar principalmente, as seguintes informações: 

 Status dos CRCs (cancelados; em andamento; concluídos com redução de metas; 

concluídos); 

 O tempo da duração do CRC – apresentado a partir de etapas; 

                                                      
107 

Alguns processos continham mais de dez mil páginas, o maior deles consistia em 39 volumes (cada volume 

contém aproximadamente 500 páginas). 
108

 O total de GIGOVs seria nove, mas como as GIGOVs de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto tinham 

apenas um CRC cada, aceitaram enviá-lo para a GIGOV de São Paulo.  
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 Características físicas dos assentamentos (como existência de gravames 

ambientais e necessidade de execução de obras de infraestrutura e/ou remoções); 

 Escopo da contratação (serviços previstos e realizados); 

 Etapa da regularização alcançada. 

Cabe destacar algumas dificuldades e limitações para a coleta dos dados, que estão 

relacionadas ao tipo e à qualidade da informação registrada. Os CRCs não possuíam um padrão na 

organização, muitas vezes continham documentos repetidos e/ou informações conflitantes, o que 

dificultava a identificação da informação válida. Muitos CRCs são extensos e tratam de objetos que 

sofreram muitas alterações de escopo. Os documentos neles contidos nem sempre permitiam 

compreender os motivos que levaram às alterações de objeto, desistência, ou seu êxito. Há ainda casos 

de CRCs que tratam de vários assentamentos sem trazer informações suficientes sobre esse conjunto. 

De forma geral, observou-se ainda uma ênfase nos aspectos contábeis em detrimento de informações 

que caracterizassem o objeto contratado e o seu desenvolvimento.  

Esses problemas dificultaram a coleta e a posterior sistematização especialmente quanto ao 

escopo dos contratos e às características físicas dos assentamentos
109

.  

4.2.2 Análises dos Contratos de Repasse CAIXA (CRC) parte 1:  

Análises Gerais: Status, número de domicílios, modalidades e distribuição 

espacial (CRC). 

Neste tópico analisaremos os CRC enquanto o status de andamento, número de domicílios e 

de assentamentos, modalidades programáticas e distribuição espacial. 

Status  

Os processos administrativos de contratos de repasse da CAIXA (CRC) foram, inicialmente, 

subdivididos em seis grupos, levando em consideração o status em que se encontravam no momento 

da coleta de dados. 

  

                                                      
109

 As características dos assentamentos consistem em um dado importante, pois se relaciona com uma das 

hipóteses da pesquisa, no que se refere à possível relação entre o grau de consolidação do assentamento e a  

dificuldade de implementação do programa nos municípios. 
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Tabela 4-10 - Número de CRC, de assentamentos e de domicílios por status do contrato. 

 Situação dos CRC N° de CRC Assentamentos Domicílios
1 

CRC excluídos do 

universo de pesquisa 

Não localizados 3 - - 

Cancelado sem iniciar 1 30 45.000 

Universo de pesquisa 

(29 CRC) 

Cancelados 7 145 12.381 

Em andamento 7 41 5.401 

Concluídos com redução de 

metas 
8 20 9.455 

Concluídos 7 102 30.988 

Total universo de 

pesquisa 
 

 

29 

 

308 

 

58.225 

 Total Geral 33 338 103.225 
1
 Trata do dado estimado pelo município no momento da seleção. 

Fonte: Elaboração própria com base nos processos de contratos de repasse da CAIXA (CRC). 

Na sequência descrevemos a definição de cada um dos status: 

 Os CRC “não localizados” representam aqueles que até o fim do período de 

coleta dos dados não haviam sido localizados. Os técnicos da CAIXA informaram 

que após um período arquivado, o processo pode ser incinerado, mas não foi 

possível checar se era esse o caso. 

 O status “cancelado sem iniciar” difere dos demais cancelados por não ter 

chegado a ser assinado. Ou seja, o município desistiu antes do contrato ser 

firmado com a CAIXA. A justificativa deste único caso desistência (que ocorreu 

cinco meses após a seleção) foi a impossibilidade em criar despesa específica no 

orçamento municipal para a realização do contrato. Esta justificativa é 

surpreendente por se tratar do município de São Paulo, que representa um dos 

municípios com maior capacidade administrativa e financeira. 

 Os CRCs “cancelados” tiveram os repasses de recursos firmados, iniciaram, ou 

não, as ações, mas foram encerrados sem que recursos federais tenham sido 

repassados/utilizados. Há diferentes estágios alcançados nestes contratos, alguns 

chegaram a avançar mais inclusive que concluídos com redução de metas, 

conforme será apresentado adiante (Subcapítulo 4.2.3). Quando um CRC é 

cancelado ocorre a devolução total do dinheiro. 

 O status “em andamento”, como o nome define, refere-se aos contratos em 

desenvolvimento no momento da coleta de dados. 

 Os CRCs “concluídos com redução de metas”, referem-se aos que não 

atingiram todas as metas estabelecidas originalmente. Neste caso o dinheiro 

destinado às metas não alcançadas é devolvido. 

 Os CRCs “concluídos” atingiram todas as metas previstas no plano de trabalho 

e, portanto, utilizaram o recurso federal integralmente. Cabe destacar que, a 

conclusão do processo de CRC não significa a finalização do processo de 

regularização fundiária, já que o escopo de contratação nem sempre visava este 

fim. Este status diz respeito à finalização do contrato entre o município 

selecionado e a CAIXA. 
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Como é possível observar na Tabela 4-10 e Gráfico 4-7, dos 29 CRC que constituem o 

universo da pesquisa (que exclui os não localizados e o cancelado sem iniciar), 52% foram concluídos 

(sendo 28% com redução de metas), enquanto 24% encontravam-se em andamento e o ¼ restante 

havia sido cancelado. 

Número de domicílios e assentamentos 

Os 29 CRCs abrangem 308 assentamentos e 58.225 domicílios (Tabela 4-10 e Gráfico 

4-7). No que se refere ao status, observamos que os concluídos abrangiam 40% do número de 

assentamentos e 70% dos domicílios. Os em andamento contemplavam 13% dos 

assentamentos e 1% dos domicílios. Enquanto os cancelados se referiam a 47% dos 

assentamentos e a 21% dos domicílios. Portanto, constata-se que, embora o número maior de 

assentamentos concentre-se tanto nos cancelados (47%) como nos concluídos (40%), os 

contratos concluídos concentravam a massiva quantidade de domicílios (70%). Isso leva a 

crer que os assentamentos concluídos eram, em média, maiores que os cancelados.  

Gráfico 4-7 - Porcentagem da situação dos CRCs, assentamentos e domicílios. 

 

FONTE: Elaboração própria com base nos processos de contratos de repasse da CAIXA (CRC). 

O repasse federal destinado a esses 29 contratos selecionados entre 2004 e 2013, somam R$ 

6.488.728,85 e a contrapartida municipal, R$ 1.655.685,27, totalizando R$ 8.145.687,12. 

Modalidades 

Os 29 CRCs encontram-se divididos em duas modalidades: “Atividades específicas de 

regularização fundiária de assentamentos urbanos”, que tem como objetivo final registrar a titulação 

aos beneficiários; e o “Projeto de regularização fundiária”, que objetiva a elaboração do projeto de 

regularização e complementares. Na sequência apresentam-se as informações por modalidade. 

A maioria dos contratos (80%) refere-se à primeira modalidade, enquanto o restante (20%) se 

enquadra na modalidade de elaboração de projetos. A modalidade de atividades teve 44% dos CRCs 

24% 24% 28% 24% 
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6% 
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9% 
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Cancelados Em andamento Concluído - 
Redução 

Concluído 
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concluídos, 30% estavam em andamento, enquanto 26% foram cancelados. Já a modalidade de 

projeto teve um maior índice de conclusão, dos 06 CRC 05 foram concluídos e 01 cancelado. Trata-se 

de um resultado esperado, uma vez que o escopo é menos complexo, já que para se chegar à fase de 

titulação o trabalho está sujeito a um maior número de etapas e entraves. 

A modalidade de atividades concentra ainda maior quantidade de assentamentos e domicílios, 

conforme observado na tabela a seguir. 

Tabela 4-11 – CRCs, assentamentos e domicílios por modalidade de ação.  

              Modalidade 

Estágio 

N° de CRCs N° de Assentamentos N° de Domicílios 

Atividades Projeto Atividades Projeto Atividades Projeto 

Cancelados 6 1 37 108 4.381 8.000 

Em andamento 7 0 71 0 5.401 0 

Concluídos - redução 8 0 20 0 9.455 0 

Concluídos 2 5 93 9 20.220 10.768 

Total 23 6 191 117 39.457 18.768 

Total Geral 29 308 58.225 

Fonte: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse da CAIXA (CRC) 

 

Distribuição espacial 

Ao observar o mapa na sequência (Figura 4-1), a respeito da distribuição espacial dos 29 

contratos analisados, evidencia-se uma concentração no sudeste do estado de São Paulo, conformando 

um eixo de Piracicaba (passando pela Região Metropolitana de Campinas e de São Paulo) até a 

Baixada Santista. Fora desse eixo há apenas duas cidades, São José do Rio Preto no norte e Ribeirão 

Corrente no nordeste do estado. 

Figura 4-1 Mapa com a distribuição dos CRC por município do estado de São Paulo. 

 

Fonte: Elaboração Kleber Oliveira com bases nos processos de contratos de repasse da CAIXA (CRC). 
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Na sequência (Tabela 4-12), organizamos as cidades segundo tipologias de hierarquia dos 

centros urbanos definida pela pesquisa “Regiões de Influências das Cidades” – Regic (IBGE, 2007).  

As tipologias de 1 a 4 refletem uma hierarquia decrescente das centralidades em relação à rede urbana 

nacional. Esta classificação leva em consideração informações como, porte populacional, extensão e 

número de relações com outros municípios, capacidade de gestão, entre outros. É possível observar 

que a maioria dos municípios está inserida em alguma classificação de centralidade. Isto evidencia 

que estamos tratando de prefeituras com uma capacidade institucional relativamente melhor (em 

comparação com a realidade da maioria dos municípios do estado e do país), embora haja um grau 

relevante de disparidade entre os municípios a ser considerado. Tabela 4-12 Relação dos Municípios 

por tipologia de hierarquia dos centros urbanos definida pela pesquisa “Regiões de Influências das 

Cidades” – Regic (IBGE, 2007). 

Tipos de Cidades Municípios 
N° de 

Municípios 

N° de 

CRC 

1. Metrópole 

(mais municípios na sua zona de 

influência) 

São Paulo (mais Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, 

Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, 

Suzano e Taboão da Serra). 

10 16 

2. Capitais Regionais  

(mais municípios na sua zona de 

influência) 

Campinas (mais Sumaré) 

São José do Rio Preto 

Santos (mais São Vicente) 

5 8 

4. Centro Subregional Piracicaba 1 1 

Cidades que não se enquadram 

na classificação da Regic  
Atibaia, Várzea Paulista e Ribeirão Corrente 3 4 

Total 
 

19 29 

Fonte: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse da CAIXA (CRC) e pela Regic 

(IBGE, 2007). 

A primeira categoria, de Metrópole, caracteriza-se pelo grande porte e por fortes 

relacionamentos com outras metrópoles e centros de grande hierarquia na rede, além de, em geral, 

possuírem extensa área de influência direta (IBGE, 2007). A cidade de São Paulo, que se classifica 

nessa categoria, acrescida da sua zona de influência apresenta o maior número de municípios e de 

contratos (16) no nosso universo de análise.  

As capitais regionais “possuem capacidade de gestão no nível imediatamente inferior ao das 

metrópoles, têm área de influência de âmbito regional, sendo referidas como destino, para um 

conjunto de atividades, por grande número de municípios (IBGE, 2007, s/p)”. No nosso universo há 

três capitais regionais (Campinas, São José do Rio Preto e Santos) que, somadas aos municípios na 

sua zona de influência, contemplam oito contratos. 
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A classificação de centro sub-regional refere-se aos centros “com atividades de gestão menos 

complexas, área de atuação mais reduzida, e relacionamentos com centros externos à sua própria rede 

dão-se, em geral, apenas com as três metrópoles nacionais (IBGE, 2007, s/p)”. Nessa classificação 

encontra-se o município de Piracicaba, com um contrato.  

Há ainda três municípios (com um contrato cada), que não exercem função de centros urbanos 

segundo a Regic (IBGE, 2007). Dois deles, Várzea Paulista e Atibaia encontram-se junto ao eixo 

sudoeste do estado e possuem um porte populacional médio (107.089 e 115.229 habitantes, 

respectivamente – IBGE, 2010). Já o município de Ribeirão Corrente se destaca dos demais por se 

localizar fora deste eixo e pelo seu porte populacional reduzido (4.273 habitantes – IBGE, 2010).   

Tempo de contratação e execução 

A análise da duração dos CRC foi elaborada por períodos definidos pelo pesquisador. Cabe 

destacar que a soma dos períodos não configura necessariamente o tempo de total de duração do 

contrato, apesar de coincidirem em alguns casos. Isso ocorre, pela possibilidade de haver 

sobreposição entre as subdivisões dos tempos (ou por outras razões que serão expostas adiante).  

Tempo de Aprovação do Financiamento (TAF): 

Considerou-se Tempo de Aprovação do Financiamento (TAF), o período que se inicia com a 

comunicação oficial da seleção do município feita pela agente financeira – CAIXA e vai até o 

momento da autorização para início do objeto contratado
110

. A partir dessa autorização, o município 

pode iniciar o processo licitatório (nos casos em que o serviço for contratado) ou a execução dos 

serviços por administração direta. 

Este período inclui a assinatura do contrato entre a CAIXA (representando o Ministério das 

Cidades) e o Município, além da elaboração e aprovação do Plano de Trabalho (PT) e do Termo de 

Referência (TR) e de um orçamento. No Plano de Trabalho é apresentado o escopo pretendido e como 

ele será executado: se de forma direta e/ou contratado conforme enquadramento nas regras do 

programa. O TR é o detalhamento do serviço que será contratado e tem o intuito de guiar o processo 

licitatório. Para aprovação do TR na CAIXA é avaliada sua compatibilidade com o PT
111

.  

Tempo de Contratação dos Serviços (TCS) e Tempo de Contratação da 
reprogramação (TCR) 

                                                      
110

 A CAIXA denominava como inicio de obras, expressão questionada pelo município Campinas a qual 

concordamos e preferimos adotar esse conceito.   
111

 Nos contatos de 2013, o TR passa por uma aprovação do MCidades antes da aprovação da CAIXA.  
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Considerou-se Tempo de Contratação dos Serviços (TCS) o período entre a autorização do 

início do objeto do contrato e a conferência e aprovação da licitação pela CAIXA. Trata-se do tempo 

de contratação do objeto com a realização da licitação para contratação dos variados serviços, sua 

verificação e aprovação pela CAIXA. 

Considerou-se o Tempo de Contratação da Reprogramação (TCR) refere-se aos contratos que 

ocorreram reprogramação e que aumentaram o escopo do trabalho. O TCR é o tempo de realização e 

aprovação da licitação originada a partir da aprovação da reprogramação. 

Tempo de Execução dos Serviços (TES) 

Considerou-se Tempo de Execução dos Serviços (TES) o intervalo a partir dos serviços 

iniciados (objeto do escopo da contratação) até o momento em que é concluído, aprovado e 

remunerado. Compreende a execução de todos os serviços previstos. Encerra-se esse período com o 

desembolso total do recurso, condicionado à aprovação da medição final pela CAIXA. 

O objeto do contrato pode ser realizado inteiramente por trabalhos contratados ou em parte 

pela administração direta, como contrapartida. 

Quando se trata de contratação, maioria dos contratos, o início do TES é a Ordem de Início de 

Serviço (OIS) emitida pelo município. Quando parte significativa do escopo é executada por 

administração direta
112

, o início do TES é a aprovação do Plano de Trabalho durante o Tempo de 

Aprovação do Financiamento (TAF). 

A execução dos serviços realizados a partir de reprogramação para acréscimo de escopo foi 

incorporada no TES. 

Tempo de Encerramento do Contrato (TEC) 

Considerou-se Tempo de Encerramento do Contrato (TEC) o período após a conclusão e o 

pagamento dos serviços (fim do TES) que se estende até o encerramento formal do contrato com a 

CAIXA. Implica a necessidade de apresentação de documentos para a prestação de contas. 

Tempo de Duração do Contrato (TDC) 

Considerou-se Tempo de Duração do Contrato (TDC) o período total da existência do 

processo administrativo do contrato de repasse da CAIXA (CRC). Inicia-se a partir do momento da 

                                                      
112

 Quando apenas a metodologia foi executada por administração direta, só foi considerado TES da parte 

contratada. 
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comunicação da seleção, início do TAF e segue até o momento de encerramento do contrato, ou seja, 

o fim do TEC para contratos finalizados ou do distrato para contratos cancelados
113

. 

Figura 4-2 - Exemplos de linhas do tempo dos CRCs. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

  

                                                      
113

 Nos contratos em andamento o TDC se encerra no dia da coleta de dados.   
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Análises por Período  

Na sequência encontra-se uma tabela com a síntese geral dos tempos por status de contrato e, 

em seguida, é detalhada a análise para cada período. 

Tabela 4-13 – Períodos de contratação e execução dos CRCs em meses, por status dos contratos. 

Etapas Estágio do CRC N° CRCs 
Máximo 
(meses) 

Média 
(meses) 

Mínimo 
(meses) 

Te
m

p
o

 d
e

 D
u

ra
çã

o
 

d
o

 C
o

n
tr

at
o

 (
TD

C
) Geral 29 125 73 24 

Cancelados 7 89 63 39 
Em andamento 7 125 65 24 
Concluído com redução de metas 8 121 88 39 
Concluído 7 107 72 31 

 

Te
m

p
o

 d
e

 

A
p

ro
va

çã
o

 d
o

 

Fi
n

an
ci

am
e

n
to

 

(T
A

F)
 

Geral 29 63 15 2 

Cancelados 7 30 16 3 

Em andamento 7
 

63 22 4 

Concluído com redução de metas 8 29 15 3 

Concluído 7 13 8 2 
  

Te
m

p
o

 d
e

 

C
o

n
tr

at
aç

ão
 d

o
s 

Se
rv

iç
o

s 
(T

C
S)

  Geral 24 90 16 1* 
Cancelados 5 36 17 1* 
Em Andamento 4 90 25 1* 
Concluído com redução de metas 8 29 13 2* 
Concluído  7 26 14 1* 

  

Te
m

p
o

 d
e

 

Ex
e

cu
çã

o
 d

o
s 

Se
rv

iç
o

s 
(T

ES
) Geral 20 107 40 6 

Cancelados 3 52 36 7 
Em Andamento 21 

107 73 38 
Concluído com redução de metas 8 66 41 20 
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Geral 15 31 11 4 

Concluído com redução de metas 8 14 9 4 

Concluído sem redução de metas 7 31 14 4 
1 

Os contratos não finalizaram a execução do serviço. 

*Os casos em que o TCS que levou até dois meses, refere-se a situações em que já havia um processo 
licitatório e empresa foi contratada antes do fim do TAF, ou mesmo antes da seleção. Nestes casos, o TCS 
refere-se ao tempo de conferência e aprovação da CAIXA, quanto à validade do certame apresentado.  
Fonte: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC)  
 

Tabela 4-14 – Número de CRCs por período medido. 

Etapa TAF TCS TES TEC 

CRCs 29 24 20 15 

Fonte: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC) 
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Tempo de Aprovação do Financiamento (TAF) 

Tabela 4-15 – Tempo de aprovação do financiamento (TAF) por intervalo de meses, por estágio do contrato. 

Estágio do Contrato 

TAF por intervalo de meses 

Até 4 5 a 12 13 a 24 25 a 36 
Mais de 

37 

Cancelados 1 2 2 2 - 

Em andamento 1 1 4 - 1 

Concluído com redução de metas 1 2 4 1 - 

Concluído  4 2 1 - - 

Total 7 7 11 3 1 

FONTE: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC) 

Pouco mais de um terço dos CRCs, 11, levou entre um e dois anos para concluir essa etapa 

(TAF) e quatro contratos levaram mais de dois anos para iniciar a fase seguinte do processo, a saber, a 

contratação (licitação) do serviço.   

Dos catorze contratos que levaram menos de um ano de aprovação, nove foram concluídos, 

com ou sem redução de metas. Dentre estes, nos CRC que levaram menos de quatro meses no TAF, a 

proporção é ainda maior, cinco em sete, ou seja, 71%. 

Gráfico 4-8 – Tendência do tempo em meses do TAF por estágio dos contratos.  

 
FONTE: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC) 

Destaca-se, que os CRCs que tiveram menor tempo de aprovação do TAF tenderam a 

apresentar maior proporção de contratos concluídos sem redução de metas. Entre os CRC cancelados 

não é possível observar nenhuma tendência com respeito ao tempo do TAF. Outras variáveis que 

podem ter influenciado no cancelamento serão discutidas no subcapítulo 4.2.3. 

A comparação do TAF por modalidade de ação demonstra que a modalidade de projetos de 

regularização leva menor tempo. Em 67% dos contratos da modalidade de projeto de regularização o 

TAF durou menos de um ano, já na modalidade atividades específicas de regularização fundiária, 
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57% dos contratos tiveram um tempo de aprovação superior a doze meses. Isto pode ter relação com 

a questão da menor complexidade do escopo.  

Gráfico 4-9 Comparação entre os (TAF) por modalidade de ação. 

 
 

FONTE: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC) 

Tempo de Contratação dos Serviços (TCS) 

Em 45 % (11) dos contratos, o TCS foi superior a um ano, destes, seis contratos tiveram um 

tempo de contratação superior a dois anos. Entre os treze contratos concluídos (com ou sem redução), 

61% (8) levaram menos de um ano para contratar os serviços. Entre os contratos que levaram menos 

de quatro meses, quatro foram concluídos (com ou sem redução). 

Tabela 4-16- Tempo de contratação do serviço (TCS) por intervalo de meses, por estágio de contrato. 

Estágio do Contrato 
TCS por intervalo de meses 

Até 4  5 a 12 13 a 24 25 a 36 Mais de 37 

Cancelados 1 1 1 2 - 

Em andamento 2 1 - - 1* 

Concluído com redução de metas 2 3 1 2 - 

Concluído  2 1 3 1  

Total 7 6 5 5 1 

*A duração da contratação estava em 90 meses e ainda não havia sido finalizada. 
FONTE: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC) 
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Gráfico 4-10 Tendência em meses do TCS por estágio dos CRC.  

 
FONTE: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC) 

Ao verificar a relação entre o TCS e o status do CRC, observamos que não há uma tendência 

clara.   

Gráfico 4-11 Comparação entre os (TCS) por modalidade de ação. 

 

FONTE: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC) 

Curiosamente, ao comparar o TCS e o tipo de modalidade, observamos que, diferentemente 

dos outros intervalos de tempo analisados, a elaboração de projeto demora mais tempo para ser 

contratada. Enquanto a maioria dos CRCs da modalidade atividades de regularização, que se supõe de 

maior complexidade de execução e, portanto, maior complexidade na contratação, teve menor tempo 

de contratação do serviço. Destaca-se que 57% dos CRCs de atividades específicas de regularização 

fundiária teve o TCS inferior a doze meses. Já entre os CRCs da modalidade projeto de regularização, 

80% (4) levou mais de um ano para contratar o serviço. No capítulo 4.2.3 analisamos com maiores 

detalhes os motivos que influenciaram no prolongamento do TCS. 

O objetivo de levantar o TCS foi a verificação do tempo que o município leva para iniciar a 

execução dos serviços. Vale ressaltar que em cinco CRCs ocorre uma segunda contratação, com o 
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processo em andamento, portanto este tempo não foi contabilizado como TCS. Entretanto, no caso 

dessas segundas contratações, identificaram-se dois CRCs emblemáticos, ambos do município de 

Taboão da Serra. Neste caso, as dificuldades enfrentadas levaram à paralisação do processo e à 

inviabilidade de pagamento de medições. Destaca-se ainda o tempo prolongado também no TCS.  Nos 

dois casos a morosidade se explica pelo seguinte impasse: a CAIXA considerou a licitação inapta, 

porém a empresa havia iniciado os serviços contratados
114

.  

 

Tabela 4-17 – Tempo em meses para realizar as contratações nos dois CRCs de Taboão da Serra. 

Município Status do CRC 
Meses 

TCS 2ª Contratação  

Taboão da Serra /06 Cancelado 27 45 

Taboão da Serra /05 Concluído – redução de metas 25 47 

FONTE: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC) 

Tempo de Contratação da Reprogramação (TCR) 

Aqui foram levantadas as reprogramações que originaram escopo distinto do inicialmente 

contratado, situação encontrada em seis CRCs. Em dois destes não foi necessária a realização de nova 

licitação e, portanto, não foi levantado o TCR. Em apenas um dos casos o TCR foi superior ao TCS. 

As reprogramações com aumento de escopo são aprovadas pelo MCidades e CAIXA e 

utilizam diferentes recursos. Em alguns casos é referente ao rendimento financeiro originado pelo 

período em que o recurso fica depositado aguardando a liberação dos pagamentos
115

. Em outros casos 

é referente ao saldo contratual, originado pela diferença do orçamento e o valor final licitado 

(desconto do vencedor do certame). Um caso utilizou apenas contrapartida municipal. 

Tabela 4-18 – Tempo de contratação da reprogramação TCR e objeto. 

Município/Ano 

Contrato 
Status do CRC TCS TCR Objeto da Reprogramação 

Guarulhos/06 

Concluído 

20 13 Inclusão de projeto de novo assentamento 

São Paulo/05 12 15 
Aerofoto dos assentamentos regularizados 

para acompanhamento e fiscalização  

São Vicente/06 17 7 
Publicação de uma Cartilha sobre os 

trabalhos de Regularização Fundiária. 

Atibaia/05 26 9 
Projeto executivo de urbanização e produção 

habitacional  

FONTE: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC) 

                                                      
114

 Um dos documentos exigidos para a aprovação da licitação é a Ordem de Inicio de Serviço - OIS emitida 

pelo município (que pode ocorrer antes da aprovação do processo pela CAIXA), a empresa inicia seu trabalho 

após essa emissão, gerando este conflito. 
115

 O dinheiro rende em uma conta da CAIXA. Contabilmente é curioso, por não se tratar de recurso federal de 

transferência, nem de recurso municipal.   
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A título de curiosidade, nos CRCs que não realizaram nova licitação, o objeto das 

reprogramações fora a publicação de uma cartilha (no outro CRC de São Vicente, de 2004) e um 

projeto de restauro de um galpão
116

 (Também no outro CRC de Atibaia, de 2004). 

Tempo de Execução dos Serviços (TES) 

O tempo de execução dos serviços (TES) refere-se à duração da execução das atividades de 

Regularização Fundiária, é a atividade fim que o programa pretende apoiar. 

Tabela 4-19 – Tempo de execução dos serviços (TES) em meses, por estágio de CRC. 

Estágio do CRC 
Tempo de Execução dos Serviços (TES) em meses 

Até 24  25 a 36 37 a 54 55 a 72 Mais de 72 

Cancelados 1 - 2 - - 

Em andamento - - 1 - 1* 

Concluído com redução de metas 2 1 3 2 - 

Concluído  4  2 1 - 

Total 7 1 8 3 1 

*Execução de 107 meses, próxima da conclusão, mas ainda em andamento. 
FONTE: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC) 

 A análise do TES confirma o fato de que a regularização fundiária é um longo processo. Dos 

15 CRCs concluídos (com ou sem redução de metas), 9 (60%) levaram mais de dois anos, sendo que 8 

destes levaram mais de três anos (dentre os quais há 3 que levaram mais de 4,5 anos). Vale ressaltar 

que a conclusão com redução de metas é uma saída encontrada pelos municípios para finalizarem seus 

CRCs quando é encontrado algum impasse e que, nestes casos, o TES poderia ser maior. Dentre os 7 

contratos que levaram até dois anos para concluir, 2 referem-se a contratos concluídos com redução 

de metas. Além disso, 4 destes 7 contratos referem-se à modalidade de projeto (Gráfico 4-12), com 

menor complexidade do escopo.   

Dentre os CRCs que objetivam as atividades de regularização fundiária, a grande parte  supera 

os três anos de execução: 8 CRCs dos 10 concluídos nesta modalidade e mais 2 CRCs em andamento.  

Destaca-se a existência de um CRC do município de Piracicaba cuja execução estava sendo 

realizada há oito anos e onze meses no momento de coleta de dados. Entre os cancelados, destacam-se 

2 que já estavam iniciados há mais de 3 anos (de Osasco e de Taboão).  

  

                                                      
116

 A justificativa foi a utilização como prédio institucional, decisão da população local. 
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Gráfico 4-12 – Tempo de Execução dos Serviços - TES - em meses por modalidade de ação e por contrato. 

 

 
FONTE: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC) 

Tempo de Encerramento de Contratos (TEC) 

Após a conclusão da parte executiva, em alguns CRCs há uma despreocupação com o seu 

encerramento que se refere à questão contábil, gerando um prolongamento desnecessário para a 

conclusão, o que explica, em parte, a morosidade desse estágio. 

Tabela 4-20- Tempo de encerramento do contrato (TEC) por intervalo de meses, por tipo de conclusão.  

Estágio do CRC 
Tempo de Encerramento do Contrato (TEC) em meses 

Até 6  7 a 12 13 a 18 19 a 24 Mais de 24 

Concluído com redução de metas 3 3 2 - - 

Concluído  2 2 1 1 1 

Total 5 5 3 1 1 

FONTE: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC) 

Em alguns CRCs a prestação de contas ocorria conforme a liberação das medições, nestes 

casos o TEC é referente, quase na totalidade destes CRCs, à prestação de contas da última medição e 

ao encerramento do contrato. Em alguns casos as liberações das medições ocorreram concentradas no 

fim do CRC. Situações prolongadas de prestação de contas ocorrem pelo grande tempo decorrido 
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entre a execução e a finalização, o que gera situações em que a empresa que prestou o serviço não está 

mais disponível para eventuais solicitações. 

Gráfico 4-13 – TEC em meses, conforme a modalidade de ação por situação do CRC, por município. 

 

FONTE: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC) 

É possível verificar no gráfico acima que os CRCs com modalidade de atividades específicas 

tiveram menor TEC quando concluído com redução de metas. Isso é justificável, pois o pedido de 

redução de metas
117

 objetiva encerrar o CRC e remunerar o trabalho desenvolvido, portanto, o 

município iniciava imediatamente sua prestação no momento em que foi aprovada a redução de 

metas. 

Tempo de Duração do Contrato (TDC) 

O tempo de duração do contrato (TDC) refere-se ao período total da existência do CRC. 

Conforme mencionado anteriormente, a soma das faixas de tempo (TAF, TCS, TES, TEC) não 

configura necessariamente o tempo de duração do contrato (TDC), apesar de coincidir em alguns 

CRCs (ver Figura 4-2). Isso ocorre porque pode haver sobreposição entre as subdivisões dos tempos 

ou mesmo o “desencaixe” em períodos em que os CRCs ficam sem movimentação (aguardando 

soluções de solicitações diversas, questionamentos ao Registro de Imóveis ou consultas a CAIXA e 

MCidades). 

                                                      
117

 São impasses que motivam a solicitação da redução das metas.   
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Constata-se que, entre os 15 CRCs concluídos (com ou sem redução de metas), todos tiveram 

um TDC maior que 2,5 anos, 11 (73%) duraram mais que 5 anos, dos quais 6 duraram mais de 7,5 

anos, com destque para um que durou mais de 10 anos (do município de Taboão da Serra).  

Tabela 4-21 – TDC por intervalo de meses.  

Estágio do CRC 
Tempo de Duração do Contrato (TDC) em meses 

até 30 31 a 60 61 a 90 91 a 120 Mais 120 

Cancelados  - 3 4 - - 
Em andamento -  - - 2 1 
Concluído com redução de metas  - 2 2 3 1 
Concluído   - 2 3 2 -  

Total 4 7 9 7 2 

FONTE: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC) 

Gráfico 4-14 – TDC (meses) para cada um dos 29 CRC, por status. 

  
FONTE: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC) 

Atividades Realizadas 

Buscou-se identificar o escopo dos 29 CRCs. A pesquisa pretendia verificar o previsto e o 

executado. Vale destacar que foram verificados todos os trabalhos realizados, independente do status 

dos CRCs, incluindo os cancelados
118

 e independente se remunerados por contrapartida ou repasse 

federal.  

Inicialmente, o objetivo era comparar objetivos definidos no Plano de Trabalho (PT) ao 

realizado, porém foram encontradas algumas dificuldades. As constantes alterações nos PT, pontuais 

ou de objeto (como alteração no assentamento, inclusão ou exclusão de escopo) geravam várias 

                                                      
118

 Produtos desenvolvidos durante a vigência dos contratos, nos casos em que houve utilização dos recursos 

federais, foram necessárias devoluções. 
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versões no mesmo processo. Muitas vezes se tornava difícil de verificar o PT vigente e o primeiro 

aprovado era quase sempre obsoleto. As restrições de acesso à documentação da CAIXA, com 

exigência de pré-agendamento e limitação de horário para análise de processos extensos (não raro 

ultrapassavam dez volumes), constituíram outro dificultador para análise dos PTs. É constatada a 

função de conferência contábil do Plano de Trabalho, mais que uma peça de planejamento funciona 

como garantia de que o pretendido fora executado, provocando várias reprogramações.  

Diante dessas dificuldades, a metodologia adotada foi considerar todos os produtos e 

atividades possíveis dentro de um processo de regularização fundiária (do início até o registro da 

titulação) e contabilizar o que cada contrato cumpriu. Vale ressaltar que nem todos os processos 

previram a execução desse conjunto de serviços. Para os CRCs que visavam à execução do Projeto de 

Regularização Fundiária, não havia a previsão dos quatro últimos serviços. Nos casos em que o CRC 

contemplava mais de um assentamento, quando possível, foi contabilizado os produtos por 

assentamentos. Nestes casos quando uma atividade era realizada apenas para uma parte dos 

assentamentos a execução foi considerada parcial. 

Na tabela (Tabela 4-22) na sequência foram listadas e contabilizadas as atividades que 

poderiam constar no objeto de contratação de serviços (escopo). 

Tabela 4-22 - Execução de serviços para promover a regularização fundiária por meio dos CRC no Papel 
Passado  

Escopo 

Executado 

(Integral ou Parcial) 
Não Executado 

Int. Parcial Total Existente Andamento Não Total 

I Cadastro das famílias 20 - 20 1 4 4 9 

II Cartografia Básica 18 4 22 1 3 3 7 

III 
Diagnóstico e estratégia de 

regularização 
17 2 19 - 5 5 10 

IV 
Plantas, memoriais e peças 

técnicas. 
14 4 18 1 5 5 11 

V Licenciamento Municipal 9 2 11 1 5 12 18 

VI Minuta ou Lei municipal 6 7 13 - 5 11 16 

VII 
Aprovação Estadual 

licença/anuência
1 - 3 3 - 5 21 26

 

VIII 
Regularização da base 

imobiliária
 5 4 9 1 5 14 20 

IX 
Parcelamento do solo

1
/ 

Instituição de condomínio 
1 4 5 1 5 18 24

 

X Titulação aos beneficiários 1 6 7 - 5 17 22 

1 
Os produtos classificados como “não se aplica” foram contabilizados como não realizado. 

Fonte: Elaboração própria com bases nos contratos da CAIXA  
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Cadastro das famílias 

Com exceção de um
119

 CRC, todos os outros consideraram o cadastro das famílias no seu 

escopo. Na maioria o cadastro consistia o primeiro produto realizado, a fim de dimensionar a 

demanda, qualificar o assentamento e conhecer os beneficiários. Variadas foram as formas de 

execução: empresas contratadas, equipe própria municipal e/ou processo de autorrecenseamento pelos 

moradores. 

Em vinte (20) CRCs foi realizado o cadastro, sendo que em duas situações foi realizada uma 

atualização cadastral (Tabela 4-22). Não foi realizado o cadastro das famílias em oito CRCs, dos quais 

um CRC já havia sido realizado anteriormente e outros 4 contratos encontravam-se com o status em 

andamento (portanto, poderiam chegar a elaborar).  

Cartografia Básica: levantamento cadastral georreferenciado / 

Levantamento Planialtimétrico Cadastral (LePAC) / ou similar 

A produção do levantamento planialtimétrico cadastral ou documento técnico similar é parte 

fundamental para o retrato da situação fática do assentamento, e, portanto, indispensável ao processo 

de legalização do solo; a partir dele é possível o reconhecimento da situação existente
120

.  

Em dezoito CRCs foi realizada a cartografia básica, sendo a maioria através de contratação de 

terceirizados. Em quatro CRCs foi considerado parcialmente executado: dois por não realizar o 

levantamento em todo o assentamento, um por não atender a todos os assentamentos do CRC
121

 e em 

no último por ter sido necessária uma restituição, posterior, através dos funcionários da prefeitura. Em 

sete CRCs não foi realizado, sendo três, passíveis de realização (o CRC estava em andamento no 

momento da coleta) e em um o município já possuía o levantamento antes da seleção. 

Diagnóstico para definição de estratégia de regularização 

Um diagnóstico completo é composto das três dimensões do projeto de regularização: urbano-

ambiental, jurídica e social. 

                                                      
119

 O município de Santo André não considerou objeto do CRC com a justificativa de se tratar de regularização 

edilícia de conjunto habitacional. 
120

 Conforme tratado no Capítulo 3: trata-se da representação gráfica dos limites da área, dos seus confrontantes, 

da existência de equipamentos públicos, da hidrografia (córregos, nascentes), das linhas de transmissão e de 

outras interferências, como oleodutos e gasodutos, da identificação da vegetação arbórea, das edificações, do 

sistema viário, alinhamento de quadras e lotes; infraestrutura superficial implantada e outras informações que se 

mostrarem pertinentes. 
121

 CRC em andamento, podendo ter sido executado posteriormente a coleta de dados. 
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Na dimensão urbano-ambiental se apresentam as condições de infraestrutura existente, grau 

de consolidação, restrições ao uso, áreas de proteção permanentes (APP), áreas de risco, entre outros 

fatores. 

Caso constatada ausência de infraestrutura, verifica-se a necessidade de elaboração de 

projetos complementares. Caso haja necessidade de remoções, verifica-se a previsão de produção 

habitacional. Em áreas ambientalmente frágeis analisa-se ainda a necessidade de compensações 

ambientais e quais as áreas serão consolidadas. 

Na dimensão jurídica e fundiária da regulação são levantadas as legislações incidentes e suas 

lacunas, do mesmo modo como são realizadas as pesquisas nos cartórios de registro de imóveis e 

órgãos patrimoniais dos entes federados. São avaliadas as necessidades de aprovação de legislações 

complementares, além da necessidade de disponibilizar a área pública, ou instituir a demarcação 

urbanística
122

, ação de usucapião, entre outras necessidades.  

Na terceira dimensão, a social, apresentam-se as características da população residente, como 

gênero, escolaridade, ocupação e renda. 

O perfil da população constitui a informação necessária para a definição da estratégia, porque 

contém especificidades que geram regras diferenciadas de regulação do solo, quando de interesse 

social, assim como para a definição da titulação adequada.  

A partir destas três dimensões do diagnóstico define-se a estratégia geral da regularização 

fundiária.  

Em dezessete CRCs o diagnóstico foi realizado, e em dois CRCs foi considerado executado 

parcialmente por apresentar apenas alguma(s) das dimensões acima apresentadas. Em dez CRCs não 

foi realizado, sendo cinco passíveis de execução (CRC em andamento durante a coleta). 

Plantas, memoriais e peças técnicas. 

Plantas constituem a parte dos projetos desenvolvidos para realizar o parcelamento do solo, 

que com os memoriais descritivos dos lotes permitem o registro. As descrições destes lotes originarão 

novas matrículas, quando registradas. Parte deste escopo, peças técnicas, trata-se dos projetos 

complementares quando há necessidade de complementação de infraestrutura. 

                                                      
122

 A estratégia de demarcação urbanística passou a ser incorporada após setembro de 2009, com a aprovação da 

lei 11.977/09. 
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Em quatorze CRC foram realizados os produtos, em quatro parcialmente executados (por não 

contemplar a totalidade dos assentamentos ou do próprio assentamento
123

). Em onze CRC não foi 

realizado o projeto, sendo cinco, passíveis de execução (CRC em andamento durante a coleta) e em 

um o município já possuía os projetos antes da seleção. 

Licenciamento Urbanístico e Ambiental Municipal 

Esta etapa compreende o momento em que as características do assentamento são 

reconhecidas pelo município. Ou seja, as ruas, lotes e áreas públicas passam a ser reconhecidas 

administrativamente.  

Nem todos os municípios possuem o licenciamento integrado, urbanístico-ambiental, sendo 

mais comum a realização da aprovação do licenciamento urbanístico. Apesar da maioria dos CRC não 

prever o licenciamento no escopo, foi possível verificar a sua realização.   

Em nove CRC foi realizado o licenciamento municipal e em dois foi considerado 

parcialmente executado por não contemplar a totalidade dos assentamentos. Em dezoito CRC não foi 

realizado, sendo cinco, passíveis de execução (CRC em andamento durante a coleta), e em um o 

município já possuía aprovação antes da assinatura do CRC. 

Contatou-se a dificuldade em verificar a característica deste licenciamento e assim foi optado 

por considerar o parcelamento do solo, como o licenciamento aqui mensurado. 

Elaboração de minuta de lei municipal 

Trata-se da elaboração de minutas de leis necessárias à viabilização da regularização 

fundiária, seguidas ou não de sua aprovação pelo legislativo. Leis de ordem territorial para estabelecer 

parâmetros urbanísticos ou edilícios, ou de ordem patrimonial, para a desafetação do uso, autorização 

da concessão da posse, ou transferência de propriedade. 

A necessidade de produzir legislação complementar é apresentada no diagnóstico, podendo o 

município possuir marco regulatório suficiente, não se trata, portanto de etapa obrigatória.  Destaca-se 

que a aprovação da lei depende do legislativo, que consiste em um fator externo a governabilidade do 

poder executivo municipal. 

A verificação deste escopo contemplou a análise da natureza da legislação proposta. Se 

abrangente ou específica. Consideramos abrangente, as legislações territoriais que regulamentavam 

ZEIS, instituíam padrões urbanísticos para regularização fundiária e outras questões desde que não 

                                                      
123

 Esse foi o caso da cidade de Várzea Paulista que após reprogramação, subdividiu o assentamento executando 

os projetos de parte da totalidade. 
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delimitassem o assentamento. As abrangentes patrimoniais foram aquelas que estabeleceram 

parâmetros gerais de disponibilização da terra pública, podendo consequentemente ser aplicada em 

outros assentamentos. Já consideramos leis específicas, tanto as territoriais como patrimoniais, 

aquelas direcionadas especificamente aos assentamentos contidos no CRC. 

Em treze CRC foi elaborado minuta de lei (ou tiveram legislação aprovada). Em três CRC a 

legislação aprovada tinha o caráter abrangente, regulamentando os procedimentos de regularização 

fundiária (municípios de São Paulo, Sumaré e Várzea Paulista). Leis com caráter específico foram 

elaboradas em dez CRC, sendo que em três casos verifica-se a existência de lei abrangente 

referenciada, porém insuficiente. 

Nos demais casos, dezesseis, não foram verificados a realização desta etapa. Entretanto não 

há como afirmar se havia a necessidade deste escopo com as informações coletadas no CRC. 

Aprovação / Licenciamento ou Anuência Estadual 

Compreende o caso em que o município submete o projeto de regularização fundiária ao 

licenciamento ambiental estadual. 

Existem muitos conflitos quanto à necessidade deste licenciamento. A autonomia municipal é 

questionada pelos cartorários também no que diz respeito ao licenciamento urbanístico. O conflito 

gerava impasses, independente de o assentamento ter ou não interface ambiental. 

Com a edição da lei federal 11.977/09, e a instituição do programa estadual “Cidade Legal” 

de 2007, os licenciamentos passaram por reformulação, os conflitos foram amenizados, porém não se 

esgotaram. 

A etapa de licenciamento estadual, também não estava prevista na maioria dos CRC como 

produto, mas não impediu a sua verificação.  

Em três CRC há a anexada a declaração de conformidade ambiental – DCUA, instituído pelo 

programa estadual mencionado. No entanto, em todos os casos foi “parcialmente executado” por não 

se referir à totalidade dos assentamentos do CRC. Em seis CRC foi considerado “não se aplica”, por 

não ter sido verificado no CRC o instrumento, entretanto ter iniciado o parcelamento do solo e/ou a 

titulação aos beneficiários. Em vinte CRC não foi realizado o licenciamento estadual
124

, sendo cinco, 

passíveis de execução (CRC em andamento durante a coleta).  

Regularização da base imobiliária  

                                                      
124

 Não foi considerada neste momento se o município possui autonomia de licenciamento. 
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A irregularidade da base fundiária é um problema que antecede a irregularidade do 

parcelamento do solo ou a insegurança jurídica da posse/propriedade.  

É algo que remete, por exemplo, à situação do assentamento não coincidir com o registro 

patrimonial ou estar em mais de uma propriedade; da área encontrar-se com litígio ou ação civil 

pública; do uso do local ser público e definido como incompatível com a situação fática. Portanto, 

para que os processos de regularização prossigam, são necessárias ações que viabilizem a 

disponibilidade da área.  

São ações da regularização da base fundiária: a retificação, o desmembramento, a unificação, 

a desafetação, a planta de sobreposição da situação fática e registral e o instrumento da demarcação 

urbanística. 

Toda documentação produzida deve ser registrada no cartório de imóveis para que se proceda 

a disponibilização da gleba que será objeto de parcelamento posterior
125

. 

Em cinco CRC foi realizada a regularização da base fundiária, em quatro foi considerada 

parcialmente executada, dois por não contemplarem a totalidade dos assentamentos, dois por não estar 

finalizado, havia o protocolo de pedido no CRI no momento da coleta de dados
126

. Em vinte CRC não 

foi realizada, sendo cinco, passíveis de execução (CRC em andamento durante a coleta) e em um 

CRC já havia sido realizada anteriormente. Destes que não foram realizados não é possível saber se há 

necessidade de tal medida de regularização. 

Como não foi possível à análise qualitativa dos diagnósticos, não é possível afirmar que o 

produto entregue resultou de fato na regularização da base imobiliária e na sua disponibilização. 

Registro do parcelamento do solo/ Instituição de condomínio 

Etapa que a situação fática do parcelamento do solo é reconhecida, originando as matrículas 

individualizadas dos lotes
127

, das ruas e de outras áreas públicas. Para efetivar essa etapa é necessária 

a delimitação e descrição precisa dos lotes consolidados (apontados na etapa de diagnóstico), a planta 

do parcelamento do solo com memorial descritivo com o quadro demonstrativo das áreas – elaborado 

na etapa das peças técnicas – para ser levado ao registro dos imóveis.  

                                                      
125

 Há a possibilidade de efetuar esta etapa em ato único, junto ao parcelamento do solo pretendido. 
126

 Um dos pedidos refere-se a um edital de demarcação urbanística. 
127

 Ou dos apartamentos quando trata de instituição de condomínio. 
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Todos os projetos e planos devem conter a aprovação municipal e licenças, para assim obter o 

registro do parcelamento do solo na matrícula original (gleba), ou a instituição do condomínio 

edilício, originando as matrículas individuais de cada parcela do território.   

Em um CRC foi realizado o registro do parcelamento do solo e em quatro foram considerados 

parcialmente executados (três por não serem realizado na totalidade dos assentamentos e um não 

havia finalizado, estava protocolado
128

 o pedido durante a coleta de dados). Vinte e um (21) CRC não 

chegaram a essa etapa, em cinco destes o contrato encontrava-se em andamento no momento da coleta 

de dados. 

Em três CRCs a atividade de registro do parcelamento “não se aplica” (um do município de 

São Paulo e dois de Osasco), pois as Prefeituras priorizaram a titulação (no caso via concessão de área 

pública), garantindo assim a segurança jurídica da posse aos moradores, no lugar de seguir o rito 

“mais usual” de regularizar o parcelamento para depois titular. 

Sem a existência dos lotes individualizados, há maior dificuldade de fiscalização e de controle 

urbano, bem como de consolidar urbanisticamente o assentamento. Pode existir uma vantagem nesta 

estratégia que reside no maior controle contra a privatização da terra pública e a dificuldade da 

transmissão a terceiros, porém carece de comprovação. 

  Esta etapa pode ser considerada como a última tratada de forma coletiva
129

. A próxima etapa, 

titulação dos moradores, tem andamento distinto para cada situação específica do beneficiário. Há 

municípios que definem que no caso de área particular, sem demarcação urbanística, o parcelamento 

do solo constitui a conclusão do processo de regularização fundiária
130

. 

Títulos que garantam a segurança jurídica da 

posse/propriedade 

Etapa em que o direito de posse ou propriedade é registrado em nome do beneficiário, 

finalizando o processo da regularização fundiária. Compreende-se que para efetivar esta etapa é 

necessário organizar a documentação do beneficiário, geralmente coletada na fase de cadastro social e 

de acordo com o preenchimento dos requisitos, elaborar e registrar o título adequando. 

                                                      
128

 O escopo deste processo tratava-se do registro dos títulos, portanto iniciou já protocolado no CRI, entretanto 

dependia de decisão do juiz corregedor dos cartórios de imóveis.  
129

 Ações de usucapião coletiva é exceção que tratam a titulação, também de forma coletiva. Trata-se, no 

entanto, de uma ação judicial.  
130

 É aconselhável o acompanhamento do poder público até às titulações em qualquer das situações.  
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Em um contrato foi realizada a titulação e em seis contratos foi considerado parcialmente 

executada (em quatro por não ter sido realizada na totalidade dos assentamentos do contrato e em dois 

contratos por estar protocolado o registro durante a coleta de dados). Em 22 contratos não foi 

realizada a titulação aos beneficiários e em cinco destes casos o contrato está em andamento. 

Como apresentado no item anterior, alguns municípios definiram como estratégia o registro 

dos títulos de posse, a concessão, sem procederem ao registro do parcelamento do solo, o que justifica 

o produto titulação aos beneficiários ter sido desenvolvido em maior número de contratos do que o 

parcelamento do solo.  

Serviços realizados para viabilizar a regularização  

A partir do gráfico abaixo, constata-se que os produtos iniciais foram os mais desenvolvidos: 

Cadastro das famílias, Cartografia básica, Diagnóstico e estratégia e Plantas, memoriais e peças 

técnicas (I ao IV) (superam 60% dos contratos). Em parte isso é explicado pelo fato de que sete CRC 

encontram-se em andamento, portanto podem não ter atingido as últimas atividades. Corrobora 

também o fato de que os contratos de modalidade projeto de regularização (que contemplam 6 dos 29 

contratos) têm como seu objetivo principal o desenvolvimento destes 4 produtos, podendo chegar até 

ao licenciamento municipal e/ou a minuta de legislação (Gráfico 4-16). 

Gráfico 4-15 – Número de atividades por status de execução (integral ou parcial). 

 
Fonte: Elaboração própria com bases nos contratos da CAIXA.  
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Gráfico 4-16 – Número de produtos por tipo (I a X) realizados pela modalidade de ação. 

 

Fonte: Elaboração própria com bases nos contratos da CAIXA.  

Entre os serviços realizados, verifica-se na Tabela 4-23 o montante representado por 

assentamento e domicílio. 

 

Tabela 4-23 – Produtos desenvolvidos por assentamentos e domicílios.  

Escopo 

N° Contratos 

integral/parcial 
N° de Assentamentos N° de Domicílios 

I P Total Possíveis
1 

Realizado Possíveis
1 

Realizado 

I Cadastro das famílias 20 - 20 158 158 43.653 43.653 

II Cartografia Básica 18 4 22 161 159 45.189 44.808 

III 
Diagnóstico e estratégia 

de regularização 
17 2 19 172 172 36.647 36.647 

IV 
Plantas, memoriais e 

peças técnicas. 
14 4 18 155 152 40.929 36.746 

V Licenciamento Municipal 9 2 11 142 139 27.110 26.627 

VI Minuta ou Lei municipal 6 7 13 144 134 30.711 28.713 

VII 
Aprovação Estadual 

licença/anuência
 - 3 3 14 10 5.190 1.601 

VIII 
Regularização da base 

imobiliária
 5 4 9 140 132 26.237 22.275 

IX Parcelamento do solo 1 4 5 41 28 3.572 1.668 

X 
Titulação aos 

beneficiários 
1 6 7 138 112 21.731 19.463 

1 
Refere-se a totalidade de assentamentos dentro dos contratos com serviços realizados.  

Fonte: Elaboração própria com bases nos contratos da CAIXA 
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O produto desenvolvido no maior número de contratos foi o levantamento planialtimétrico 

(considerando execução integral e parcial), ou cartografia básica, que também atingiu o maior número 

de domicílios. Já o produto que foi desenvolvido no maior número de assentamentos foi o diagnóstico 

e estratégia (urbanístico-ambiental fundiário).  

Uma das maiores dificuldades da regularização fundiária é o parcelamento do solo e a 

titulação, conforme discutido no capítulo 3. No programa, até o momento, foram regularizados 

aproximadamente 1.600 lotes. Conforme apresentado na Gráfico 4-17, 28 assentamentos
131

 tiveram o 

parcelamento do solo registrado. O curioso é que apenas em quatro assentamentos o CRC se encontra 

com o status de concluído. 

Além disso, foram titulados cerca de 19.000 beneficiários pelo programa. Entre os sete 

contratos que executaram a titulação, surpreende o avanço alcançado por um contrato que acabou 

sendo cancelado, mas que havia finalizado o processo de regularização em dois dos cinco 

assentamentos que contemplavam o CRC. O cancelamento foi motivado pela notícia de que os 

municípios com contratos paralisados poderiam ser impedidos de acessar recursos do PAC. O 

município preferiu não arriscar e solicitou o cancelamento do CRC. 

Apresentado no Gráfico 4-17 o que foi realizado motivado pelo programa, demonstrando 

aquilo que, em tese, fora financiado pelo Papel Passado
132

. Não foram considerados os produtos 

realizados por CRC com status cancelados ou em andamento (por sua possibilidade cancelamento 

futura). A pesquisa apresentou que os avanços alcançados pelo programa não são captados por uma 

análise quantitativa ou financeira. Não há no gráfico a seguir a distinção entre o financiamento com 

recursos federais ou municipais (realizados como contrapartida do município). 

                                                      
131

 Além destes, mais seis assentamentos em um CRC cancelado haviam protocolado o parcelamento, mas isto 

não se concretizou até o cancelamento do contrato. 
132

 Não foi possível identificar se efetivamente fora remunerado pelo programa, ou se fora objeto de 

contrapartida física. 
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Gráfico 4-17- Número de contratos, assentamentos e domicílios com produtos realizados (I – X). 

 
Fonte: Elaboração própria com bases nos contratos da CAIXA 

Conforme apresentado na Tabela 4-23, 28 assentamentos
133

 tiveram o parcelamento do solo 

registrado. Ao compararmos com a relação acima, verificamos que, destes, apenas em quatro 

assentamentos o contrato foi efetivamente financiado pelo programa. 

Características dos Assentamentos  

Dada a importância dos aspectos a respeito da consolidação do assentamento para 

viabilização da regularização, buscou-se identificar a existência de: (a) Necessidade de obras; (b) 

Necessidade de remoção e (c) Existência de Gravames ambientais.  As dificuldades que cada uma 

dessas questões pode representar já foram contextualizadas no capítulo 03, que problematiza os 

entraves usuais para um processo de regularização fundiária.  

Cabe destacar, no entanto, que enquanto as necessidades de obras para consolidação do 

assentamento ou em virtude de necessidade de remoção apresentam um impedimento à regularização, 

o gravame ambiental não necessariamente, já que desde a resolução CONAMA nº369/2006 estava 

                                                      
133

 Além destes, mais seis assentamentos em um CRC cancelado haviam protocolado o parcelamento, mas isto 

não se concretizou até o cancelamento do contrato. 
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prevista (teoricamente) a possibilidade de consolidação do assentamento em áreas de preservação 

permanente de determinadas situações. É importante lembrar ainda que o Papel Passado não 

contempla financiamento de execução de obras, o que reforça a necessidade de obras como um 

entrave em potencial à continuidade da execução do programa, especialmente nos casos em que o 

escopo da proposta contemplava regularização do parcelamento do solo.  

Antes de iniciar a análise ressaltamos ainda que por uma série de dificuldades no 

levantamento e apreciação das informações (como informações incompletas, conflitantes ou 

inexistentes nos CRCs), é possível que haja imprecisões. Isso pode significar que haja um maior 

número de contratos/assentamentos com uma daquelas três situações analisadas.  

Identificou-se a interferência de pelo menos um dos três aspectos analisados em 14 CRCs 

(que correspondem a quase metade dos 29 contratos pesquisados), em 10 CRCs (aparentemente) não 

há interferências e nos outros 05 não há informações suficientes para avaliar. 

Interessante notar que há contratos com algum tipo de interferência em todos os status de 

desenvolvimento (Tabela 4-24). Inclusive em grande parte dos CRCs concluídos (10 dos 15)
 134

. 

Entretanto, constatamos que os seis contratos concluídos sem redução de metas que apresentavam 

alguma das três interferências analisadas (gravame ambiental, necessidade de obra e remoção), cinco 

(Atibaia, 2004 e 2005; Guarulhos, 2006; São Vicente, 2004 e 2006) travam-se da modalidade de 

elaboração de projeto e um (Várzea Paulista, 2005) alterou a meta, retirando as atividades de registro 

do parcelamento e titulação. No que se refere aos concluídos com redução de metas, a redução teve 

relação com a existência de uma ou mais destas situações. Em três casos (Campinas, 2004; Suzano, 

2006 e São Vicente, 2007) a redução implicou em alcançar apenas a fase de elaboração de projeto. Já 

em Taboão da Serra (2005) dois assentamentos foram excluídos do contrato. Cabe destacar que em 

todos estes CRCs havia demanda de realização de obras.  

Tabela 4-24 – N° de assentamentos e CRC que possuem alguma interferência em relação ao n° total de CRCs. 

Status do Contrato 
Nº Contratos com algum tipo de 

interferência / N º total de Contratos 

Cancelado 2 / 7 

Em andamento 2 / 7 

Concluído com redução 4 / 8 

Concluído 6 / 7 

Total 14 / 29 

                                                      
134

 Os contratos cancelados são de Osasco (2005) e Santo André (2005); os em andamento de Diadema (2006/19 

assentamentos) e Mogi das Cruzes (2013); os concluídos com redução de metas de Santos (2004), São Vicente 

(2007), Suzano (2006), Taboão da Serra (2005); e os concluídos de Atibaia (2004 e 2005), Guarulhos (2006), 

São Vicente (2004 e 2006) e Várzea Paulista (2005).  
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Fonte: Elaboração própria com bases nos contratos da CAIXA  

Os 14 contratos contemplam 63 assentamentos, dos quais 36 possuem alguma interferência 

(lembrando que um mesmo CRC pode conter mais de um assentamento).  Há ainda 10 CRCs sem 

nenhuma interferência (que somam 38 assentamentos). Sobre os outros 5 CRCs não foi possível 

encontrar informações (estes somam 207 assentamentos).  

Tabela 4-25 – Número de assentamentos e contratos que possuem alguma interferência (necessidade de 
obras e/ou de remoção e/ou existência de gravames ambientais). 

Número de 
Contratos 

Número de Assentamentos 

Com interferência1 Sem interferência Sem informação 

14 36 27 - 

10 - 38 - 

5 - - 207 

Fonte: Elaboração própria com bases nos contratos da CAIXA  

 

Conforme a Tabela 4-26, dos 36 assentamentos, 24 possuem apenas uma das interferências: 

14 possuem apenas gravames ambientais, 7 necessidade de remoção e 3 necessidade de obra. Dos 12 

assentamentos que combinam mais de uma interferência, 5 possuem os três tipos de interferência, 5 

possuem apenas necessidade de obras e de remoção, 1 combina obras e gravames ambientais e 1 

remoção e gravames ambientais. 

Tabela 4-26 – Número de contratos e assentamentos com alguma interferência, segundo o tipo (a. 
necessidade de obras; b. necessidade de remoção e c.existência de gravames ambientais). 

Nº CRC por status com 
algum tipo de interferência 

Nº 
Assentamen
tos 

Nº 
de Assentamentos por tipo de Interferência 

a. b. c. a. b. a. c. b. c. a. b. c. 

Cancelado 2 11 - - - - 1 - 10 

Em andamento 2 11 1 1 - - - 7 2 

Concluído com 
redução 

4 
6 3 1 - 1 1 - - 

Concluído 6 8 1 3 1 - 1 - 2 

Total 14 36 5 5 1 1 3 7 14 

Fonte: Elaboração própria com bases nos contratos da CAIXA  

Destaca-se que em 22 assentamentos há necessidade de intervenção física para a 

consolidação, que possuem necessidade de obra e/ou remoção. Já a existência de gravame ambiental 

ocorre em 21 deles.  
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4.2.3 Análises dos Contratos de Repasse CAIXA (CRC) parte 2 

A partir das análises dos CRCs realizadas na primeira parte, sentimos a necessidade de 

avançar em alguns aspectos, que poderiam ajudar a entender os entraves à implementação do 

programa (que são discutidos no subcapítulo 4.3), como: Quais os principais motivos que resultaram 

nos cancelamentos? Quais as razões das necessidades de reduções de meta? Quais os motivos que 

explicam os longos tempos despendidos com a aprovação do financiamento e contratação dos 

serviços? 

Tendo em vista auxiliar nas respostas, esta parte da análise contou com entrevistas com 

gestores municipais e técnicos da CAIXA, além da análise documental. A dificuldade de entrevistar 

todos os municípios e GIGOV da Caixa envolvidos nos 29 CRCs (dezenove municípios e sete 

regionais da CAIXA) nos levou a realizar um recorte. A pesquisa abrangeu seis municípios: Atibaia, 

Campinas, Diadema, Osasco, Piracicaba e Santo André
135

. Alguns critérios da escolha foram: cidades 

com maior número de CRC; variados status e que correspondessem à diferentes tipologias de 

municípios (segundo a Regic)
136

. Quanto à Caixa, foram entrevistados técnicos de duas GIGOV: a 

gerente regional da GIGOV de Osasco, Jailene Vieira, e um técnico analista (engenheiro) da GIGOV 

de São Paulo, Guilherme Macarrão. Entrevistamos ainda Patryck Carvalho, que possui uma 

experiência ampla, tendo atuado com regularização fundiária enquanto gestor, técnico da CAIXA, 

chefe adjunto da Secretaria de Patrimônio da União e pesquisador. As entrevistas ocorreram entre 

novembro de 2016 e fevereiro de 2017, contaram com um questionário semiestruturado e duraram em 

média de duas a três horas. 

Esta parte da análise tem ainda o intuito de investigar de que forma a experiência de 

participação no programa impactou a política local de regularização fundiária, bem como entender se 

houve avanços nos processos de regularização que tiveram apoio do Papel Passado.  

                                                      
135

 Tentamos ainda realizar entrevista em São Vicente, mas não foi possível. A argumentação do funcionário 

contatado por telefone foi a de que o município estava passando por uma crise institucional e que não possuía 

nem informações nem funcionários disponíveis para a entrevista sobre este assunto. São Vicente contou com 

dois CRCs de modalidade de projeto de regularização, ambos concluídos. 
136

 (1) Atibaia, município não se enquadra como uma centralidade na classificação da Regic, com dois CRC 

concluídos com a modalidade de elaboração de projeto. (2) Campinas, classificado como capital Regional pela 

Regic, com dois CRC, sendo um cancelado e um concluído com redução de metas, ambos da modalidade de 

atividades. (3) Diadema, município do entorno da Metrópole de São Paulo, com três CRC da modalidade de 

atividades, todos em andamento, sendo dois selecionados há mais de dez anos (2005 e 2006). (4) Osasco, 

município do entorno da Metrópole de São Paulo, com três CRC da modalidade de atividades, sendo um 

cancelado, um em andamento e um concluído com redução de metas. (5) Piracicaba, Centro Subregional pela 

Regic, com um CRC de atividades. (6) Santo André, município do entorno da Metrópole de São Paulo, com 

três CRC da modalidade de atividades específicas, sendo dois cancelados e um concluído com redução de 

metas. 
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Análise dos Motivos dos Cancelamentos 

Com base na pesquisa documental constatou-se 07 CRCs cancelados, a saber: Santo André 

(2004 e 2005), São José do Rio Preto (2004), Osasco (2005), Campinas (2005), Taboão (2006) e 

Ribeirão Corrente (2007). A partir das entrevistas foi constatado mais um CRC cancelado: Diadema 

(2013). Todos os CRCs tratavam-se da modalidade de atividades de regularização. 

Constatamos que os principais motivos que influenciaram o cancelamento foram: 

assentamentos que apresentavam complexidades das características físicas (necessidade de obra ou 

existência de gravame ambiental) ou fundiárias, notícia de que contratos paralisados não poderiam 

acessar recursos do PAC, dificuldades no processo licitatório, casos em que a demanda foi 

solucionada por outra via, além de um caso em que o objeto de regularização parece inadequado ao 

perfil do programa.  

Em 2 CRCs ocorreu uma dificuldade de definir assentamentos, o que levou ao cancelamento 

ou contribuiu para tanto.  

Em Santo André (2005) os assentamentos alteraram duas vezes durante a aprovação do 

financiamento (que durou 21 meses) e na etapa do diagnóstico constatou-se dificuldades em avançar 

com a regularização (existência de área pública sem abertura de matrícula e existência de APP em 10 

dos 15 assentamentos). Diante disso, o município tentou solicitar à Caixa uma redução de metas para 

garantir que fossem pagas as atividades cumpridas em 2009, no entanto, sem sucesso, o que culminou 

no cancelamento em 2010. É importante destacar que aquelas complexidades não são necessariamente 

impeditivos para regularização, porém podem prolongar a ponto de desestimular a continuidade. 

Importante notar ainda que, apesar da resolução CONAMA 369/2006 (que trouxe a possibilidade de 

regularização em APP) já existir quando o CRC foi cancelado, havia uma série de conflitos a respeito 

da sua aplicabilidade (como discutido no capítulo 3). Em entrevista, os gestores municipais 

informaram que não havia ocorrido avanço na regularização dos 15 assentamentos até aquele 

momento. Informaram que em dois (2) assentamentos a estratégia prevista de intervenção mudou para 

urbanização e nos outros dois (2) para produção habitacional no mesmo local. Já os outros 11 

assentamentos foram incluídos em um processo de licitação de regularização fundiária que estava 

paralisada no momento da entrevista. 

O município de Santo André teve várias alterações de assentamentos também no outro 

contrato (2004), por ter incluído alguns com necessidade de urbanização, o que contribuiu para 

estender o TAF (que demorou cerca de 30 meses). Quando o CRC estava em fase de licitação, o 

município foi informado pela CAIXA de que os entes públicos com contratos paralisados (sem 

medição) não poderiam acessar recursos oriundos do PAC. Tendo em vista o risco, o município pediu 
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o cancelamento. Nesse caso, a dificuldade de escolha do assentamento não foi o principal motivo de 

cancelamento, mas contribuiu, já que consiste um dos fatos que justifica o CRC estar sem medição 

quando ficaram cientes da notícia do PAC. No momento da entrevista os técnicos municipais 

informaram que em 7 dos 9 assentamentos incluídos neste processo foi elaborado cadastro das 

famílias e o levantamento topográfico após o encerramento do CRC, com recursos próprios, através 

da licitação que estava em andamento no momento do cancelamento. Com relação aos dois outros 

assentamentos: um constatou-se surpreendentemente a inexistência e no outro os moradores não 

permitiram que fosse feito o levantamento planialtimétrico. 

Descobrimos através da entrevista que essa notícia relacionada ao PAC também influenciou 

no cancelamento do contrato de Osasco (2005). Neste caso, o município havia avançado 

consideravelmente dentro do escopo proposto (tinha registrado as concessões às famílias em 2 dos 5 

assentamentos). No entanto, os técnicos entrevistados não souberam informar o motivo do tratamento 

diferenciado em relação ao CRC de 2006 ao pedirem a redução de metas para pagar o efetuado. Os 

técnicos municipais informaram em entrevista que após o encerramento do CRC, 4 dos 5 

assentamentos contidos nesse processo tiveram o parcelamento registrado
137

 e a opção de aquisição 

dos imóveis está em andamento (titulação de propriedade). O outro assentamento estava regularizando 

a base fundiária.  

É curioso, entretanto, que mediante entrevista com técnicos da CAIXA, obteva-se a 

informação que paralisação em contratos de regularização fundiária (OGU) não configura motivo para 

impedir o acesso aos recursos do PAC. Pode ter ocorrido, portanto, algum problema de comunicação 

relativo a essa informação. 

Durante as entrevistas, constatou-se que o CRC de Diadema (2013) que encontrava-se em 

andamento no período da pesquisa documental havia sido cancelado. Os gestores afirmaram que o 

motivo teve relação com a constatação de situações complexas do ponto de vista fundiário e, da 

existência de gravame ambiental que poderia torná-lo “não-consolidável”, conforme apontou o gestor 

entrevistado: 

“As áreas estavam sendo desapropriadas, mas havia questionamento por 

pertencerem a uma massa falida. Tratava-se ainda de uma área brejosa, que além de 

ser delicada por ser área de alagamento, é de difícil licenciamento e consolidação”. 

No CRC de Taboão (2006) o cancelamento se relaciona com problemas no processo 

licitatório. Houve duas licitações, uma para os serviços de topografia e outra para o restante das 

                                                      
137

 Neste caso, as concessões as famílias ocorreram sem o registro do parcelamento do solo enquanto o CRC 

estava em curso. 
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atividades, a licitação de topografia foi considerada inapta pela CAIXA devido ao valor ser superior 

ao definido no Plano de Trabalho e pela ausência da realização do levantamento topográfico em um 

assentamento. Um dos agravantes foi o fato do município ter iniciado a execução das atividades antes 

da CAIXA analisar a licitação
138

. Apesar dos trabalhos de regularização fundiária terem avançado o 

CRC não refletia a situação. O município apresenta dificuldades em processar as medições (parte pela 

licitação considerada inapta). Tendo em vista o imbróglio, a prefeitura tentou pedir redução de metas, 

mas não obteve autorização devido o baixo resultado da execução física do contrato. 

No CRC de Campinas (2005), após um prolongado TAF por alteração do assentamento
139

, a 

prefeitura solicitou remunerar as custas cartorárias para o registro dos parcelamentos, porém com a 

necessidade da corregedoria dos cartórios e o registro da titulação, as discussões sobre a forma de 

comprovação e remuneração desta etapa não estavam pacificadas entre a CAIXA e o município, 

quando o CRC perde o seu objeto com aprovação da gratuidade. No momento da entrevista 

constatamos que 5 dos 6 assentamentos deste CRC tiveram o parcelamento registrado e estão em 

processo de titulação. O outro assentamento estava com necessidade de aprovar o licenciamento 

ambiental. 

Em um CRC, Ribeirão Corrente (2007) a proposta pretendia regularizar o município como um 

todo, durante o andamento do contrato ocorrem duas situações: primeiro um empreendimento de 

loteamento particular regulariza parte do objeto como contrapartida para sua viabilização, a segunda 

situação refere-se ao acesso de outro contrato de repasse, de modernização do cadastro imobiliário, 

gerando uma sobreposição de serviços. Restou como objeto do programa a titulação de algumas 

famílias. Com o propósito reduzido, o município realizou dois processos de licitações em que não 

apareceram concorrentes (licitação deserta). 

Cabe destacar uma inadequação do objeto proposto ao perfil do programa. Caberia ao 

governo federal o desenvolvimento de um programa específico para situações como essa, já que a 

demanda de regularizar um município extrapola a questão fundiária.  

A prefeitura de São José do Rio Preto (2004) submeteu uma proposta com 108 assentamentos, 

todos os assentamentos irregulares do município, sem distinção quanto às características 

socioeconômicas. O município tentou reenquadrar o objeto do contrato em 2006, mas não apresentou 

os documentos necessários para o pleito. Justificou o pedido de cancelamento em virtude de ter 

                                                      
138

 Não há impedimento de o município dar início aos serviços antes da CAIXA aprovar a licitação, entretanto 

se a licitação é realizada em desconformidade com o Plano de Trabalho isso pode gerar problemas, como em 

relação à medição dos produtos, já que a Caixa só autoriza a medição se está exatamente de acordo com o Plano 

de Trabalho.  
139

 Os motivos serão apresentados nas análises dos TAFs 



163 

 

 

 

estabelecido um convênio com o programa Cidade Legal do governo do estado de São Paulo e este ser 

mais adequado aos objetivos do município. 

Algumas reflexões emergem dos motivos que levaram ao cancelamento, como: questões 

relativas à capacidade institucional municipal (como no que se refere à dificuldade de definir os 

assentamentos e de elaborar a licitação). A dificuldade de definição de assentamentos ainda suscita 

questionamentos a respeito dos critérios e da dinâmica de seleção das propostas pelo MCidades. Os 

casos de negação da redução de metas trouxeram dúvidas a respeito dos critérios utilizados pela 

CAIXA para anuir tais reduções, já que CRCs em situações semelhantes com as aqui descritas 

obtiveram a autorização em outros casos (como discutido na próxima seção). Estes e outros tópicos 

serão discutidos no capítulo 4.3. 

Motivos das Reduções de Metas 

Com base na pesquisa documental constatou-se oito (8) CRCs concluídos com redução de 

metas, a saber: Campinas - COHAB (2004), Santos (2004), Taboão da Serra (2005), Sumaré (2007), 

Suzano (2006), Santo André (2006), Osasco (2006)  e São vicente (2007). Todos os CRCs são da 

modalidade de atividades e pretendiam chegar até a titulação.  

A respeito dos motivos de redução de metas constatamos certas similaridades com os 

cancelados, como: complexidades das características físicas ou fundiárias dos assentamentos, notícia 

de que contratos paralisados não poderiam acessar recursos do PAC e casos em que parte da demanda 

foi solucionada por outra via.  

Quatro CRCs tiveram que reduzir as metas devido a complexidades relacionadas a questões 

com a base fundiária: Campinas (2004), Santos (2004), Suzano (2006) e São Vicente (2007).  

No CRC de Campinas (2004), concluiu-se na fase de diagnóstico que o processo de 

regularização da base fundiária seria complexo
140

, o que demandaria muitos anos para resolver. Diante 

disso os técnicos municipais solicitaram à Caixa uma prorrogação (inusitada) por 10 anos, que foi 

negada. Foi concedida uma prorrogação por 2 anos, no entanto uma vez que a regularização da base 

fundiária não avançou nesse período, foi solicitada a redução de metas das atividades. Os gestores 

afirmaram que a partir da experiência  com o Papel Passado conseguiram traçar uma estratégia mais 

precisa de regularização do núcleo, optaram pela regularização em etapas. Conforme esclarecido, este 

núcleo apresenta ainda necessidade de obras e tem gravames ambientais, portanto resolveram 

                                                      
140

 Havia áreas privadas em processo de desapropriação. Havia ainda, áreas em nome: da Prefeitura e da 

empresa pública de transportes (EMDEC) estas áreas precisavam ser repassadas para a COHAB responsável 

pela regularização fundiária.   
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regularizar primeiro as partes que não apresentam tais características. Entretanto, até hoje não 

conseguiram aprovação no município do projeto de regularização.  

No CRC de Suzano (2006), o objeto tratava-se de um loteamento antigo (realizado 

anteriormente à 1970) que passou por várias tentativas de aprovação do parcelamento do solo mal 

sucedidas pela loteadora. A Prefeitura tentou viabilizar a regularização da base fundiária via o 

instrumento da demarcação urbanística, porém, o CRI não aceitou. Diante disso, o município entrou 

na justiça para recorrer e teve parecer favorável. Em seguida o cartório recorreu da decisão. Diante do 

impasse, foi solicitada a redução de metas, excluindo as atividades seguintes condicionadas a este 

procedimento. 

No CRC de Santos (2004) o assentamento referia-se a uma área ocupada na década de 1950, 

resultado de um acordo entre a prefeitura e a proprietária da gleba para abrigar famílias vítimas de um 

deslizamento. Quando do início da implementação do CRC a área contemplava situações diversas: 

moradores que pagavam “aluguel de chão” para a proprietária, outros compraram os lotes (destes, 

uma parte tinha contrato de compra e venda, outra possuía escritura), havia ainda ocupantes que não 

possuíam nenhum tipo de relação com a proprietária. Além disso, havia alguns processos de 

usucapião individual em curso. Quando o CRC chegou na fase de aprovação do projeto elaborado, os 

técnicos municipais resolveram não prosseguir, pois argumentaram que haveria potenciais riscos de a 

regularização contribuir para impulsionar processos de expulsão de parte dos moradores, por exemplo 

daqueles que não possuíam vínculo com a proprietária
141

. Além disso, a necessidade de executar obras 

de infraestrutura e a contenção de áreas de risco, contribuíram para não alcançar a finalização da 

regularização fundiária e, portanto para decisão de reprogramar o CRC e reduzir as metas.  

Além deste último CRC, há mais três casos em que a questão da necessidade de obras 

influenciou no pedido de redução de metas: São Vicente (2007), Taboão da Serra (2005) e Osasco 

(2006). Em São Vicente, os assentamentos necessitavam de obras de infraestrutura, possuíam 

gravames ambientais, assim como a base fundiária era complexa (contemplava áreas da marinha, 

áreas municipais e uma parte de um loteamento). Este CRC chegou até a elaboração de projetos. Em 

Taboão da Serra foi constatada necessidade de obras de infraestrutura em duas das quatro áreas, a 

redução de metas implicou na retirada das etapas seguintes ao projeto nestes dois assentamentos, os 

demais assentamentos chegaram à titulação. 

No Município de Osasco (2006) a motivação principal do pedido de redução de metas refere-

se a notícia divulgada pela CAIXA de que contratos paralisados não poderiam acessar recursos do 

PAC. Neste caso o processo de regularização fundiária havia avançado consideravelmente, já tinha 
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 Sobre o conflito deste assentamento ver Ambrósio (2013). 
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titulado quatro dos seis assentamentos, entretanto estava paralisado por dificuldades de regularizar a 

base fundiária em um caso e pela constatação de necessidade de obras em outro. Destaca-se que 

nestes casos a titulação foi realizada sem o registro do parcelamento do solo, priorizando a segurança 

da posse, mediante a titulação por CUEM ou CDRU. Neste caso, a redução de metas significou 

considerar a execução até a elaboração dos nos dois núcleos que ainda não havia finalizado. Foram 

constatados avanços na regularização dos assentamentos desse CRC no momento da entrevista: dos 

quatro assentamentos que haviam sido titulados, três tiveram o parcelamento registrado e a prefeitura 

proporcionou a oportunidade dos moradores substituírem o termo de CUEM ou CDRU pela 

propriedade, no outro assentamento estava ocorrendo à aprovação do parcelamento do solo no 

município. Nos assentamentos objeto da redução de metas, um estava finalizando a regularização da 

base fundiária e no outro, realizando as obras necessárias para sua consolidação.  

Os técnicos municipais entrevistados não souberam informar a diferenciação no tratamento 

dado ao CRC de 2005 que não obteve autorização de reduzir as metas e acabou sendo cancelado, 

sendo que a situação do CRC era similar a este de 2006 que obteve a autorização de reduzir.  

No CRC de Santo André (2006) a decisão de reduzir as metas ocorreu por parte das atividades 

previstas foram executadas via a CDHU e outra parte deveria ocorrer futuramente pela EMHAP. As 

atividades do CRC se restringiram à produção de peças técnicas para instruir a regularização da base 

fundiária. No momento da entrevista constatou-se que dos dois núcleos do CRC, um obteve a 

regularização da base fundiária e estava em processo de transferência para EMHAP o outro estava 

registrando o parcelamento do solo no CRI. 

No CRC de Sumaré (2007), a motivação de redução de metas foi o fato de que a finalização 

do registro da titulação de todas as famílias seria longo, preferiu então solicitar a redução de metas 

com o compromisso de continuidade, encerrando o contrato com a CAIXA. Um fato bastante 

inusitado ocorre neste CRC. O município não conseguia encontrar as antigas notas fiscais dos 

trabalhos de regularização fundiária realizados. Após prolongado tempo sem finalizá-lo a solução foi 

realizar uma “reprogramação” do contrato. A realização do projeto e execução de uma praça, que 

constava no escopo do contrato como contrapartida municipal, acaba se tornando o objeto do CRC e a 

execução dos trabalhos de regularização fundiária em contrapartida municipal. Ao final, se 

levássemos em consideração uma visão contábil do CRC, o projeto e execução da praça é o que 

efetivamente foi financiado com o recurso federal destinado a regularização fundiária. 

As reflexões sobre os motivos que levaram à redução de metas reforçaram alguns 

apontamentos que emergiram das análises dos cancelamentos como: as dificuldades de escolha dos 

assentamentos suscitam questões relativas à capacidade institucional municipal, bem como a respeito 
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dos critérios e da dinâmica de seleção das propostas pelo MCidades. Os casos de negação da redução 

de metas, apresentados nos contratos cancelados, trouxeram dúvidas a respeito dos critérios utilizados 

pela CAIXA para anuir tais reduções, já que CRCs em situações semelhantes tiveram diferentes 

soluções. Estes e outros tópicos serão discutidos no capítulo 4.4. 

Considerações sobre os CRC com maior Tempo de Aprovação do 

Financiamento (TAF)  

Analisamos nesta seção os principais motivos de prolongamento dos 15 CRCs que levaram 

mais de um ano para aprovar o financiamento (ver Tabela 4-15). Lembrando que este período inclui a 

assinatura do contrato entre a CAIXA e o Município, além da elaboração e aprovação do Plano de 

Trabalho (PT) e do Termo de Referência (TR). No Plano de Trabalho é apresentado o escopo 

pretendido, como será executado (de forma direta ou indireta) e a estimativa orçamentária para 

executá-lo. O TR é o detalhamento do serviço que será contratado e tem o intuito de guiar o processo 

licitatório. Para aprovação do TR, a CAIXA avalia sua compatibilidade com o PT. 

Constatamos que o principal motivo de prolongamento do TAF tem relação com necessidades 

de alterações no Plano de Trabalho (PT), principalmente por conta de uma ou mais trocas dos 

assentamentos, modificando, portanto o objeto selecionado pelo MCidades. Outros motivos de 

alteração do PT são: necessidades de inclusão de modalidade, de atividades, de alteração nos custos e 

no cronograma financeiro. Foram constatados ainda casos de dificuldades para elaboração do TR, de 

um caso de demora para o MCidades aprovar o SPA
142

 e outro de pendência financeira de um 

município com o Cadastro Único de Convênios da União (CAUC). Destaca-se ainda que no último 

edital (2013) do Papel Passado, o MCidades passou a aprovar também o Termo de Referência, além 

da CAIXA, o que foi apresentado como um aspecto adicional de prolongamento do TAF confirmado 

por meio de entrevista com técnicos da CAIXA.  

Parte desses motivos coaduna com a fala do técnico da Caixa entrevistado, Guilherme 

Macarrão, sobre as dificuldades dos municípios nesta etapa: “As dificuldades nessa fase referem-se à 

previsão dos custos, ao entendimento das etapas necessárias e como estruturar isso tudo num projeto”. 

Lembrando que, pelo menos durante os primeiros editais, o entendimento sobre o que compreende a 

atividade de regularização ainda era muito limitado, pelo fato das experiências serem embrionárias e 

de existir mais entraves legais à regularização, já que muitas leis que ampliaram as possibilidades de 

regularização foram aprovadas posteriormente (como a Lei Federal n 11.977/2009).  
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 Síntese do Projeto Aprovado, trata de um documento técnico que a CAIXA produz com base na 

documentação apresentada pelo município. A partir da anuência do MCidades a CAIXA comunica a prefeitura 

para realizar a licitação (início do TCS). 
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Guilherme Macarrão problematiza ainda a dificuldade que consiste em mensurar os valores 

dos serviços de regularização: “Uma dificuldade grande a ausência de referência de custos para quase 

todos os trabalhos de natureza da regularização fundiária, seja na SINAP ou outras bases oficiais, 

partimos para cotações, mas as cotações de serviços no mercado são muito díspares”. Isso se relaciona 

ainda ao fato de muitos trabalhos relativos à regularização serem de natureza intelectual e também de 

difícil previsão do tempo que demandarão, por todos os empecilhos que podem aparecer e que muitas 

vezes fogem ao controle da secretaria que está coordenando a execução do CRC. 

Dos municípios entrevistados, três informaram que tiveram dificuldade em elaborar o Termo 

de Referência, seja pela falta de experiência, como levantado pelo técnico de Atibaia, pelo número 

reduzido de funcionários, como argumentado pelos técnicos de Santo André. Em Diadema, a 

entrevistada argumentou que, embora o departamento possua técnicos que compreendam de 

regularização fundiária, eles não possuem experiência em elaborar termos de referência, o que 

demanda conhecimentos específicos (como de questões contábeis e jurídicas relacionadas à licitação). 

Como podemos observar na tabela XX, pelo menos em 6 CRCs houve prolongamento do 

TAF por conta de necessidade de alterações dos assentamentos. Destaca-se que, em alguns casos, 

mesmo o assentamento tendo sido alterado, durante a execução dos serviços foram identificadas 

determinadas características que impediram a continuidade de execução do programa. O CRC de 

Diadema (2013) foi cancelado por conta de constatação de situações complexas do ponto de vista 

fundiário da existência de gravame ambiental. No CRC de Santo André (2005) durante a etapa do 

diagnóstico constatou-se dificuldades em avançar com a regularização por questões relativas à 

situação fundiária e à existência de gravame ambiental.  
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Tabela 4-27 Síntese dos motivos de prolongamento CRC que levaram mais de um ano para aprovar o financiamento. 

Informações do CRC 

Município (ano) – status - 

modalidade 

TAF 

(meses) 
Observações 

Motivos do tempo 

prolongado 

Diadema (2006a) - em 

andamento - atividades 
63 

Teve 4 alterações de Plano de Trabalho (PT), em virtude de troca de assentamentos, 

pois alguns não eram passíveis de consolidação. Em entrevista alegou ainda 

dificuldades em entender a elaboração do termo de referência. 

-PT: alterações de 

assentamento 

-Dificuldade de elaborar 

o termo de referência 

Santo André (2004) -  

cancelado - atividades 
30 

Teve 4 alterações de PT, em virtude de troca de assentamentos. Em entrevista alegou 

ainda dificuldades em elaborar termos de referência. 

. 

PT: alterações de 

assentamento 

-Dificuldade de elaborar 

o termo de referência 

Diadema (2013)- 

cancelado* - atividades 
24 

Teve alterações de PT, em virtude de troca de assentamentos, pois alguns apresentavam 

complexidades do ponto de vista fundiário e tinham gravames ambientais. 

PT: alterações de 

assentamento 

Suzano (2006) - 

concluído com redução - 

atividades 
23 

Primeiramente, o assentamento teve que ser alterado em virtude do custo para 

regularizar ser superior ao permitido nas regras do programa; em seguida foi solicitado 

pela CAIXA adequações no cronograma financeiro (incompatibilidade dos cálculos) e 

por fim o banco solicitou a inclusão do Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS). 

PT: alteração de 

assentamento, 

adequação de custos, 

inclusão atividades. 

Santo André (2005) - 

cancelado - atividades 
21 

O PT foi alterado três vezes em virtude de alterações de assentamentos 

(primeiro era um assentamento, depois passou para 3  e depois 15). 

PT: alteração de 

assentamento 

Campinas (2005) - 

cancelado - atividades 
20 

Alteração no PT em virtude de troca de assentamentos, o assentamento 

originalmente escolhido demandava remoção total (segundo gestor entrevistado). O 

município tinha ainda pendência com o CAUC. 

-PT: alteração de 

assentamento 

-Pendência com o 

CAUC 

* O cancelamento foi constatado mediante entrevista, na fase de análise documental o CRC estava em andamento. 

Fonte: Elaboração própria com base em análise dos CRC. Nos municípios de Campinas, Diadema e Santo André as informações baseiam-se ainda em entrevistas. 
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Tabela 4-28 Síntese dos motivos de prolongamento CRC que levaram mais de um ano para aprovar o financiamento. (CONTINUAÇÃO) 

Informações do CRC 

Município (ano) - status -  

TAF 

(meses) 
Observações Motivo 

São José do Rio Preto (2004) - 

cancelado - projeto 
25 

Alteração no objetivo do Plano de Trabalho (PT), em virtude de alteração de modalidade, iniciou com a 

modalidade 1 e depois incluiu a elaboração de plano municipal de regularização.  
PT: Inclusão de modalidade 

Sumaré (2007) -  concluído com 

redução - atividades 
24 

Alterações do PT, por dificuldade em mensurar os custos e em planejar as ações em conformidade com o 

manual de regularização fundiária. 

PT: dificuldade de mensurar 

custos e definir as ações 

Campinas (2004) - concluído 

com redução - atividades 
13 

Alteração no Plano de Trabalho, pois inicialmente o município pensava que os serviços poderiam ser 

realizados mediante contratação de funcionários temporários. 

PT: alteração da forma de 

contratação dos serviços. 

Carapicuíba (2013)* - em 

andamento - atividades 
17 Inclusão da exigência do MCidades também aprovar, além da Caixa, o TR a partir do edital de 2013. 

Alteração de procedimento: 

Exigência do MCidades aprovar 

o TR. 

Osasco (2013) - em andamento - 

atividades 
17 Inclusão da exigência do MCidades também aprovar, além da Caixa, o TR a partir do edital de 2013. 

Alteração de procedimento: 

Exigência do MCidades aprovar 

o TR. 

Mogi das Cruzes* (2013) - em 

andamento - atividades 
15 Inclusão da exigência do MCidades também aprovar, além da Caixa, o TR a partir do edital de 2013. 

Alteração de procedimento: 

Exigência do MCidades aprovar 

o TR. 

São Vicente (2006) - concluído - 

projeto 
13 

Tempo prolongado para o MCidades aprovar a Síntese do Projeto Aprovado - SPA (é um documento que a 

Caixa prepara  após a elaboração do PT e TR pelo município para o ministério aprovar, isso ocorre antes 

da licitação). 

Tempo prolongado para o 

MCidades aprovar a SPA 

Santo André (2006)  - concluído 

com redução - atividades 
29 

Dificuldade de elaborar o termo de referência, em especial custos. Em entrevista os gestores alegaram 

problemas de recursos humanos reduzido. 

TR: Dificuldades em definir os 

custos. 

Recursos humanos reduzidos 

Taboão da Serra (2005) - 

concluído com redução - 

atividades 
16 

Há uma alteração no PT, mas não é possível identificar que essa tenha sido a razão do prolongado período, 

a partir da álise documental. 
Não identificado 

* Nestes dois casos o TAF encontrava-se em aberto no momento da análise documental. 
Fonte: elaboração própria com base em análise documental. Nos municípios de Campinas, Osasco e Santo André as informações baseiam-se ainda em entrevistas. 
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Considerações sobre os CRC com maior Tempo de Contratação dos Serviços 

(TCS) 

Analisamos nesta seção os principais motivos de prolongamento dos 11 CRCs que levaram 

mais de um ano para contratar os serviços (Tabela 4-29). Esta etapa envolve a realização da licitação 

para contratação dos serviços e sua verificação e aprovação pela CAIXA. Observa-se que parte dos 

CRCs que apresentaram maior tempo de aprovação do financiamento aparece novamente, como 

Diadema (2006), Santo André (2004 e 2005), Taboão da Serra (2005) e São Vicente (2006).  

Tabela 4-29 Lista dos CRCs cujo tempo de contratação de serviços (TCS) durou mais de um ano. 

Informações do CRC 

Município (ano) - status 
Modalidade TCS (meses) 

Diadema (2006) - em andamento Atividades 90 

Santo André (2004) - cancelado* Atividades 36 

Suzano (2006) -  concluído com redução de metas  Atividades 29 

Taboão da Serra (2006) - cancelado   Atividades 27 

Atibaia (2005) - concluído  Projeto 26 

Taboão da Serra (2005) - concluído com redução de 

metas 
Atividades 25 

Guarulhos (2006) - concluído  Projeto 20 

São Vicente (2006) - concluído  Projeto 17 

Santos (2004) - cancelado  Atividades 15 

Atibaia (2004) - concluído Projeto 15 

Santo André (2005) - cancelado  Atividades 13 

*Neste caso o CRC foi cancelado durante o TCS. 
Fonte: Elaboração própria com base na análise dos CRCs. 

Observamos que enquanto na maioria dos municípios foi realizada uma única licitação 

contendo todas as atividades a serem desenvolvidas, em quatro CRCs foram realizadas licitações 

separadas por atividades: Diadema (2006), Taboão da Serra (2005 e 2006) e São Vicente (2006).  

Os principais motivos que levaram ao prolongamento são dificuldades no processo licitatório, 

envolvendo: rescisão de contrato com a empresa licitada ou desistência da mesma, ocorrência de 

licitações desertas
143

, necessidade de alterações nas atividades ou objeto da licitação, e casos em que 

as licitações consideradas inaptas pela CAIXA (por incompatibilidade com o Plano de Trabalho).  

                                                      
143

 Quando nenhuma empresa participa do certame licitatório. 
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No CRC de Diadema (2006) houve diversas complicações consecutivas. Ocorreram três 

licitações, na primeira a empresa vencedora desistiu e a segunda foi deserta. A terceira foi bem 

sucedida, entretanto durante a implementação dos trabalhos decidiu-se alterar a estratégia de 

regularização em virtude da aprovação da Lei Federal n 11.977/2009, o que alterou as atividades 

previstas no certame licitatório, demandando tempo para adaptar. Além disso, os técnicos de Diadema 

argumentaram que a divisão em várias licitações (foram 04 processos e em cada um uma empresa 

diferente ganhou) trouxe complexidades para encerramento da contratação de serviços, devido aos 

descompassos na evolução das licitações. 

A aprovação da lei federal implicou também na mudança de estratégia no CRC de Suzano 

(2006). Neste caso a alteração ocorreu durante o período de elaboração das peças do processo 

licitatório e também demandou tempo para rever as atividades. 

No CRC de Guarulhos (2006), a alteração do escopo da licitação também foi apresentada 

como um fator de demora do TCS. Neste caso a alteração ocorreu, pois o município decidiu introduzir 

dois assentamentos após a realização da licitação
144

. 

Além do caso de Diadema, houve ainda mais dois CRCs com problemas de licitações desertas, 

ambos de Atibaia (2004 e 2005). No CRC de 2004 ainda ocorreu um pedido de recurso do resultado 

do último processo licitatório. Algumas das hipóteses levantadas sobre a questão das licitações vazias 

foram: o fato da regularização fundiária contemplar atividades de natureza muito diversa o que torna 

difícil uma única empresa conseguir cumprir todo o escopo previsto, outra hipótese é o fato do valor 

não ser atraente, ainda mais considerando o tempo longo entre a seleção da proposta no MCidades e o 

momento de elaboração da licitação. (o que torna o valor obsoleto). 

Em mais um caso constatou-se problemas com o processo de contratação, Taboão da Serra 

tratou dois CRC conjuntamente (2005 e 2006) e foi rescindido o contrato com a empresa que venceu a 

primeira licitação. Na contratação que vigorou, o município elaborou uma licitação para os serviços de 

topografia e outra para o restante do escopo (principal). O tempo de 25 e 27 meses referem-se a 

finalização da contratação principal. Cabe ressaltar que a licitação de topografia (ver tabela 3-13) foi 

considerada inapta pela CAIXA nos dois CRC devido ao valor ser superior ao definido no Plano de 

Trabalho e pela ausência da realização do levantamento em um assentamento (curiosamente a 

ausência de um núcleo ocorreu nos dois CRC). A situação foi agravada pelo município dar início a 

elaboração destes serviços sem apresentar uma solução em relação aos questionamentos da licitação 

inapta, o que acabou contribuindo com o cancelamento do CRC de 2006. 

                                                      
144

 Para tanto, o município utilizou os recursos oriundos da diferença entre o valor da proposta que ganhou a 

licitação e o valor do repasse autorizado. 
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No CRC de São Vicente (2006), o município também dividiu as licitações, neste caso em 

quatro processos, o que foi apresentado como um fator que influiu no prolongamento desta etapa.   

No CRC de Santos (2004) houve uma dúvida sobre se o município poderia executar os 

serviços com funcionários com contrato temporário, parte da demora pode ser justificada pelo tempo 

até que fosse pacificado um entendimento sobre a impossibilidade dessa questão. 

Durante a contratação dos serviços do CRC de 2004 de Santo André, o município foi 

informado sobre a notícia de que contratos paralisados estariam impedidos de acessar o recurso do 

PAC, quando ocorre a decisão de cancelar o CRC. Parte da demora é justificada pelo tempo para se 

tomar a decisão em relação a este respeito. Sobre o CRC de 2005 de Santo André os técnicos 

afirmaram (em entrevista) que é o período usual que costuma levar uma licitação no município, o que 

se relaciona com o corpo técnico reduzido. 

4.2.4 BALANÇO DO PAPEL PASSADO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Resgataremos de forma sucinta os principais apontamentos sobre as análises dos 29 CRCs (ver 

Anexo 02) do Papel Passado que compõem o universo de pesquisa - que tratam dos CRCs da 

modalidade de atividades de execução de regularização fundiária (que se subdividem em “Elaboração 

de Projeto de Regularização Fundiária” e “Atividades específicas de Regularização Fundiária”), 

contratados nos editais de seleção entre 2004 e 2013, que tem como proponentes os municípios no 

estado de São Paulo.  

Observamos que a maioria dos municípios analisados está inserida em áreas consideradas 

como centralidades urbanas, segundo classificação da REGIC (IBGE, 2007): metrópole (São Paulo e 

municípios que compõem sua região metropolitana
145

), capitais regionais (São José do Rio Preto, 

Campinas, Santos e  municípios do entorno
146

) e centro subregional (Piracicaba). Apenas 3 municípios 

não se inserem nestas classificações
147

. Isto evidencia que estamos tratando de prefeituras com uma 

capacidade institucional relativamente melhor (em comparação com a realidade da maioria dos 

municípios do estado e do país), embora haja um grau relevante de disparidade entre os municípios, 

como identificado nas entrevistas
148

. Constatamos, por exemplo, a existência de municípios com porte 

                                                      
145

 Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, Suzano e Taboão da Serra. 
146

 Sumaré (vizinho de Campinas) e São Vicente (vizinho de Santos). 
147

 Ribeirão Corrente, Várzea Paulista e Atibaia. 
148

 Dados das entrevistas: A equipe de Osasco conta com 17 funcionários, entre os concursados e  contratados 

via uma espécie de gerenciadora (não foi possível distinguir o número pela forma de contrato). Em Campinas, a 

SEHAB, que realiza a regularização de áreas públicas, conta com 10 funcionários exclusivos para esta atividade. 

A COHAB, que atua em áreas particulares e nas áreas que pertencem à companhia, conta com 5 funcionários 

exclusivos. Em Diadema o departamento de regularização fundiária de interesse social conta com 9 servidores. 

Em Piracicaba há 5 funcionários que elaboram trabalhos de regularização, embora não se dediquem 

exclusivamente a este tema.  A equipe de Santo André conta com 3 funcionários exclusivos para regularização 
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populacional semelhante e com equipes de tamanho muito diferenciado, como Osasco e Santo André, 

que possuem, respectivamente, 17 e 3 funcionários que se dedicam à condução de trabalhos de 

regularização. Há ainda municípios que não possuem estruturas administrativas especificamente 

voltadas à regularização, como é o caso de Piracicaba e Atibaia. As análises trouxeram também 

diversas evidências de impasses ao desenvolvimento dos CRCs relacionados à capacidade 

administrativa municipal, como aprofundaremos no próximo capítulo ( 4.3). 

A maioria dos CRCs (23) destinava-se a modalidade de “Atividades específicas de 

Regularização Fundiária”, enquanto 6 CRCs são da modalidade de “Elaboração de Projeto de 

Regularização Fundiária”.  

No que tange aos status, 07 CRCs foram cancelados, 07 estavam em andamento, 07 foram 

concluídos e 08 foram concluídos com redução de metas. Constatou-se um maior índice de conclusão 

na modalidade de elaboração de projeto (5 dos 6 CRCs), enquanto a outra modalidade teve 10 

concluídos de 23 CRCs. Isso é justificável, já que a elaboração de projetos envolve um escopo menor. 

Além disso, até esse ponto o processo de regularização depende mais da própria Prefeitura, a partir da 

aprovação do projeto começam procedimentos que envolvem outras instituições (como órgãos de 

licenciamento ambiental, cartórios), quando normalmente emergem vários conflitos e dificuldades 

(como problematizado no capítulo 3).  

Constatamos que alguns dos principais motivos que influenciaram nos cancelamentos foram: 

casos de assentamentos que apresentavam complexidades das características físicas (como necessidade 

de obras e/ou existência de gravames ambientais) e/ou fundiárias, a notícia divulgada pela CAIXA de 

que contratos paralisados não poderiam acessar recursos do PAC
149

, dificuldades no processo 

licitatório, casos da demanda ser solucionada por outra via e a existência de objetos inadequados ao 

perfil do programa.  

A respeito das necessidades de redução de metas constatamos certas similaridades com os 

cancelados, como: complexidades das características físicas (como necessidade de obras e/ou 

existência de gravames ambientais) e/ou fundiárias dos assentamentos, notícia de que contratos 

paralisados não poderiam acessar recursos do PAC e casos em que parte da demanda foi solucionada 

por outra via.  

                                                                                                                                                                      
fundiária. Em Atibaia os trabalhos são conduzidos pela secretaria de habitação e há dois 2 que se dedicam ao 

tema de regularização, além de se ocuparem de outras agendas.  
149

 Destaca-se, entretanto, que, mediante entrevista com técnicos da CAIXA, obteve-se a informação que 

paralisação em contratos de regularização fundiária não configura motivo para impedir acesso aos recursos do 

PAC. Pode ter ocorrido, portanto, algum problema de comunicação quanto essa informação. 
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É curioso constatar que, entre os municípios com CRCs cancelados, alguns tentaram sem 

sucesso solicitar a redução de metas à Caixa, com argumentos semelhantes aos CRCs que obtiveram a 

anuência da redução. Dessa situação emergiu uma contestação por parte dos municípios sobre a falta 

de clareza nos critérios para a autorização da redução de metas (identificada por meio das entrevistas). 

Os próprios técnicos da CAIXA corroboram com a falta de clareza e argumentam sobre a dificuldade 

(e responsabilidade) de tomar essa decisão diante de uma imprecisão nas metas do próprio Papel 

Passado. Esta questão será aprofundada no capítulo 4.3.  

Em relação ao tempo, destaca-se que dos 15 CRCs concluídos (com ou sem redução de metas) 

a duração total média foi de surpreendentes 6 anos e 8 meses (embora haja uma variância grande entre 

os CRCs). A média do tempo de aprovação do financiamento (TAF) foi de 11 meses, do tempo de 

contratação dos serviços (TCS) de 13 meses, do tempo de execução dos serviços (TES) de 36 meses (3 

anos) e o tempo de encerramento do contrato (TEC) de 11 meses. Chama atenção o fato de que os 

tempos que não se destinam à execução da regularização fundiária (TAF, TCS e TEC) ocuparam uma 

proporção bastante expressiva do total (em média 60%). Observamos ainda que no geral, como 

esperado, as ações da modalidade de elaboração de projeto tiveram uma menor duração de todos os 

tempos analisados, com exceção do tempo de contratação do serviço. 

No que se refere às motivações de prolongamento do TAF, a maior parte teve relação com 

necessidades de alterações no Plano de Trabalho (PT), principalmente por conta de uma ou mais 

alterações dos assentamentos. Outros motivos de modificação do PT foram: necessidade de alteração 

de modalidade, alteração nos custos, do cronograma e de atividades. Foram constatados ainda um caso 

de demora para o MCidades aprovar o SPA e outro de pendência financeira de um município com o 

CAUC. Destaca-se que no último edital (2013) do Papel Passado, o MCidades passou a aprovar 

também o Termo de Referência, além da CAIXA, o que foi apresentado como um aspecto adicional de 

prolongamento do TAF. 

Os principais motivos que levaram ao prolongamento do TCS são dificuldades no processo 

licitatório, envolvendo: rescisão de contrato ou desistência da empresa licitada, ocorrência de 

licitações desertas, necessidade de alterações nas atividades ou objeto da licitação e casos em que a 

licitação foi considerada inapta pela Caixa (por incompatibilidade com o Plano de Trabalho).  

As questões que tornam a execução de serviços de regularização longa se relacionam com a 

própria complexidade da natureza desta atividade, problematizada no capítulo 03. Porém, cabe 

destacar, que além de todos os agentes usualmente envolvidos no processo de regularização, no Papel 

Passado há ainda a CAIXA e o MCidades. Além disso, há outros procedimentos que podem ampliar o 

tempo usual do processo e trazer outros conflitos, como no que se refere aos procedimentos de 

aprovação e medição dos serviços.   
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Quanto às características físicas dos assentamentos, concluiu-se que dos 29 CRC, 14 

continham assentamentos que apresentavam pelo menos uma das três condições: demanda de obras, de 

remoção ou existência de gravame ambientais (sendo que 12 CRCs apresentavam assentamentos com 

duas ou três dessas interferências). Constatamos ainda que 6 dos 7 CRCs concluídos que continham 

alguma dessas interferências e 5 tratavam da modalidade de elaboração de projeto, portanto a sua 

finalização independia de solucionar o entrave. Em 5 dos 8 CRCs  concluídos com redução de metas, a 

redução teve relação com a existência de uma ou mais destas situações
150

. Em 4 casos a redução 

implicou em alcançar apenas a fase de elaboração de projeto e no outro foram excluídos os 

assentamentos com estas características. Cabe ainda destacar que a existência de assentamentos com 

alguma dessas características influenciou na decisão de cancelamento de 3 CRCs
151

. 

Os 29 CRCs abrangeram cerca de 58.225 domicílios e 308 assentamentos. Levando em 

consideração apenas os concluídos, o programa atendeu aproximadamente 40.443 domicílios e 122 

assentamentos. Além disso, estavam em curso, no momento da análise, ações que tinham como alvo 

5.401 domicílios e 41 assentamentos.  

A respeito das atividades realizadas, concluiu-se que o programa contribuiu para apoiar 

principalmente os estágios iniciais do processo de regularização: cadastro das famílias, elaboração da 

cartografia básica, diagnósticos, elaboração de plantas e de memoriais. Enquanto as ações de 

licenciamento ambiental, regularização da base fundiária, regularização do parcelamento do solo e 

titulação tiveram um menor alcance. Observamos que as atividades que dependem de outras 

instituições, além da própria Prefeitura, tendem a ter uma produção menor.  

Estima-se que foram beneficiados com o registro do parcelamento do solo 28 assentamentos 

que abrangem 1.668 domicílios. No que se refere à titulação foram atendidos cerca de 112 

assentamentos e 19.463 domicílios. Considerando que a meta nacional do Papel Passado (segundo 

Gouvêa e Ribeiro, 2014) era abranger cerca de 400 mil títulos (como discutido no subcapítulo 4.1.3), 

os títulos provenientes da experiência de São Paulo até o período analisado correspondiam a 4% dessa 

meta. Cabe, no entanto, registrar um estranhamento pelo fato da meta ser centrada na titulação, já que, 

como vimos, o programa não se destina a apoiar exclusivamente ações de titulação. 

Para além das contribuições em termos quantitativos, realçamos o fato do programa ter 

estimulado que a regularização estivesse mais presente na agenda local. O programa impulsionou o 

início da regularização em vários assentamentos, que em certos casos tiveram continuidade após o 

encerramento dos CRCs, como confirmamos através das entrevistas (inclusive em CRCs que haviam 

                                                      
150

 Campinas (2004); Santos (2004); São Vicente (2007); Taboão da Serra (2005) e Osasco (2006), conforme 

debatido no capítulo 4.2.3. 
151

 Santo André (2004 e 2005) e Diadema (2013), conforme discutido no capítulo 4.2.3. 
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sido cancelados). Sintetizamos para todos os municípios, onde foram realizadas entrevistas, uma 

comparação entre o estágio de regularização alcançado até o encerramento do CRC com o estágio 

encontrado durante a pesquisa (ver ANEXO 08), foi possível observar um avanço em vários casos. 

Além disso, alguns gestores municipais entrevistados (Atibaia, Osasco e Diadema) afirmaram que a 

experiência de terem participado do Papel Passado ajudou a estruturar melhor o planejamento local 

das políticas de regularização. 

Esses dois contratos do Papel Passado [de 2005 e 2006] originaram na forma que 

mais ou menos trabalhamos hoje na regularização fundiária em Osasco. Foi em 2005 

que começamos a mapear as áreas para definir prioridades e começamos a usar o 

passo a passo da forma que hoje fazemos. (...) Além da metodologia de como 

regularizar, o Papel Passado e o PSH foram decisivos para estruturar o departamento 

(Entrevista com técnicos municipais de Osasco, realizada novembro de 2016). 

As ações em regularização fundiária eram muito incompatíveis com o Papel 

Passado, o nosso Plano de Trabalho não utilizava nem a mesma nomenclatura e nem 

a ordem dos produtos, isso causava confusão. Nós só adequamos agora nossa 

política local (...). Agora usamos esse passo a passo [do Papel Passado] para todas as 

ações de regularização fundiária (Entrevista com técnicos municipais de Diadema, 

realizada novembro de 2016).  

O município teve que se organizar para acessar o recurso, fazer uma força tarefa na 

elaboração do Plano de Trabalho e do Termo de referência (...).  O Papel Passado foi 

fundamental para preparar o município, através da realização dos projetos foi 

possível ter ideias de valores, do quanto você precisa para fazer essa infraestrutura, 

ir além das estimativas, entender de quantos imóveis estamos falando, quantas 

remoções é preciso fazer (Entrevista com técnicos municipais de Atibaia, realizada 

dezembro de 2016).  

Das análises dos CRCs, emergiram quatro grandes grupos de questões que contribuem para 

entender alguns dos entraves ao desenvolvimento do programa do Papel Passado: complexidade da 

natureza da regularização fundiária, limitada capacidade administrativa municipal, desenho do 

programa e procedimentos com a Caixa, conforme discutiremos no próximo capítulo (4.3). 
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4.3. ENTRAVES AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PAPEL 

PASSADO 

O objetivo deste subcapítulo é responder quais os entraves ao desenvolvimento do programa 

Papel Passado no estado de São Paulo. Em que pese à dificuldade de mapear tais limitações, tendo em 

vista a diversidade das questões envolvidas, tentamos identificar algumas categorias de entraves, que 

agrupamos em quatro tipos: 

 Limitada capacidade administrativa municipal 

 Desenho do programa Papel Passado 

 Procedimentos e exigências para contratação e execução do financiamento (CAIXA) 

 Complexidade da Natureza da Regularização Fundiária 

Esse estudo baseou-se tanto na análise dos CRCs como nas entrevistas com os técnicos da 

CAIXA e gestores municipais. 

4.3.1 CAPACIDADE ADMINISTRATIVA  

A partir da análise dos CRCs e das entrevistas, identificamos que os entraves relacionados aos 

limites da capacidade administrativa se expressaram principalmente na dificuldade em relação à 

escolha dos assentamentos, dificuldade de elaboração do Plano de Trabalho e Termo de Referência, 

além da condução dos processos de contratação de serviço.  

Entendemos que a dificuldade de escolha dos assentamentos representa limites da capacidade 

do município planejar suas ações, de modo a entender as políticas prioritárias em cada caso (por 

exemplo, se a prioridade é urbanizar, se é regularizar). Pode demonstrar ainda um limitado 

conhecimento a respeito do território e/ou da própria atividade de regularização.  

Entretanto, é importante contextualizar que, principalmente os contratos mais antigos 

ocorreram em um momento em que o acúmulo sobre o tema da regularização era mais limitado 

(lembrando que o primeiro edital do Papel Passado ocorreu em 2004). As experiências eram 

embrionárias e os entraves legais maiores, já que algumas regulações que ampliaram significamente as 

possibilidades de regularização foram aprovadas posteriormente (como a resolução CONAMA 

369/2006 e a Lei Federal n 11977/2009). Além disso, os primeiros editais ocorreram antes de medidas 

de estímulo do governo federal a realização dos planos locais de habitação de interesse social, 
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iniciadas a partir de 2007, que contribuíram com a elaboração de diagnósticos sobre a caracterização 

dos assentamentos
152

.  

Constata-se que as situações mais recorrentes relacionadas aos assentamentos que dificultaram 

o andamento do programa, foram: necessidade de obras (seja para complementar a infraestrutura, seja 

por necessidade de remoção) e a existência de complexidades do ponto de vista fundiário (base 

fundiária complexa, processos judiciais com conflitos fundiários - como reintegração de posse e 

desapropriações). Como discorremos no capítulo 3, para que seja possível regularizar um 

assentamento, ele precisa estar consolidado
153

. Entretanto, cabe destacar que a Lei 11.977 trouxe a 

ideia de regularização em etapas, o que (em tese) pode tornar possível a regularização destes casos. 

Através dessa ideia é possível regularizar primeiro partes do assentamento que estejam consolidadas e 

posteriormente as que demandem obras
154

. É importante lembrar ainda que o Papel Passado não 

contempla financiamento de execução de obras, o que reforça a necessidade de obras como um entrave 

nos casos em que o escopo da proposta contemplava ações de regularização do parcelamento do solo. 

O entrave sobre a questão fundiária aparece de duas formas: complexidade na base fundiária e 

conflito fundiário. Estas questões não representam necessariamente impeditivos para se alcançar a 

regularização, mas o tempo para a solução pode ser imprevisível, podendo se alastrar por anos, o que 

torna um objeto inadequado. Além disso, podem demandar ações que fogem do escopo previsto pelo 

programa. Dependem de um corpo jurídico municipal com expertise em áreas específicas, para além 

das disciplinas do direito urbanístico. Um exemplo é o caso em que a regularização da base fundiária 

depende de decisões judiciais, como no caso das desapropriações nos assentamentos dos CRCs de 

Campinas-COHAB (2004) e de Diadema (2013), ou mesmo o caso de Suzano em que o CRI recorreu 

da decisão sobre a demarcação urbanística. Já os casos em que há conflitos fundiários, como o 

presente no CRC de Santos (2005), dependem de mediação, que também demandam um tempo 

imprevisível para chegar a uma solução. A seguir resgataremos, brevemente, como a dificuldade de 

definir os assentamentos que seriam objeto de regularização influenciou no desenvolvimento do 

programa.  

As alterações de assentamentos nos Planos de Trabalhos constituem o motivo mais recorrente 

de extensão do tempo de aprovação do financiamento (TAF). Entre os nove CRCs que tiveram maior 
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 Embora seja importante assinalar que, Denaldi, Akaishi e Leitão (2011) apontam que a qualidade alcançada 

nos PLHIS era aquém da esperada, poucos municípios chegaram a elaborar uma caracterização dos 

assentamentos irregulares municipais. 
153

 Ou seja, já estar integrado urbanisticamente e dotado de infraestrutura básica, sem necessidade de 

intervenções físicas que alterem sua morfologia (reparcelamento de lotes, redefinição de sistema viário) 

(DENALDI 2008). 
154

Contudo, embora haja registros de experiências que utilizaram de forma bem sucedida esse procedimento, em 

certos casos pode haver relutância dos órgãos de aprovação e licenciamento em aceitá-lo, entre outros motivos, 

em virtude do pouco conhecimento.  
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tempo para aprovar o financiamento, levando mais vinte meses, em seis
155

 a demora teve relação com 

alterações de assentamentos nos Planos de Trabalho (ver capítulo 4.2.3). Em dois CRCs pelo menos, 

foi possível identificar que os municípios haviam escolhido assentamentos com necessidade de 

obras
156

 e em outro havia complexidades para regularizar a base fundiária. Há casos ainda que mesmo 

os municípios tendo alterado os assentamentos no PT, durante a execução dos serviços foram 

constatadas dificuldades do ponto de vista fundiário que influenciaram no cancelamento do CRC.  

Em quatro dos sete CRCs cancelados o motivo do cancelamento teve ligação com a escolha do 

assentamento
157

, em dois foi constatada necessidade de obras, em dois havia complexidades da base 

fundiária e um tinha como objeto de regularização a cidade inteira. 

Em seis dos oito CRCs que foram concluídos com redução de metas, a redução teve relação 

com a escolha do assentamento. Em cinco casos
158

 a redução implicou em chegar apenas até a fase de 

elaboração de projeto. Já em outro
159

, dois assentamentos foram excluídos do CRC. Em todos estes 

CRCs haviam assentamentos que demandavam obras, em três havia ainda  complexidades do ponto de 

vista fundiário.  

Cabe ainda destacar que, a partir da análise das características dos assentamentos dos CRCs 

(seção 3.2.7) constatamos que, dos seis CRCs concluídos sem redução de metas que apresentavam 

necessidade de obras, cinco
160

 travam-se da modalidade de elaboração de projeto e um
161

 alterou a 

meta, retirando as atividades de registro do parcelamento e titulação, portanto não precisavam 

solucionar o problema das obras para ter o CRC concluído. 

Ou seja, todos os contratos concluídos (com ou sem redução de metas) que apresentavam 

necessidade de obra não avançaram para além da fase de projeto até o encerramento do CRC. Isso 

levanta o questionamento do risco do governo federal financiar atividades em assentamentos onde a 

regularização pode não vir a ocorrer, ou que precisarão ser refeitas/atualizadas quando for superado o 

empecilho para regularizar (sejam as obras ou a complexidade da questão fundiária)
162

. 
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 Referem-se aos CRCs: Diadema (2006a); Santo André (2004); Diadema (2013); Suzano (2006); Santo André 

(2005)  e Campinas (2005). 
156

 Diadema (2006a) e Campinas (2005). 
157

 Santo André (2004 e 2005), Diadema (2013) e Ribeirão Corrente (2007).  
158

 Campinas (2004); Santos (2004); Suzano, (2006); Osasco (2006) e São Vicente (2007). 
159

 Taboão da Serra (2005). 
160

 Atibaia, (2004 e 2005); Guarulhos (2006); São Vicente (2004 e 2006). 
161

 Várzea Paulista (2005). 
162

Cabe destacar, que o Papel Passado sofreu alterações no último edital (2013) que, em tese, podem mitigar 

esses riscos: a modalidade de atividades de regularização passou a não permitir casos em que não se pretendia 

chegar até a fase de titulação, além disso, a modalidade de elaboração de projeto deixou de existir. 
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Por outro lado, o município de Atibaia que teve o projeto financiado por meio do Papel 

Passado, conseguiu, posteriormente, acessar recursos federais para financiar as obras de urbanização 

no assentamento que foram objeto do CRC de 2004 (conforme informado por meio da entrevista). Já o 

assentamento do CRC de Várzea Paulista (2005) que demandava obras - o qual coordenei inicialmente 

quando trabalhei nesta Prefeitura - teve uma parte do parcelamento registrada posteriormente ao 

encerramento do CRC, por meio da estratégia de regularizar o assentamento em etapas. 

No que se refere à elaboração do Plano de Trabalho (PT), além da dificuldade de selecionar o 

assentamento, somam-se aquelas sobre definição de custos e das ações, para a qual também corrobora 

a falta de domínio a respeito da atividade de regularização fundiária. Identificamos ainda uma falta de 

preparo dos municípios para participar dos editais, o que resulta em um maior trabalho posterior à 

seleção para detalhar as ações no PT. Alguns gestores municipais afirmaram que durante a seleção 

muitas vezes só conseguem reunir informações básicas sobre os assentamentos e os custos das 

intervenções e que só vão procurar aprofundá-las no caso de serem selecionados (como afirmaram os 

gestores de Atibaia e Campinas). Essa situação converge com a fala da técnica da Caixa, que alerta 

que isso acontece inclusive com objetos de contratação mais usuais: 

Os municípios apresentam as propostas, mas muitas vezes não está pronto o TR ou o 

projeto. O município só vai trabalhar nisso depois da seleção. Isso ocorre não só em 

contratos complexos. Acontece em usuais com as prefeituras, como de 

recapeamento, passa anos para que o município venha aprovar o projeto aqui na 

CAIXA (Jailene Vieira, Gerente da GIGOV - Osasco, entrevista realizada fevereiro 

de 2017). 

Outro aspecto que dificulta a preparação para participar dos editais é o fato de que algumas 

vezes é o outro setor que elabora a proposta para acessar o recurso no MCidades, que não aquele que 

irá coordenar sua execução, como por exemplo, um setor que cuida  de convênios dentro da Prefeitura 

(como problematizou Jailene Vieira em entrevista). 

No que se refere à elaboração do Termo de Referência, vários técnicos municipais alegaram 

dificuldades, nas entrevistas, seja pela falta de experiência, como levantado pelo técnico de Atibaia, ou 

pelo número reduzido de funcionários, como argumentado pelos técnicos de Santo André. As técnicas 

entrevistadas em Piracicaba comentaram que uma das grandes dificuldades reside em mensurar os 

custos da regularização fundiária, opinião compartilhada pelo gestor da CAIXA Guilherme Macarrão: 

Seria uma ação conjunta, CAIXA e Ministério, criar umas rotinas e parâmetros mais 

específicos para regularização fundiária e parar, por exemplo, de usar a lógica de 

obra para regularização fundiária. Acho, por exemplo, a tabela SINAP com 

inúmeras referências de custos para obras, serviços e mão de obra em geral, que 

poderia contemplar serviços de natureza da regularização seria um grande trabalho 

inicial, mas uma vez que conseguíssemos enquadrar na tabela SINAP, agilizaria 

muito. 
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Em Diadema, a entrevistada argumentou que, embora o departamento possua técnicos que 

compreendam de regularização fundiária, eles não possuem experiência em elaborar termos de 

referência, o que demanda conhecimentos específicos (como de questões contábeis e jurídicas 

relacionadas à licitação). 

4.3.2 DESENHO & GESTÃO DO PROGRAMA 

Entre o grupo de elementos que podem ajudar a entender os entraves de desenvolvimento do 

programa, aqueles que se conectam ao seu desenho são: ausência de um registro com finalidade de 

monitoramento/avaliação; critérios/dinâmica de seleção; metas imprecisas e forma de repasse.  

Em primeiro lugar destacamos a ausência de um registro do desenvolvimento dos CRCs para 

fins de avaliação e monitoramento do programa, que poderia ser utilizado de forma a aprimorar o 

Papel Passado. O próprio MCidades possui informações muito básicas a respeito do desenvolvimento 

dos processos. O CRC que fica arquivado na CAIXA é a fonte de dados mais completa, no entanto, a 

lógica dos registros cumprem mais um intuito de ordem contábil, para fins de comprovação da 

execução e pagamento do trabalho em conformidade com as responsabilidades contratuais firmadas 

entre os órgãos. Além disso, apesar de contemplar muitas informações, a forma como são organizados 

os processos torna bastante difícil e trabalhosa a tarefa de extrair dados para serem utilizados para fins 

de identificação de possíveis gargalos de execução dos projetos, vide a experiência empírica de buscar 

fazer isso na presente pesquisa. Portanto, poderia ser criado algum instrumental de coleta e 

sistematização de dados mais simples que possibilitasse um acompanhamento compartilhado pelos 

órgãos, como o MCidades, Caixa e municípios. Ala-harja e Helgason (2000, p.9, grifo nosso) 

argumentam que as avaliações “buscam reunir informações aprofundadas sobre o programa em 

questão, embora a existência de sistemas regulares e eficientes de monitoramento seja necessária 

como base para o desenvolvimento de avaliações bem-sucedidas”.  

A importância do monitoramento das ações visa, entre outros fatores, auxiliar nas tomadas de 

decisão sobre alterações de critérios e procedimentos de um programa. Não é possível afirmar quais 

foram os motivos considerados, por exemplo, para incluir a aprovação do Termo de Referência (TR), 

por parte do MCidades a partir de 2013. Observamos que este novo procedimento representou atrasos 

para o início das atividades de regularização fundiária e quase ocasionaram o cancelamento de 

contratos, devido à cláusula suspensiva, conforme comentado por Guilherme Macarrão. Esse atraso no 

início das atividades reverberou também na menor proporcionalidade de desembolso em relação às 

seleções anteriores, conforme verificado no Gráfico 4-5 (subcapítulo 4.1.3). A existência de um 

sistema de monitoramento poderia revelar questões como estas, auxiliando na gestão do programa. 
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No que se refere aos critérios/dinâmica de seleção das propostas, a escolha do assentamento é 

um gargalo no desenvolvimento do programa, como discutido na seção anterior, especialmente 

quando tratam-se de assentamentos que demandam obras ou que possuem situações fundiárias 

complexas.  Não queremos induzir a uma conclusão, a partir disso, de que um assentamento que 

apresente alguma das dificuldades aqui relacionadas esteja necessariamente inadequado para acessar o 

Papel Passado. Entretanto, seria mais lógico que os assentamentos nessa situação fossem incluídos só 

em determinados casos, por exemplo: quando for possível regularizá-lo em etapas, quando as obras 

necessárias não interfiram na sua morfologia (reparcelamento de lotes, redefinição do sistema viário), 

quando o município indique a possibilidade de financiar as obras com outra fonte de recursos ou 

quando seja possível articular com outro programa do próprio governo federal de financiamento de 

obras. Evidentemente, situações que demandam obras complexas e grandes remoções não deveriam 

ser selecionadas em hipótese alguma, constituem objeto prioritário de programas de urbanização de 

favelas. Cabe destacar a importância da regularização fundiária estar integrada a estes programas, 

como ocorre atualmente nos programas de urbanização de favelas do governo federal (UAP- FNHIS e 

PAC). 

Destaca-se que a maioria dos técnicos municipais entrevistados afirmou que se houvesse a 

previsão de financiamento ao menos de pequenas obras por meio do Papel Passado, poderia contribuir 

para diferentes situações que dificultam a finalização do processo de regularização fundiária, vide que 

muitas vezes a necessidade de obras é constatada durante a execução da regularização. Conforme 

verificamos no capítulo 3, as necessidades de obras podem ser advindas do processo de consolidação 

gradual somadas à ausência de manutenção e/ou das dificuldades de sua comprovação para 

legalização. Esse é um conflito inerente ao programa, ao mesmo tempo em que trabalha com o 

conceito da regularização fundiária plena, não contempla financiamento para obras.  

Sobre as complexidades do ponto de vista fundiário, é difícil discriminar todas as situações em 

que elas obstruem a regularização, já que podem ser de natureza diversa. As situações identificadas 

nos casos analisados que deveriam ser evitadas são aquelas em que a base fundiária depende de 

decisões judiciais, bem como casos em que haja conflito fundiário judicializado.  

É importante notar, contudo, que o último edital (2013) já foram considerados critérios de 

seleção que dialogam com estas questões, como: “Propostas que contemplem assentamento irregular 

consolidado, cuja situação jurídico-fundiária seja mais favorável ao processo de regularização 

fundiária” e que “contemplem assentamento irregular cuja situação jurídico-fundiária possibilite o 

prosseguimento do processo de regularização fundiária” (ver o item critérios de seleção no capítulo 

4.1.3). Porém, mesmo com estes critérios mais assertivos, ocorreram casos como o do CRC de 

Diadema (2013), que foi cancelado após verificar que os assentamentos não estavam consolidados 
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(talvez nem consolidáveis sejam) e ainda com situação jurídico-fundiária que impossibilita o 

prosseguimento. Isso indica que pode haver falhas no processo de seleção.  

É importante destacar que uma maior periodicidade no lançamento dos editais do Papel 

Passado poderia estimular os municípios a se preparar para as propostas e planejar as suas ações
163

. 

Uma maior assiduidade nas ações do eixo de capacitação do Papel Passado, como os cursos de 

Projetos em Regularização Fundiária (que aconteceram em 2015 e 2016), poderia também mitigar a 

dificuldade dos municípios na definição de assentamentos e preparação dos planos de trabalho. Estas 

questões ainda reforçam a importância da modalidade “Plano Municipal de Regularização Fundiária 

Sustentável” que havia até o edital de 2008, que representava uma oportunidade dos municípios 

elaborarem diagnósticos a respeito das caracterizações físicas e fundiárias de seus assentamentos, bem 

como definirem as estratégias para alcançar a regularização em cada caso. Neste caso, seria 

fundamental que a realização do plano estivesse entre os critérios prioritários para uma futura seleção 

na modalidade de atividades. 

Outra iniciativa que pode ajudar nesse sentido é o exemplo do projeto de pesquisa realizado 

por meio de um convênio entre o MCidades e UFABC (do qual participei), que contempla uma 

assessoria aos municípios para definirem estratégias (passo a passo) de regularização dos 

assentamentos selecionados para participar da pesquisa. 

Por outro lado, por mais que os municípios se capacitem e que a seleção seja hábil em filtrar 

situações em que a regularização é difícil ser alcançada, há ainda chances de que certas informações 

(como as complexidades fundiárias) são reveladas durante a tentativa de regularização de fato. Além 

disso, alguns técnicos municipais entrevistados argumentaram que diante da carência de 

investimentos, eles tendem a tentar acessar os recursos disponíveis de qualquer forma, mesmo que os 

assentamentos não se enquadrem rigidamente nos critérios do programa.Estas constatações nos levam 

a pensar que, além dos critérios e da dinâmica de seleção, devem ser pensadas outras formas de lidar 

com estas situações. Uma das possibilidades aventadas por Jailene Vieira é a opção de utilizar os 

recursos do CRC em outro assentamento quando constatada a impossibilidade de prosseguir, de modo 

que o investimento mantenha-se na política de regularização fundiária, ainda que de outra forma. Esta 

situação poderia evitar situações de cancelamento e de redução de metas já que nestes casos o recurso 

(ou parte dele no caso da redução) retorna para o orçamento geral do governo federal. Jailene Vieira 

apresenta um caso análogo, em obras com recursos federais de recapeamento, para reflexão. 

Os municípios têm cadastrado obras viárias de recapeamento pensado nisso 

ultimamente, quando podem cadastram como: ‘obras de recuperação de vias no 

município’; sem colocar o bairro para não inviabilizar o recurso caso aquele 
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 A seleção de 2013 ocorreu após cinco anos sem abertura de editais. 
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bairro tenha algum impeditivo não previsto inicialmente (entrevista de Jailene 

Vieira, técnico CAIXA em fevereiro de 2017). 

No que se referem às metas do programa, os técnicos da CAIXA entrevistados argumentaram 

que a falta de clareza destas seria um dos motivos que dificulta as medições dos produtos, bem como 

as decisões a respeito de reduções de meta e cancelamentos. Como vimos no item “metas e resultados” 

do capítulo 4.1.3, segundo Gouvêa e Ribeiro (2014) as metas do Papel Passado relacionam-se número 

de processos iniciados e quantidade de títulos emitidos. Guilherme Macarrão avalia que as metas são 

muito abertas e acabam gerando conflitos, principalmente na decisão sobre a redução das metas que 

implica em avaliar se determinado recurso cumpriu em parte ou não sua funcionalidade. O técnico 

questiona: “O que é funcionalidade dentro Regularização Fundiária? Acho que essa é uma pergunta, 

nem eu sei a resposta, bastante dura para um técnico da CAIXA responder e deliberar sozinho”. Este 

debate será aprofundado na próxima seção. Uma definição mais clara das metas poderia ajudar ainda 

no desenvolvimento de uma avaliação e monitoramento dos resultados do programa.  

4.3.3 PROCEDIMENTOS E EXIGÊNCIAS PARA 

CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DO FINANCIAMENTO (CAIXA) 

Foram constatados entraves ao desenvolvimento do programa em relação aos seguintes 

procedimentos que envolvem à Caixa: aprovação do edital de licitações e  decisões sobre as medições 

e reduções de metas. A questão da redução de metas já foi tratada na seção anterior, sobre o desenho 

do programa. 

Uma das situações mais conflitantes em relação à análise do processo licitatório refere-se aos 

casos em que o mesmo é considerado inapto pela CAIXA, como ocorreu em dois CRCs de Taboão da 

Serra, cuja licitação estava em desacordo com o Plano de Trabalho. Desta situação emerge o 

questionamento sobre qual seria a razão da CAIXA avaliar a licitação, já que, de qualquer forma, para 

a realização das medições pela CAIXA é exigida à entrega dos produtos executados e à prestação de 

contas em conformidade com o PT, independentemente do conteúdo licitado. A entrevista com a 

gerente da GIGOV, Jailene Vieira, esclareceu que, se por um lado o município possui autonomia para 

realizar a licitação, por outro, é responsabilidade da CAIXA verificar seu enquadramento com a 

normativa do programa.  

Não gostamos de usar esse termo de aprovação de licitação porque o município é o 

responsável pelos seus atos licitatórios. Enfim, verificamos se há alguma 

inconformidade, como valores e escopo, se estão contidos no programa. Muitas 

vezes o que atrasa a análise é que não foi realizada uma prévia, o município pode 

licitar independente da CAIXA, mas a demora acontece quando não há 

enquadramento da licitação. Quando já está licitado é bem mais difícil colocar no 

formato do programa, já que agora tem um terceiro elemento, a empresa 

contratada. Então não pode alterar muito aquele contrato, se não, fere o 

certame, então pisamos em ovos quando já está licitado. Sempre pedimos para o 
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município nos enviar, antes de licitar, para verificarmos se esta dentro do formato 

que Ministério listou na questão de custos, etapas. É o momento que se tem para 

fazer algum reparo (Jailene Vieira, entrevista em Janeiro de 2017). 

Um dos casos a respeito da dificuldade nos procedimentos de medição, apresentada pelos 

técnicos de Santo André, refere-se à questionamentos da CAIXA sobre decisões de competência legal 

do município, como aprovações de questões urbanísticas (parcelamento do solo, projetos 

complementares, entre outros): "Às vezes a CAIXA cobra coisas que não são da sua seara, isso é um 

problema, tem coisas que cabe a nós a aprovação,  não é porque está vinculada ao contrato que ela 

pode questionar a nossa aprovação". Por outro lado, Jailene Vieira comenta que questionamentos 

dessa natureza relacionam-se às sanções dos órgãos de controle a que os técnicos da CAIXA estão 

sujeitos: 

A orientação é: se o município aprovou, tem uma ART (ou RRT), ou assinou, enfim, 

ele é o responsável por aquilo, mas os órgãos de controle não vêem assim. [...] Eu 

gostaria que o nosso papel não fosse esse, mas a partir do momento que passa por 

você e não está de acordo com as leis, os órgãos de controle entendem que, pela 

ética profissional, devo apontar que está errado. [...] pelo menos aqui adotamos o 

seguinte, se nós vemos alguma coisa que possa parecer estranha (estou fazendo uma 

analogia com obras) a gente questiona, se o município ratificar, nós registramos que 

apontamos e o município manteve o posicionamento, então prosseguimos. Temos 

adotado essa linha (Jailene Vieira, entrevista em janeiro de 2017). 

Cabe destacar, contudo, que os técnicos municipais estão sujeitos aos mesmos órgãos de 

controle que a CAIXA. A influência dos órgãos de controle (tribunais de contas, câmaras legislativas e 

ministério público) nas decisões dos técnicos da CAIXA é uma importante questão de pesquisa para 

entender o desenvolvimento de programas que a CAIXA fiscaliza. É recorrente a afirmação dos 

técnicos que seus procedimentos são parametrizados pela atuação destes órgãos. Jailene Vieira revelou 

a existência de uma reflexão interna, entre técnicos, sobre os limites da atuação, entre se tornar mais 

um órgão de controle ou atuar como instituição financeira de desenvolvimento. Patryck Carvalho 

avalia que devido a regularização fundiária se tratar de uma atividade multidisciplinar e complexa a 

sua apreensão pelos profissionais dos órgãos de controle é mais difícil, o que culmina em exigências e 

ritos alheios a disciplina.  

Patryck ainda destaca o fato da CAIXA possuir uma tradição em trabalhar com obras, cuja 

natureza difere muito da regularização. Portanto, alterar o olhar para esse novo objeto consistia em um 

grande desafio, especialmente (mas não só) no início do programa. Com base na sua experiência como 

gestor em Osasco, quando conduziu a execução de um CRC do Papel Passado, Patryck afirma que: 

Quando você olha a partir da lógica de uma instituição como a CAIXA, que tinha a 

tradição de trabalhar com medição de obras, de quantitativo de material, com 

especificações muito precisas, conversar sobre a regularização era um desafio. 

Muitas vezes os engenheiros e arquitetos da CAIXA não entendiam o que era o 

produto que o Ministério das Cidades estava pedindo nos seus normativos (Patrick 

Carvalho entrevista em janeiro de 2017). 
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O entrevistado explica que para a compreensão dos produtos, era necessário entender o todo, 

medir o avanço da regularização fundiária numa perspectiva de onde partiu, para onde pretendia 

chegar. Às vezes o processo era o produto, portanto, algumas etapas não havia um produto palpável 

para medir como acontece em uma obra. Quando o MCidades apresentava que a regularização 

fundiária deveria ocorrer em etapas, os analistas esperavam algo hierárquico, o que nem sempre 

ocorre, dificultando a sua formatação no procedimento da CAIXA. Esta questão ajuda ainda a 

entender os impasses que cercam as decisões sobre a redução de metas. Jailene Vieira ilustra 

interpretações que podem trazer dificuldades para as tomadas de decisão: 

Entendo que redução de metas é quando você teve alguma parte do seu objeto 

concluída e ela por si só tem funcionalidade. Se entendo que o processo é parte da 

meta e o contrato foi até o levantamento topográfico, mas o município vai continuar 

buscando a titulação e o material produzido vai servir, é possível entender como 

uma meta alcançada e permitir a redução. Agora se entendo que a meta é a titulação 

em si, não consigo ter uma redução da meta se não tive nenhuma titulação. Então 

depende do desenho, da forma como é apresentada a proposta, se programa permite 

isso (entrevista de Jailene Vieira, gerente regional CAIXA, em fevereiro de 2017). 

A este respeito poderia haver um esforço de chegar a entendimentos comuns sobre essa 

questão, entre o MCidades e a CAIXA. Há dois casos entre os CRCs analisados na pesquisa que 

ilustram esta dificuldade: os CRCs de Osasco (2005 e 2006) e de Taboão da Serra (2005 e 2006). Em 

Osasco, ambos CRCs haviam avançado consideravelmente na execução do escopo proposto, com 

titulações registradas em parte dos assentamentos e resolveram solicitar a redução de metas quando 

surgiu a notícia de que contratos paralisados poderiam ser impedidos de acessar recursos do PAC. Em 

um caso a redução foi anuída e no outro não. Mediante entrevista os técnicos municipais informaram 

que não entenderam os motivos que levaram a decisão diferenciada em cada caso.  Nos CRCs de 

Taboão da Serra (2005 e 2006) parece ter ocorrido algo semelhante. Nos dois CRCs houve problemas 

no início dos processos em função da licitação de topografia (que contemplava os dois CRCs) ter sido 

considerada inapta. Foi solicitada a redução de metas em ambos os casos diante do imbróglio, nos dois 

casos havia um considerável avanço nos serviços elaborados, mas em um apenas um caso a redução 

foi aceita (no CRC de 2005). e em outro não. Não foi possível identificar as circunstâncias exatas que 

justificam o encaminhamento diferenciado dos dois CRCs, entretanto, destaca-se que o técnico da 

Caixa, Guilherme Macarrão, argumenta a negociação de como seria realizada a redução de metas no 

CRC de 2005 foi uma das mais difíceis que ele já conduziu. As dificuldades são apresentadas no 

depoimento do técnico e remetem a discussão sobre a funcionalidade da regularização: 

Basicamente, a questão era: vai ter que devolver dinheiro, mas quanto? A CAIXA 

não conseguia nem dizer, pela estrutura como estava o contrato, ou a forma que 

estava contratada a empresa, quanto o município tinha que devolver de dinheiro 

pelas áreas que não foram regularizadas. Porque nós também não podemos, dentro 

do conceito do que os Ministérios demandam à CAIXA deixar de prezar pela 

funcionalidade. Este é um ponto conflitante com a lógica do próprio Ministério das 

Cidades com a CAIXA e a regularização fundiária. O que é funcionalidade dentro 
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Regularização Fundiária? Acho que essa é uma pergunta, nem se sei a resposta, mas 

é uma pergunta bastante dura para um técnico da CAIXA responder e deliberar 

sozinho (Guilherme Macarrão, entrevista em Janeiro de 2017). 

Jailene Vieira argumenta ainda que nem todos os profissionais são especialistas em 

regularização fundiária, portanto eles se pautam pelos normativos em suas análises. Essa limitação de 

conhecimento, a nosso ver, pode gerar uma aplicação rígida do normativo. Como ilustra o comentário 

de Patryck de Carvalho: 

Cria-se toda uma cadeia de controle que o foco é garantir a boa aplicação do recurso 

público, porém muitas vezes isso vai além daquilo que realmente é bom senso. Falta 

entender o processo no macro, entender, por exemplo, em uma situação que um 

processo que está em desapropriação e não há movimentação, o mais econômico ao 

erário seja a paralisação temporária. Isso quer dizer, nem sempre deve seguir o que 

estava escrito no plano de trabalho apresentado (Patrick de Carvalho entrevista em 

Janeiro de 2017). 

Um fato que ocorreu no CRC de Piracicaba ilustra essa situação: enquanto o processo estava 

aguardando o desenrolar de uma questão jurídica, a CAIXA continuava a exigir o andamento mensal 

do trabalho social, conforme o Plano de Trabalho. A técnica social declarou, no entanto, que não havia 

mais o que realizar no assentamento, diante da paralisação, mesmo assim a CAIXA continuou 

exigindo por muito tempo, sem considerar qual seria a validade do trabalho diante daquele contexto. 

Nas entrevistas foram ainda questionados os procedimentos repetitivos para renovação dos 

CRCs. Toda vez que o CRC extrapola o prazo previsto é necessário pedir um aditamento de tempo, 

incluindo a justificativa dos motivos do atraso, um novo plano de trabalho (com o cronograma 

atualizado), comprovações de que o município está quite com suas obrigações financeiras, entre outros 

documentos.  Como vimos, o tempo de duração total de um CRC é bastante longo e quase 

invariavelmente extrapola a previsão inicial e, muitas vezes, também aquelas previstas a cada 

renovação, o que demanda repetidos processos de renovação. A este respeito, Guilherme Macarrão 

elucida que, normalmente, o tempo considerado de duração do CRC pela CAIXA só leva em 

consideração a previsão de elaboração das atividades executivas (no caso, dos serviços estritamente 

ligados à regularização). Como vimos, as atividades não destinadas a este fim, como aquelas ligadas à 

aprovação do financiamento, contratação dos serviços e encerramento do CRC consomem em média 

60% do tempo de duração total. Portanto, é um contrassenso não contabilizá-las na duração do CRC. 

A inclusão dos tempos destinados às outras atividades poderia reduzir o esforço investido com 

repetições destes procedimentos. 

Acho que não vi nenhum contrato na CAIXA que cumpriu o cronograma 

inicial, nem de regularização, obras,  nem de nada. Os tempos previstos já 

começam a prescrever nos processos licitatórios. (...) Isso é um defeito ou 

vício da CAIXA, de realmente ver o objeto como o fim, e não o processo, o 

cronograma físico financeiro vale para gerir o contrato e ele é do objeto, 
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 começa no D1 da obra ou da Regularização e vai até o final (Entrevista com 

Guilherme Macarrão, técnico da Caixa, janeiro de 2017). 

 

4.3.4 COMPLEXIDADE DA NATUREZA DA REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA 

No capítulo 03 dissertamos sobre a complexidade deste tema de forma geral, nesta seção 

dissertaremos, brevemente, como ela impacta e é impactada em relação às três categorias de entraves 

discutidas anteriormente. Ela desafia a capacidade administrativa, na medida em que demanda saberes 

e habilidades de diversas ordens, como domínio de questões legais a respeito dos ritos de 

regularização, de questões ambientais, urbanísticas, entre outros. O domínio dessas questões é 

fundamental não só para definir as estratégias mais adequadas de regularização, mas para que o 

município seja hábil em responder aos usuais questionamentos e contestações dos órgãos envolvidos, 

como os cartórios, órgãos de licenciamento, o que é essencial para garantir o andamento do processo. 

Além disso, no Papel Passado essa habilidade é importante para conseguir responder aos 

questionamentos da CAIXA nos vários procedimentos requeridos, como medições, renovações, 

reprogramações, entre outros. A complexidade dessa atividade traz ainda dificuldades adicionais a 

processos usuais da gestão pública, como a realização de um processo licitatório, a exemplo da 

definição dos custos, vide que envolve trabalhos de diversas naturezas, sendo alguns de difícil 

mensuração. Uma das dificuldades de mensurar é o fato da ausência de uma parametrização, o que 

implica em alguns trabalhos serem mensurados por hora técnica. Entretanto, o controle do tempo na 

regularização fundiária é difícil, entre outros motivos por envolver em diversas etapas a relação com 

instituições cuja governabilidade foge ao setor da prefeitura que coordenada à execução da 

regularização fundiária (como a câmara municipal, os cartórios, entre outros). A mensuração do custo 

dos trabalhos é ainda dificultada pelo fato de que ela deve ainda se enquadrar no parâmetro definido 

pelo MCidades, que refere-se a um limite de valor por família beneficiada. Nem sempre este critério 

dialoga com o valor que os serviços efetivamente custam. Estas questões elucidam ainda alguns dos 

aspectos que envolvem a subjetividade das decisões da CAIXA referentes aos pedidos de redução de 

metas. Como definir o preço de um trabalho mensurado em horas cujo desenvolvimento foi feito 

parcialmente (tendo em vista decidir o valor que deve ser pago e aquele que deve ser devolvido para 

reduzir as metas)? Muitas vezes o trabalho para uma empresa contratada realizar um produto de forma 

parcial ou integralmente é quase o mesmo. Por exemplo, considerando que um dos produtos a serem 

medidos seja a elaboração e registro do projeto de regularização fundiária, no caso do projeto ser 

submetido ao cartório e o mesmo não levar a registro por um motivo que fuja a competência da 

empresa, o trabalho despendido é o mesmo, ainda que não tenha alcançado o objetivo. Um dos 

aspectos que queremos ilustrar ao chamar atenção para estes fatores é que, se por um lado, o programa 
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auxilia aos municípios ao prover o financiamento e ao indicar um passo a passo, por outro, os próprios 

procedimentos e parâmetros exigidos trazem dificuldades adicionais ao desenvolvimento dos 

processos de regularização fundiária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como observado nesta pesquisa, a formação da irregularidade urbanística e fundiária no país 

tem origens históricas, que remontam a formação do espaço nacional. Apresentamos três abordagens 

ao tema: Uma refere-se à relação entre terra e trabalho, outra sobre a indisciplina do registro da terra 

ao longo dos anos e a terceira sobre as ações do Estado. 

Apresentamos que a relação entre a terra e trabalho se inicia quando a primeira era  livre para 

aqueles que possuíssem condições de explorá-la por meio da  mão de obra  cativa, no regime de 

escravidão. Quando o trabalho se torna livre, não ainda assalariado, a terra torna-se cativa. Essa 

equação serviu aos proprietários de terra que ao emanciparem o capital da aquisição de escravos 

passam a investir também em outros ramos da economia, como na produção de fazendas
164

 e 

posteriormente na  indústria. O país se industrializou sem romper economicamente com o setor 

agrário-exportador nem com o capital internacional. O segundo momento em que foi discutida a 

relação entre trabalho e terra se refere ao período da intensificação da  industrialização e urbanização. 

Nesse momento o trabalho era assalariado, porém não em regime de assalariamento pleno, já que não 

possibilita ao trabalhador acessar a terra através do mercado formal. A terra que continua cativa resulta 

no trinômio: moradia periférica, casa própria (sem a terra ser legalizada) e autoconstrução. A cidade 

da população trabalhadora é autoconstruída e ilegal. 

A indisciplina do registro da terra se inicia na transferência de um mesmo regime para 

realidades muito distintas (metrópole e colônia). O regime de sesmaria caracterizou-se por conflitos 

entre a documentação e a situação efetiva da posse, diante da incapacidade de definição e de 

fiscalização de divisas, da expansão contínua dos latifúndios, do desinteresse dos produtores em 

formalizar ou fixar limites e da ausência de políticas para pequenos produtores. 

As tentativas de regularizar a indisciplina dos registros da terra foram insuficientes. A lei de 

terras teve o intuito de demarcar as terras devolutas e regulamentar, normalizar e garantir o acesso à 

terra por parte dos particulares daquela data em diante. Porém, ao se inverter a responsabilidade pela 

demarcação, foram estimuladas falsificações, grilagens e meios escusos para a regularização da terra. 

Soma-se a isso, o fato de que os procedimentos escusos eram geralmente inacessíveis ao ex-escravo e 

ao imigrante, seja pelo desconhecimento ou pela falta de recursos para subornar as autoridades ou 

cobrir as despesas judiciais. 

                                                      
164

 O descontrole dos registros da terra originou uma estratégia de expandir os limites de suas 

concessões, assim produzir fazendas se tornou atividade mais rentável que a propria produção agrícola. 



191 

 

 

 

Outra tentativa de regularizar a indisciplina do registro da terra originou-se com adoção do 

regime de Torrens, mas sem estabelecer uma conexão do registro transcrito com a cartografia, o que 

favoreceu a continuidade das imprecisões nos registros. Outra tentativa tratou-se da transição para 

método vigente de matrículas. Entretanto, apesar do zelo no que se refere aos registros pertinentes às 

transações e à descrição do domínio de determinado território, não se observou a preocupação em 

verificar se esse território efetivamente existe, diante da necessidade de continuidade aos registros 

anteriores e da ainda frágil exigência do registro cartográfico.  

Na atualidade é o registro que garante a existência legal de um território, porém este não se 

resguarda na sua existência real, mas sim em procedimentos registrários. Em outras palavras, a lei não 

se preocupa com o espaço físico e sim com o cumprimento das formalidades necessárias ao seu 

registro, presumindo-se que, uma vez registrado este espaço exista de verdade. Considerando nosso 

histórico de sistemas de registros, não surpreende, portanto a existência de sobreposições de títulos de 

propriedade. 

No que compete ao Estado vimos que sua atuação contribuiu para promover direta e 

indiretamente a ilegalidade territorial. Abordamos como as políticas de produção habitacional foram 

insuficientes, assim como que a abordagem do planejamento territorial transferiu o “problema de 

lugar”, com legislação de abordagem excludente e proibitiva, que acirrava a informalidade. 

Discutimos ainda as respostas do Estado à irregularidade dos territórios ocupados pela 

população de baixa renda. Constatamos a existência de três momentos na trajetória das ações do 

Estado. O primeiro aborda o período em que ocorreu uma transição da invisibilização destes territórios 

para o reconhecimento dos mesmos enquanto espaços irregulares, cuja principal resposta tratava-se 

erradicação. Uma das primeiras iniciativas do governo federal que admitiu a consolidação destes 

territórios tratou-se do PROMORAR (vinculado ao BNH), entretanto o programa teve pequeno 

alcance e duração. Cabe ressaltar ainda que só tratava de admitir a implantação de infraestrutura nestes 

territórios, não contemplando outras dimensões para garantia do direito a permanência. Com a crise 

política e econômica a partir do final dos anos 1970 iniciou-se um período de lacuna das políticas 

habitacionais federais, quando se inicia uma descentralização por ausência de políticas nacionais. 

Neste momento alguns estados estruturam suas políticas, majoritariamente voltadas à produção 

habitacional. Paralelamente, alguns municípios protagonizaram as primeiras experiências que buscam 

visibilizar e reconhecer o direito a permanência da favela. 

O segundo período em relação às respostas do Estado é marcado pelas experiências 

municipais de urbanização de favelas; pela criação do primeiro programa nacional de urbanização de 

favelas (HBB, posterior HBB-BID, que incluiu a regularização fundiária como um dos componentes 

da política); e por diversos avanços em termos legais – entre os quais, o capítulo da política urbana na 
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Constituição Federal de 1988, a Medida Provisória 2220 de 2001, o Estatuto da Cidade e a revisão da 

lei de mananciais no estado de São Paulo. 

Após a criação do Ministério das Cidades inicia-se um terceiro momento, que se dividiu em 

duas fases. A primeira refere-se à estruturação institucional do ministério, quando ocorre a criação e 

diversificação de programas para atuar na questão habitacional (UAP, Moradia Social, Papel Passado, 

Assistência Técnica, entre outros) e inicia-se a ampliação do financiamento público. A segunda fase é 

marcada pelo aumento substancial da escala dos investimentos por meio do PAC (2007) e do PMCMV 

(2009). Estes programas passam gradativamente a dominar a agenda do MCidades e municípios, ao 

passo que ocorre uma retração de outras iniciativas. A agenda de produção habitacional passou a 

drenar boa parte dos esforços e recursos. Cabe destacar, no entanto, que a legislação que criou o 

PMCMV trouxe contribuições significativas para o campo da regularização fundiária, considerada a 

primeira lei federal a tratar do tema na sua devida abrangência. Destacamos ainda que os grandes 

investimentos no período, apesar de representarem avanços, contribuíram em alguns casos para acirrar 

conflitos em torno de remoções de favelas. 

Apresentamos também, que nas últimas décadas, a agenda da regularização avançou no 

sentido da sua internalização nos três níveis de governo. No estado de São Paulo o Programa Cidade 

Legal foi um avanço no sentido de representar uma atuação mais definida em relação à pauta. 

Entretanto, observa-se uma ausência de atuação do governo estadual na política de melhoria das 

condições urbanísticas (urbanização de favelas).  

Embora, a institucionalização no aparato do Estado por si só não tenha sido suficiente para um 

avanço estrutural no quadro da irregularidade do país, destacamos que: 

A regularização fundiária passou a estar mais presente na agenda das políticas 

públicas estaduais e municipais. Gouveia e Ribeiro (2014) apontam (com base na 

pesquisa Munic de 2009 do IBGE) que 778 municípios possuem planos ou 

programas de regularização, além disso, 1.047 possuem legislação própria nessa 

temática. Ainda com base na pesquisa Munic de 2009, no estado de São Paulo, há 

117 municípios com legislação própria e 108 com plano e/ou programa específico de 

regularização fundiária (CARPINTERO, 2016, s/p). 

Ao apresentarmos, através da trajetória hipotética de um processo de regularização fundiária 

de interesse social, o desafio que o programa Papel Passado se propõe a enfrentar, ressaltamos a 

complexidade do conjunto de ações que integram um processo de regularização fundiária. Este estudo 

(apresentado no capítulo 3) teve ainda o intuito de apresentar onde e como os entraves da 

regularização fundiária se expressam. 

Como vimos, o processo de regularização fundiária demanda ação coordenada de uma teia 

complexa de agentes e instituições (públicas e privadas), como: diferentes entes federativos (incluindo 
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diferentes poderes – executivo, legislativo e judiciário – e departamentos), cartórios, juristas, 

proprietários de terras, ocupantes, inquilinos dos ocupantes e assim por diante. Cada um desses 

agentes e instituições se move por racionalidades e interesses nem sempre convergentes, o que cria 

uma série de dificuldades ao andamento do processo de regularização. Foi possível ainda identificar os 

diferentes conflitos nas variadas etapas do processo de regularização fundiária, destacamos três etapas 

a seguir. 

Uma das maiores dificuldades refere-se à regularização da base fundiária. É nessa fase que se 

evidenciam os reflexos da indisciplina do registro de terras. Esta etapa é sujeita a potenciais conflitos 

entre os poderes executivo e legislativo, entre entes federados, entre a prefeitura e o cartório, entre 

proprietários de terra e ocupantes. O que faz desta etapa uma das mais delicadas no processo de 

regularização fundiária. 

Outra etapa comumente conflituosa diz respeito à aprovação do projeto de regularização 

fundiária, a regularização administrativa. Essa etapa tem relação direta com a dificuldade de alcançar e 

comprovar a consolidação física do assentamento. Um dos potenciais conflitos pode se referir a uma 

divergência entre a agenda de proteção ambiental e a agenda de justiça social urbana. Aprovar o 

projeto significa a formalização do assentamento para a prefeitura, entretanto, considerando a lógica 

gradual de urbanização das favelas, que em muitos casos é realizada (ao menos em parte) pelos 

próprios moradores, os departamentos responsáveis pela aprovação ficam receosos que o ato de 

aprovar os tornem corresponsáveis por essa urbanização anterior. Da mesma forma o setor de 

manutenção fica comumente receoso em se responsabilizar pela manutenção de uma urbanização 

sobre a qual não há um projeto. Evidentemente, para além destas preocupações legítimas, as decisões 

técnicas podem ainda ser dificultadas por uma visão de mundo baseada por um preconceito com estes 

territórios. 

Outra etapa complexa refere-se ao registro do parcelamento do solo. Além de necessidade de 

entregar um projeto que seja passível de registro, novamente aflora o conflito com racionalidade 

cartorária. São notas devolutivas do CRI que vão desde questões mais simples, quando fundadas e se 

relacionam ao campo técnico (no caso, por exemplo, de ausência de algum documento, ou detalhes 

que faltaram no desenho técnico do projeto), até casos mais complexos, que podem se relacionar a 

questões subjetivas (por exemplo, o questionamento da pertinência aprovação municipal). Exige-se 

nesta etapa, a capacidade de estar em constante diálogo com questões jurídicas, com uma produção 

urbanística que conectada aos desafios da produção da cidade (que raramente se enquadra em normas 

formais) e um trabalho social que mantenha a população mobilizada, sem criar falsas expectativas. 

No que tange ao Papel Passado, apresentamos inicialmente um resgate histórico, assim como o 

seu funcionamento. Ressaltamos os seus três eixos de atuação, que se relacionam à articulação visando 
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à remoção de obstáculos legais, à capacitação e à ação de financiamento de atividades de regularização 

fundiária. Sobre o primeiro eixo destacamos a formulação de diversas leis - que ampliaram os 

mecanismos para atuar no campo da regularização - além da importante ação de elaboração de um 

provimento nacional sobre o registro da regularização fundiária urbana, tendo em vista um 

entendimento uniforme dos cartórios de registros a respeito das novas legislações. No segundo eixo 

destacamos as cartilhas e os cursos promovidos, embora tenhamos identificado uma falta de 

continuidade na promoção das ações de capacitação. 

No que se refere ao terceiro eixo, que dialoga mais diretamente com o objeto da pesquisa, 

também constatamos uma falta de continuidade nos editais de seleção. Desde a publicação do primeiro 

edital (2004) houve apenas 06 editais. Não houve seleção entre 2009 e 2012, período que coincide 

com os primeiros anos após o lançamento do PMCMV. Conforme discutido o lançamento deste 

programa influiu na drenagem de recursos de outras áreas da agenda nacional de moradia. Esta pode 

ser uma das hipóteses que ajudam a entender esta lacuna. O último edital publicado ocorreu em 2013, 

portanto há mais quatro anos não ocorre seleção. Este período coincide com o momento após as 

últimas eleições nacionais, que tem sido marcado por intensa crise política no governo federal, que 

tem reverberado na interrupção ou retração de diversas políticas públicas. 

Cabe destacar a contradição de só ter ocorrido um processo de seleção após a aprovação da  

Lei Federal 11.977/2009, a primeira que tratou o tema de forma ampla, que promoveu  a 

Regularização Fundiária como a terceira forma de parcelamento do solo (além do loteamento e do 

desmembramento) e ainda removeu obstáculos legais históricos.  

Ao todo foram selecionados 268 contratos de repasse no país de 2004 a 2013, que 

correspondem a quase R$ 66 milhões de investimentos previstos. Apesar da importância do recurso, 

especialmente por representar a primeira vez que o governo federal investe neste campo da política 

urbana, é preciso ressaltar a sua insuficiência se comparado ao desafio do problema. Como vimos, a 

quantidade de propostas submetidas é infinitamente superior à capacidade de atendimento do 

programa. Destaca-se que a Prefeitura de São Bernardo do Campo, onde trabalhei, destinou R$ 25 

milhões para um programa com as mesmas características (escopo e serviços) para o período de 5 

anos, com recursos próprios. Este recurso não era suficiente para resolver as demandas do município, 

portanto, é possível ter a percepção do que significa R$ 66 milhões distribuídos no território nacional. 

A regularização fundiária é prerrogativa municipal, mas evidentemente, devemos lembrar que a 

melhoria das condições habitacionais é uma competência compartilhada por todos os níveis de 

governo. 

No que se refere ao desenho do programa, observamos que sempre houve pelo menos uma 

modalidade voltada ao planejamento e outra(s) relacionada(s) a ações executivas da regularização, 
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com exceção do último edital (2013), que não contou com a modalidade de planejamento. No que se 

refere aos critérios de seleção das propostas, constatamos que ao longo do tempo eles passaram a ser 

mais voltados às temáticas de capacidade administrativa e à factibilidade das propostas (inexistência 

de fatores que obstruam à regularização fundiária), enquanto outros foram sendo excluídos (como a 

localização em regiões metropolitanas e o tema da gestão democrática). Nesse sentido, o programa 

passou a dialogar de forma mais assertiva com os entraves que identificamos no desenvolvimento dos 

CRCs. 

No que se refere às análises dos 29 CRCs do Papel Passado no estado de São Paulo, 

ressaltamos um baixo índice de conclusão, além de um relevante número de contratos cancelados e 

que tiveram que diminuir suas metas iniciais para serem concluídos. Esta constatação nos levou a 

estudar os motivos que culminaram nos cancelamentos e nas reduções de metas. Uma das razões que 

se destaca refere-se às complicações no processo de regularização decorrentes das características 

físicas dos assentamentos (como necessidade de obras para complementação da infraestrutura ou por 

necessidade de remoção) e/ou à complexidades da questão fundiária. 

Outro aspecto que chamou atenção na análise trata-se dos longos tempos despendidos em 

todas as fases dos CRCs, como o tempo de aprovação do financiamento (TAF), tempo de contratação 

dos serviços (TCS) e tempo de encerramento do contrato (TEC) – que somados ocuparam em média 

60% do tempo de duração do contrato (TDC). Constatamos, portanto, que se gasta em média mais 

tempo nas etapas que não se destinam à execução de serviços de regularização fundiária. Os motivos 

de prolongamento do TAF destacam-se as necessidades de modificações no Plano de Trabalho, com 

destaque para as várias alterações de assentamentos, bem como para a dificuldade de mensurar os 

custos dos serviços de regularização fundiária. No que se refere ao prolongamento do TCS, 

destacamos dificuldades de diversas ordens em relação ao processo licitatório. 

Concluímos ainda que, de forma geral, o programa contribuiu para apoiar principalmente os 

estágios iniciais do processo de regularização nos municípios do estado de São Paulo, através de 

atividades como: cadastro das famílias, elaboração da cartografia básica, diagnósticos, elaboração de 

plantas e de memoriais. Enquanto as ações de licenciamento ambiental, regularização da base 

fundiária, regularização do parcelamento do solo e titulação tiveram um menor alcance. Observamos, 

portanto, que no que se refere aos procedimentos que dependem de outras instituições, além da 

Prefeitura, há um menor alcance, o que se justifica em parte já que é durante estes procedimentos que 

normalmente emergem a maior parte das dificuldades e dos potenciais conflitos. 

Estima-se que foram beneficiados no estado com o registro do parcelamento do solo 28 

assentamentos que abrangem 1.668 domicílios. Quanto à titulação foram atendidos aproximadamente 

112 assentamentos e 19.463 domicílios. Para além das contribuições em termos quantitativos, 
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realçamos o fato do programa ter estimulado que a regularização estivesse mais presente na agenda 

local. O programa impulsionou o início da regularização em vários assentamentos, que em certos 

casos tiveram continuidade após o encerramento dos CRCs, como confirmamos através das 

entrevistas. Além disso, a maioria dos gestores municipais entrevistados afirmou que a experiência de 

terem participado do Papel Passado ajudou a estruturar melhor o planejamento local das ações de 

regularização fundiária. 

A pesquisa revelou que às dificuldades usuais na execução da regularização fundiária são 

acrescentadas outras quando operadas pelo programa, decorrentes da relação com outras instituições e 

da necessidade de procedimentos adicionais. Como a preparação para participar do processo de 

seleção (que exige estudos prévios), assim como para realizar uma contratação (dentro das regras 

exigidas pelo programa). Somam-se ainda as dificuldades em trabalhar com uma instituição de 

racionalidade bancária, a CAIXA, que em certos momentos se choca com a racionalidade da política 

pública. Essa relação exige ainda que a Prefeitura se aproprie do funcionamento dos processos 

internos do banco, o que é essencial tendo em vista o desenvolvimento o CRC.  

Das análises dos CRCs emergiram grandes grupos de questões que contribuem para entender 

alguns dos entraves ao desenvolvimento do programa do Papel Passado: a limitada capacidade 

administrativa municipal, o desenho e gestão do programa, procedimentos exigências (CAIXA), além 

da relação destes com a complexidade da natureza da regularização fundiária. 

O esforço de agrupar nestas categorias teve o intuito de explicitar alguns eixos de ações que 

poderiam ser atacados para aprimorar o programa. Como vimos, entretanto, os entraves, muitas vezes 

se relacionam a mais de uma categoria ao mesmo tempo. Por exemplo, a escolha equivocada do 

assentamento (como assentamentos não consolidados) se relaciona tanto com o limite da capacidade 

administrativa dos municípios em planejar suas políticas, como com possíveis falhas nos critérios ou 

processos de seleção do programa. Assim como o debate a respeito da falta de clareza das metas se 

articula tanto com o desenho do programa quanto com a dificuldade dos técnicos da CAIXA em lidar 

com o tema da regularização fundiária.  

Embora não constitua o objetivo da pesquisa a elaboração de propostas, elencaremos a seguir 

algumas diretrizes que apareceram ao longo das análises que poderiam contribuir para mitigar os 

entraves identificados. 

No que se refere aos limites da capacidade administrativa, destacamos que uma maior 

periodicidade no lançamento dos editais do Papel Passado poderia estimular os municípios a se 

preparar para elaborar as propostas e estruturar sua agenda política voltada à regularização fundiária. 

Uma maior assiduidade nas ações do eixo de capacitação do Papel Passado, como os cursos de 
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Projetos em Regularização Fundiária (que aconteceram em 2015 e 2016), poderia também mitigar a 

dificuldade dos municípios na definição de assentamentos e preparação dos planos de trabalho. Além 

de contemplar conteúdos relacionados à execução de serviços de regularização, os cursos deveriam 

abranger questões a respeito do funcionamento dos ritos exigidos junto a CAIXA e a respeito das 

especificidades de um processo licitatório de serviços de regularização, já que identificamos que 

alguns dos gargalos do desenvolvimento do programa referem-se a aspectos como estes.  

Estas questões ainda reforçam a importância da modalidade “Plano Municipal de 

Regularização Fundiária Sustentável” que havia até o edital de 2008, que representava uma 

oportunidade dos municípios elaborarem diagnósticos a respeito das caracterizações físicas e 

fundiárias de seus assentamentos, bem como definirem as estratégias para alcançar a regularização em 

cada caso. Neste caso, seria fundamental que a realização do plano estivesse entre os critérios 

prioritários para futuras seleções. 

Outra iniciativa que poderia ajudar nesse sentido é o exemplo do projeto de pesquisa realizado 

por meio de um convênio entre o MCidades e UFABC (do qual participei), que contempla uma 

assessoria aos municípios para definirem estratégias (passo a passo) de regularização dos 

assentamentos selecionados para participar da pesquisa. 

A respeito da dificuldade de mensuração dos custos das atividades de regularização fundiária, 

que obstrui o desenvolvimento dos planos de trabalhos e processos licitatórios pelos municípios, 

apontamos que poderia ser realizado uma ação conjunta, entre CAIXA e MCidades, que buscasse a 

criação de parâmetros mais específicos. 

No que se refere ao desenho do programa, identificamos quanto aos critérios/dinâmica de 

seleção das propostas, que devem ser pensadas formas de impedir a seleção de assentamentos não 

consolidados ou que possuam situações fundiárias complexas, já que consistem em algumas das 

principais dificuldades aos desenvolvimentos dos processos. As situações que demandam obras 

complexas e grandes remoções não deveriam ser selecionadas em hipótese alguma. Além disso, 

assentamentos que necessitem de pequenas obras poderiam ser admitidos apenas em casos muito 

específicos: quando for possível regularizá-lo em etapas, quando o município indique a possibilidade 

de financiar as obras com outra fonte de recursos ou quando seja possível articular com outro 

programa do próprio governo federal de financiamento de obras (e somente no caso em que as obras 

não interfiram na morfologia do parcelamento).  

Uma possibilidade para evitar situações como estas seria a realização da seleção em etapas, 

em que na primeira fase fosse elaborada uma assessoria por parte do MCidades para definição do(s) 
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assentamento(s) mais aptos a serem financiados pelo programa, a exemplo da assessoria realizada na 

pesquisa em convênio com a UFABC. 

Outra hipótese seria o programa financiar pequenas obras, já que é muito incomum que 

assentamentos de interesse social não demandem obra alguma, além disso, não é raro que sejam 

identificadas necessidades de pequenas obras no decorrer do processo, tendo em vista que estes 

assentamentos estão em constante transformação e que constituem os territórios que mais se 

adensaram demograficamente na última década nas grandes metrópoles. 

Tendo em vista as inúmeras imprevisibilidades a que são suscetíveis os processos de 

regularização fundiária, ressaltamos a importância que, em que for constatada a impossibilidade do 

prosseguimento, que o recurso pudesse ser utilizado, ainda que em um assentamento diferente. Esta 

forma evitaria situações de cancelamento e reduções de metas, em que o recurso retorna ao orçamento 

geral do governo federal. 

Discutimos ainda a importância de uma definição mais clara das metas do programa, o que, 

além de contribuir com critérios para possibilitar uma avaliação e monitoramento do programa, 

poderia facilitar os processos de decisão da CAIXA a respeito das reduções de metas e cancelamentos 

dos CRCs. Deveriam ainda ser pacificados alguns critérios para decidir sobre estes casos, entre o 

MCidades e a CAIXA, diante da subjetividade destas decisões, como argumentado pelos próprios 

técnicos da CAIXA. 

A respeito dos procedimentos de execução observamos que o tempo de duração do CRC pela 

CAIXA não são contabilizadas as etapas contratuais não destinadas exclusivamente à execução dos 

serviços de regularização fundiária. Uma quantidade repetitiva de trabalhos poderia ser evitada caso 

houvesse a previsão no prazo de execução do contrato etapas como a aprovação de financiamento, de 

contratação de serviço e encerramento do contrato.  

 

 

 



199 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AMBRÓSIO, R. Acesso à terra e informalidade - Vila Progresso e o aluguel de chão. Tese (Doutorado 

em Habitat) – Universidade de São Paulo, São Paulo. 2013. 

ALFONSIN, B. Da invisibilidade à Regularização Fundiária. Dissertação de mestrado em 

Planejamento Urbano Regional na UFRGS, 2000. 

ALA-HARJA, M.; HELGASON, S. Em direção às melhores práticas de avaliação. Revista do 

Serviço Público, Brasília, v. 51, n. 4, p. 5-59, out./dez. 2000.  

AMORE, C.. Entre o nó e o fato consumado, o lugar dos pobres na cidade. Tese (Doutorado em 

Habitat) – Universidade de São Paulo, São Paulo. 2013. 

ARANTES, P.F. O ajuste urbano: as políticas do Banco Mundial e do BID para as cidades. Pós. 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, São Paulo, n. 20, 

p. 60-75, dec. 2006. ISSN 2317-2762. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43485/47107>. Acesso em: 01 abril 2017.  

ARAÚJO, T. B. A Experiência de Planejamento Regional no Brasil. In. ARAÚJO, T. B.  Ensaios 

sobre o Desenvolvimento Brasileiro. Rio de Janeiro: Revan: 2012. p. 17-24 

ARRETCHE, M. Desarticulação do BNH e Autonomização da Política Habitacional. In: Rui de 

Britto Alvares Affonso; Pedro Luiz Barros Silva. (Org.). Descentralização e Políticas Sociais. São 

Paulo: FUNDAP, 1996. p. 107-138. 

______. et al. Capacidades Administrativas dos Municípios Brasileiros para a Política 

Habitacional. 1. ed. Brasília/São Paulo: Ministério das Cidades/Centro de Estudos da Metrópole, 

2012. v. 1. 214p . 

ÁVILA, P. As políticas para a regularização fundiária urbana no Brasil. In: IPEA. Infraestrutura 

social e urbana no Brasil: subsídios para uma agenda de pesquisa e formulação de políticas públicas. 

Brasília: Ipea, 2010. 

AZEVEDO, S de. A Crise da política habitacional: dilemas e perspectivas para o final dos anos 

90. In: AZEVEDO, S de; RIBEIRO, L. C de Q. A crise da moradia nas grandes cidades. Rio de 

Janeiro: Editora UFRJ, 1996. P. 73- 99. 

BALBIM, R. Avanços recentes no quadro normativo federal da regularização fundiária. In. 

Revista: Planejamento e Políticas Públicas – PPP – IPEA – n
o
 34. 2010. p. 289-320. 

BALDEZ, M. A Luta pela Terra Urbana. In: RIBEIRO, L.; ADAUTO, C. Reforma Urbana e 

Gestão Democrática: promessas e desafios do Estatuto da Cidade. Rio de Janeiro: Revan, 2003. p. 71-

92. 

BLANCO JUNIOR, C. As transformações nas políticas habitacionais brasileiras nos anos 1990: o 

caso do Programa Integrado de Inclusão Social da Prefeitura de Santo André. Dissertação de 

mestrado na Escola de Engenharia de São Carlos – USP, 2006.  

BOLAFFI, G. Habitação e Urbanismo: O problema e o falso problema: Cadernos (Universidade de 

São Paulo, Centro de Estudos Rurais e Urbanos) v. 9. 1976 

BONDUKI, N. Origens da habitação social no Brasil - Arquitetura Moderna, Lei do Inquilinato 

e Difusão da Casa Própria. São Paulo: Estação Liberdade/FAPESP, 1998. 

______. Origens da habitação social no Brasil. São Paulo: Estação Liberdade, 2004. 

http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43485/47107


200 

 

 

 

______. Política habitacional e inclusão social no Brasil: revisão histórica e novas perspectivas no 

governo Lula. In: Arq.urb – Revista eletrônica de arquitetura e urbanismo. Nº 1. 2008.  Disponível 

em: www.usjt.br/arq.urb/numero_01/artigo_05_180908.pdf. Acessado em: março de 2017. 

______. Avanços e limitações e desafios da política habitacional do governo lula -direito a 

habitação em oposição ao direito a cidade. In: FERNANDES, E. e AFONSIN, B. (orgs). Direito a 

moradia adequada: o que é, pra que serve, como defender e efetivar. Belo Horizonte: Fórum, 2014 

p.293-316. 

BOTLER, M.; MARINHO G. O. Recife e a regularização dos assentamentos populares. Revista 

Pólis. São Paulo, n.º 29, 1997. 

BRASIL. Lei nº 6.015/1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. 

______. Lei nº 6766/1979. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências. 

______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

______. MINISTÉRIO DAS CIDADES. SECRETARIA DE HABITAÇÃO. Manual do Programa 

Habitar Brasil BID. Orientações do Subprograma Urbanização de Assentamentos Subnormais. 

Brasília: 1999 Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/images/ 

stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Manuais/ManualHBBUAS.pdf> Acesso em: abril de 2017. 

______. Lei nº 10.257/2001(a). Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 

diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

______. Medida Provisória nº 2.220/2001(b). Dispõe sobre a concessão de uso especial de que trata o 

§ 1o do art. 183 da Constituição, cria o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano - CNDU e dá 

outras providências.  

______. Ministério das Cidades. Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Cadernos MCidades 

nº 1, Brasília, 2004(a). 

______. Ministério das Cidades. Planejamento territorial urbano e política fundiária. Cadernos 

MCidades nº 3, Brasília, 2004(b). 

______. Ministério das Cidades. Política Nacional de Habitação. Brasília. Cadernos MCidades nº 4, 

Brasília, 2004(c). 

______. Ministério das Cidades. Manual para Apresentação de Propostas – Programa Urbanização, 

Regularização e Integração de Assentamentos Precários – ação Apoio à Regularização Fundiária 

Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado). Brasília, 2004(d). 

______. Lei nº 11.124/ 2005 (a). Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – 

SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor 

do FNHIS. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/lei/l11124.htm> Acesso em janeiro de 2017. 

______. Ministério das Cidades. Regularização Fundiária/Coordenação Geral de Raquel Rolnik, Celso 

Santos Carvalho, Sandra Bernardes Ribeiro e Denise de Campos Gouvêa – Brasília: Ministério das 

Cidades, dezembro de 2005(b). 84 p. 

______. Ministério das Cidades. Manual para Apresentação de Propostas – Programa Urbanização, 

Regularização e Integração de Assentamentos Precários – ação Apoio à Regularização Fundiária 

Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado). Brasília, 2005(c). 

______. Ministério das Cidades. Manual para Apresentação de Propostas – Programa Urbanização, 

Regularização e Integração de Assentamentos Precários – ação Apoio à Regularização Fundiária 

Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado). Brasília, 2006. 

______. Ministério das Cidades. CARTILHA: Para avançar na regularização fundiária. Brasília, 

2007(a). 

______. Ministério das Cidades. Biblioteca jurídica de regularização fundiária plena. Brasília, 

2007(b). 

______. Ministério das Cidades. Manual da regularização fundiária plena. Brasília, 2007(c). 

______. Ministério das Cidades. Manual para Apresentação de Propostas – Programa Urbanização, 

Regularização e Integração de Assentamentos Precários – ação Apoio à Regularização Fundiária 

Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado). Brasília, 2007(d). 

http://www.usjt.br/arq.urb/numero_01/artigo_05_180908.pdf
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed


201 

 

 

 

______.Ministério das Cidades. (2ª. ed). Política Habitacional e a Integração Urbana de 

Assentamentos Precários: parâmetros conceituais, técnicos e metodológicos. Brasília: Ministério 

das Cidades, 2008(a). 

______. Ministério das Cidades. Manual para Apresentação de Propostas – Programa Urbanização, 

Regularização e Integração de Assentamentos Precários – ação Apoio à Regularização Fundiária 

Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado). Brasília, 2008(b). 

______. Lei 11.977/2009(a). Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV e a 

regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas; altera o Decreto-Lei no 3.365, 

de 21 de junho de 1941, as Leis nos 4.380, de 21 de agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezembro de 

1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida Provisória no 

2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 2009. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11977.htm > Acesso em Fevereiro de 

2015. 

______. Ministério das Cidades. Regularização fundiária urbana no Brasil. Brasília: Ministério das 

Cidades, 2009(b).  

______. Ministério das Cidades. Plano Nacional de Habitação de Interesse Social. Brasília: Ministério 

das Cidades, 2009(c). 

______. Ministério das Cidades. Manual para Apresentação de Propostas – Programa Urbanização, 

Regularização e Integração de Assentamentos Precários – ação Apoio à Regularização Fundiária 

Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado). Brasília, 2009(d). 

______. Ministério das Cidades. Avanços de desafios: Política Nacional de Habitação. Ministério das 

Cidades: Brasília, 2010(a). 

_______. Ministério das Cidades. Urbanização de favelas: a experiência do PAC. Brasília, DF: 

Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Habitação, 2010(b). 88 p. 

_____. Ações Integradas de Urbanização de Assentamentos Precários — Edição Bilíngue. 

Brasília/São Paulo: Ministério das Cidades/Aliança de Cidades, 2010(c). 

_____. Relatório de gestão anual do PPA – ano 2010. Brasília: Ministério das Cidades, 2010(d). 

_____. Relatório de avaliação do Papel Passado de 2003 a 2010 – Brasília: Ministério das Cidades, 

2010(e). 

______. Ministério das Cidades. Manual para Apresentação de Propostas – Programa Urbanização, 

Regularização e Integração de Assentamentos Precários – ação Apoio à Regularização Fundiária 

Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado). Brasília, 2010(f). 

______. Lei 12.424/2011. Altera a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa 

Minha Casa, Minha Vida - PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em 

áreas urbanas, as Leis nos 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 

6.766, de 19 de dezembro de 1979, 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 8.212, de 24 de julho de 1991, 

e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil; revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.197-

43, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 2011. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art1 > Acesso em 

Fevereiro de 2015. 

______. Ministério das Cidades. Manual para Apresentação de Propostas – Programa Urbanização, 

Regularização e Integração de Assentamentos Precários – ação Apoio à Regularização Fundiária 

Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado). Brasília, 2011(b). 

______. Regularização Fundiária Urbana: como aplicar a Lei Federal nº 11.977/2009 -. Brasília, 2012. 

40p. 

______. SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Por uma 

cultura de direitos humanos - Direito à Moradia Adequada. Brasília 2013. 

______. Ministério das Cidades. Manual para Apresentação de Propostas – Programa Urbanização, 

Regularização e Integração de Assentamentos Precários – ação Apoio à Regularização Fundiária 

Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado). Brasília, 2013. 

BUENO, L. M. Projeto e favela: metodologia para projetos de urbanização de favela. Tese 

(Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. 



202 

 

 

 

BURNETT, C. F. L. Da tragédia urbana à farsa do urbanismo reformista: A Fetichização dos 

Planos Diretores Participativos – Tese de Doutoramento – 2009.  

CARDOSO, A. Irregularidade urbanística: questionando algumas hipóteses. Cadernos 

Metrópoles (PUCSP), N. 10, pp. 9-25, 2º sem. 2003. 

______.  Avanços e desafios na experiência brasileira de urbanização de favelas. Cadernos 

Metrópoles (PUCSP), v 17, p. 219-240. 2007(a). 

______. Urbanização de favelas no Brasil: revendo a experiência e pensando os desafios. Anais 

do 12° da ANPUR, Belém, 21 a 25 de maio de 2007(b).  

______.  Política Habitacional no Brasil: balanço e perspectivas - Adauto Lucio Cardoso – Artigo 

em Observatório IPPUR/UFRJ-FASE. 2008. Disponível em: 

<http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/download/adauto_polhab_brasil.pdf>. Acesso em abril 

de 2016. 

______. Assentamentos precários no Brasil: discutindo conceitos in IPEA (coord.) Caracterização 

e Tipologia de Assentamentos Precários: estudos de caso brasileiros. Brasília: IPEA, 2016. 

CALDERÓN, J. The formalization of property in Peru: the case of Lima. Habitat International,  v. 

28, n.2, 2003, p.201-202.  

CARVAHO, C. S; Regularização fundiária plena referências conceituais. Brasília. 2007. v. 1. 

295p  

CARPINTERO. G. Uma análise da aplicação do programa federal papel passado no estado de 

São Paulo Anais do II Seminário Nacional sobre Urbanização de Favelas. Rio de Janeiro: 2016. 

CORDEIRO, D. Políticas de intervenção em favelas e as transformações nos programas, 

procedimentos e práticas: A experiência de atuação do município de Embu. Dissertação 

(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 2009. 

COSTA, H. S. M. A trajetória temática ambiental no planejamento urbano no Brasil: o encontro 

de racionalidades distintas. In: COSTA, G.M. e MENDONÇA J. G. Planejamento Urbano no Brasil: 

trajetória, avanços, e perspectivas. Belo Horizonte: C/Arte, 2008. 

COSTA NETO, J. B. A questão fundiária nos parques estaduais ecológicos do Estado de São 

Paulo: origens e efeitos da indisciplina da documentação e do registro imobiliário. Tese de 

doutorado. São Paulo: FAU-USP, 2006. p.50-149 

DAVIS, M. Planeta Favela. São Paulo: Boitempo, 2006. 

DENALDI, R. Políticas de urbanização de favelas: evolução e impasses. 2003. Tese (Doutorado em 

Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 2003. 

______. Estado, políticas habitacionais e favelas no Brasil. Leopoldianum (UNISANTOS), Santos-

SP, v. 81/82, p. 65-90, 2004. 

______. Estratégias de enfrentamento do problema: favela. In: Ministério das Cidades. (2ª. ed). 

Política Habitacional e a Integração Urbana de Assentamentos Precários: parâmetros conceituais, 

técnicos e metodológicos. Brasília: Ministério das Cidades, 2008.  

______. Assentamentos Precários do Tipo Favela e Loteamento: Identificação, 

Dimensionamento e tipologias de Intervenção. In: DENALDI, R. (org). Planejamento 

Habitacional: Notas sobre a precariedade e terra nos planos locais de habitação. São Paulo: 

Annablume, 2013. p. 98-126 

DENALDI, R.; DIAS, S. G. Limites da regularização fundiária: a experiência do Município de 

Santo André. In: ABRAMO, P. (org.). A cidade da informalidade: O desafio das cidades latino-

americanas. Rio de Janeiro: FAPERJ/Livraria Sette Letras, 2003. 

http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/download/adauto_polhab_brasil.pdf


203 

 

 

 

DENALDI, R.; ROSA, J. S. (Org.). Ações Integradas de Urbanização de Assentamentos 

Precários. Brasília: Ministério das Cidades, 2009. 414p. 

DENALDI, R. JODAS, A. Regularização de Favelas em Áreas de Preservação Permanente na 

Região do Grande ABC: o caso do Jardim Cristiane. In: DENALDI, R. (org.) O Desafio de 

Planejar a Cidade. Política Habitacional e Urbana de Santo André/SP (1997-2008). São Paulo: 

Annablume, 2012. 

DENALDI, R. FERRARA, L. e SILVA, P. H., A DIMENSÃO AMBIENTAL DA 

INTERVENÇÃO EM FAVELAS: O CASO DO ABC PAULISTA- Anais do II Seminário 

Nacional sobre Urbanização de Favelas. Rio de Janeiro: 2016. 

DENALDI, R. et al. Diagnóstico Habitacional Regional do ABC. Relatório. São Bernardo do 

Campo: UFABC. 2016(a). 

DENALDI, R.; et al.                                                                  

                         -                                      . Cadernos Metrópole, Vol. 

18, 2016 (b) (n.° 35), 101. Disponível em:  

http://cadernosmetropole.net/system/artigos/arquivos/000/000/335/original/cm35_336.pdf?147465066

4 

DIAS, G. G. Regularização fundiária de interesse social e o programa de São Bernardo do 

Campo: dos enfrentamentos para sua implementação aos novos desafios. Anais do II Seminário 

Nacional sobre Urbanização de Favelas. Rio de Janeiro: 2016. 

D’OTTAVIANO, M. C. L; SILVA, S. L. Q. Regularização fundiária no Brasil: velhas e novas 

questões. In. Revista: Planejamento e Políticas Públicas – PPP – IPEA – n
o
 34. 2010. p. 201-229. 

ENGELS, F. Contribuição ao problema da Habitação. In: Obras escolhidas Volume 2. MARX, 

Karl; ENGELS, Friedrich. São Paulo: Editora Alfa Omega - 

http://www.marxists.org/portugues/marx/1873/habita/index.htm  

ENTREVISTAS: A regularização fundiária e os contratos do Papel Passado no município de 

CAMPINAS. Concedida a Guilherme Carpintero de Carvalho em novembro de 2016.  

______. COHAB-CAMPINAS – Novembro de 2016 

______. SANTO ANDRÉ - Novembro de 2016. 

______. OSASCO - Novembro de 2016. 

______. DIADEMA - Novembro de 2016. 

______. PIRACICABA – Dezembro de 2016. 

______. ATIBAIA – Dezembro de 2016. 

FAORO, R.                                                             . São Paulo: 3ª Edição. 

Editora Globo, 2001. 

FERNANDES, E. A Regularização de favelas no Brasil: o caso de Belo Horizonte. Belo Horizonte: 

Editora Del Rey, 1998. p.133-167. 

______. A nova ordem jurídico-urbanística no Brasil. – In. AFONSIN, B.; FERNADES, E. Direito 

Urbanístico – Estudos Brasileiros – 2006. 

______. Do código Civil ao estatuto da Cidade: algumas notas sobre a Trajetória do Direito 

Urbanístico no Brasil. In Valença, M. Cidade (i)Legal. Rio de Janeiro: Muad X, 2008. p. 43-62 

______. Regularization of Informal Settlements in Latin America. Cambridge: Lincoln Institute of 

Land Policy, 2011. 

FENANDES, E.; PEREIRA, H. D. Legalização Das Favelas: Qual É O Problema De Belo 

Horizonte? In. Revista: Planejamento e Políticas Públicas – PPP – IPEA – n
o
 34. 2010. p. 171-199. 

http://cadernosmetropole.net/system/artigos/arquivos/000/000/335/original/cm35_336.pdf?1474650664
http://cadernosmetropole.net/system/artigos/arquivos/000/000/335/original/cm35_336.pdf?1474650664
http://www.marxists.org/portugues/marx/1873/habita/index.htm


204 

 

 

 

FERREIRA, J.S.W.. A cidade para poucos: breve história da propriedade urbana no Brasil. 

Anais do Simpósio “Interfaces das representações urbanas em tempos de globalização”, UNESP 

Bauru e SESC Bauru, 21 a 26 de 08 de 2005. 

_______. O processo de urbanização brasileiro e a função social da propriedade urbana. In: 

DENALDI, R., SANTA, J. (Orgs.). Curso à Distância: Planos Locais de Habitação de Interesse 

Social. Brasília: Ministério das Cidades, 2009. 

FRANÇA, E. Favelas em São Paulo (1980-2008): das propostas de desfavelamento aos projetos de 

urbanização: a experiência do Programa Guarapiranga. 2009. 310 f. Tese (Doutorado em 

Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009.  

GLEZER, R. Chão de terras e outros ensaios sobre São Paulo. São Paulo: Ed. Alameda, 2007. p. 

187. 

GOUVÊA, D. e RIBEIRO, S. A política nacional de regularização fundiária – programa papel 

passado, avanços e desafios. In: FERNANDES, E. e AFONSIN, B. (orgs). Direito a moradia 

adequada: o que é, pra que serve, como defender e efetivar. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p.319-339. 

HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. 26. ed. — São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

HOSHINO Thiago.; MEIRINHO, Bruno; COELHO, Luana. A usucapião especial urbana como 

instrumento de regularização fundiária plena: desafios para um giro hermenêutico rumo à nova 

ordem jurídico-urbanística In: Revista de Direito da Cidade, vol. 09, nº 3. ISSN 2317-7721 pp. 972-

1001. Rio de Janeiro: 2017 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Regiões de Influência das 

Cidades, 2007. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: < 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/regic.shtm>. Acesso em 15 de jan. de 2017. 

______. Censo 2010: sinopses por setores. Disponível em: 

<www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/ >. Acesso em 15 de out. de 2012. 

______. Pesquisa de Informações Básicas Municipais - MUNIC. Brasil, IBGE: 2000.  

______. Pesquisa de Informações Básicas Municipais - MUNIC. Brasil, IBGE: 2009.  

______. Censo demográfico de 2010. Brasil, IBGE: 2010.  

IPEA. Caracterização e tipologia de assentamentos precários : estudos de caso brasileiros. 

Brasília: IPEA, 2016(a). 540 p. : il., gráfs., mapas color. 

______. Não tinha teto, não tinha nada : porque os instrumentos de regularização fundiária 

(ainda) não efetivaram o direito à moradia no Brasil. Ministério da Justiça, Secretaria de Assuntos 

Legislativos. -- Brasília : Ministério da Justiça, Secretaria de Assuntos Legislativos, (SAL) : IPEA, 

2016(b). 142 p. : il. color. – (Série pensando o direito ; 60) 

IMPARATO, E.. Explorando as Relações entre o Parcelamento Ilegal do Solo Urbano e a Ausência 

de Mapas Cadastrais nos Cartórios de Registro de Imóveis Brasileiros. In: 1º Congresso Brasileiro de 

Direito Urbanístico, 2000, Belo Horizonte. www.oabmg.org. Belo Horizonte, 2000. v. 1. 

KLINK, J.. Porque as regiões metropolitanas continuam tão ingovernáveis?Problematizando a 

reestruturação e o reescalonamento do Estado social-desenvolvimentista em espaços metropolitanos. 

In: FURTADO, B. ; KRAUSE, C.; FRANÇA, K. (orgs). Território Metropolitano, políticas 

municipais: por soluções conjuntas de problemas urbanos no âmbito metropolitano. Brasília: IPEA, 

2013, P. 83-114. 

KLINK, J; DENALDI, R. On financialization and state spatial fixes in Brazil. A geographical and 

historical interpretation of the housing program My House My Life. Habitat International, v.44, 

p.220-226, 2014. 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/
http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/
http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/
http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/
http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oabmg.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaDnDoSFxKyO4bq7Ex38sHor2Ouw


205 

 

 

 

LABHAB: Preço de desapropriação de terras: limites às políticas públicas nas áreas de 

habitação, meio-ambiente e vias públicas em São Paulo. Relatório Final da Pesquisa, São Paulo: 

julho de 2001. 

LEITÃO, L. Remendo novo em pano velho: breves considerações sobre os limites dos planos 

diretores. In: FERNANDES; Edesio, ALFONSIN; Betânia (orgs).  Direito Urbanístico: estudos 

brasileiros e internacionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 319-330. 

LOPES, T. A lei específica da billings e os novos desafios para o programa de recuperação de 

interesse social – PRIS. Anais do II Seminário Nacional sobre Urbanização de Favelas. Rio de 

Janeiro: 2016. 

MAGALHÃES, Alex F. O direito da favela no contexto pós-Programa Favela-Bairro : uma 

                                    ‘D                   ’. 2010. 603f. Tese (Doutorado em 

Planejamento Urbano e Regional) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 

MARCUSE, P. O caso contra os direitos de propriedade. In Valença, M. Cidade (i)Legal. Rio de 

Janeiro: Muad X, 2008. p. 9-20. 

MARICATO, E. Metrópole na periferia do capitalismo: ilegalidade, desigualdade, violência. São 

Paulo: Hucitec, 1996. 

______. Habitação e Cidade. São Paulo: Atual, 1997. 

______. As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias. In: ARANTES, O.; VAINER, C. & 

MARICATO, E. (orgs.). A Cidade do Pensamento Único: desmanchando consensos. São Paulo: 

Ed.USP, 2000. p. 121-189.  

______. Posfácio. In: DAVIS, M. Planeta Favela. São Paulo: Boitempo, 2006, p. 210-224. 

______. O Impasse da Política Urbana no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 219 p. 

MARINHO, G. O Recife e a regularização dos assentamentos populares. Revista Pólis. São Paulo, 

n. 29, 1997. 

MARQUES, E. C. L.; et al. Uma metodologia para a estimação de assentamentos precários em 

nível nacional. In: BRASIL. Ministério das Cidades. Política habitacional e integração urbana de 

assentamentos precários: parâmetros conceituais, técnicos e metodológicos. Brasília: MCidades. 2008 

MARTINS, J. O Cativeiro Da Terra. São Paulo: Contexto, 2013. 

MOREIRA, T.; e RIBEIRO, J. A questão fundiária brasileira no desenho das políticas nacionais 

de habitação: considerações a partir do início do século XXI. Cadernos Metrópole, Vol. 18, 2016 

(n.° 35), 101. Disponível em http://cadernosmetropole.net/edicao/35 

MORETTI, R. S. et al. Identificação e caracterização dos empreendimentos do PAC-UAP na 

Região do ABC. Relatório de pesquisa. Santo André, UFABC. 2014. 

MORETTI, R. S.; COMARU F. SAMORA, P. Definição das Diretrizes de Intervenção. In: 

DENALDI, R. (Org.). Ações Integradas de Urbanização de Assentamentos Precários. BRASIL, 

Ministério das Cidades. 2009  

OLIVEIRA, F. Crítica à razão dualista, o Ornitorrinco. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003. 

PASTERNACK, S. Loteamentos irregulares no município de São Paulo: uma avaliação espacial 

urbanística. In. Revista: Planejamento e Políticas Públicas – PPP – IPEA – n
o
 34. 2010. p.131-170. 

PETRAROLLI. Juliana. G. O tempo nas urbanizações de favelas: contratação e execução de obras 

do PAC no Grande ABC. Santo André, 2015. 141p. Dissertação (Mestrado em Planejamento e 

Gestão do Território) – Universidade Federal do ABC, Santo André, 2015. 

http://cadernosmetropole.net/edicao/35


206 

 

 

 

PIMENTA, T. R. CARVALHO, F. S. Regularização fundiária em APP - direito de quem? O caso 

da vila esperança em Jundiaí - SP. Anais do II Seminário Nacional sobre Urbanização de Favelas. 

Rio de Janeiro: 2016. 

ROLNIK, R. A Cidade e a Lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. 

São Paulo: Studio Nobel, 1999. 242p. 

______. A construção de uma Política Fundiária e de Planejamento Urbano para o País – 

Avanços e desafios. IPEA. Políticas Sociais − Acompanhamento e análise, V. 12. 2006. 

______. Remoções forçadas em tempos de novo ciclo econômico. Carta Maior, 2012. São Paulo, 29 

ago. 2012. Disponível em: 

<http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaImprimir.cfm?materia_id=20790>. Acesso em: 

março de 2017.  

ROLNIK, R.; CYMBALISTA, R., NAKANO, K. Solo urbano e habitação de interesse social: a 

questão fundiária na política habitacional e urbana do país. in Revista de Direito da ADVOCEF. 

Porto Alegre, ADVOCEF, v.1, n.13, 2011 p.123 a 158. 

ROMEIRO, P. S.; FROTA, H. B. (Org.). Megaprojetos de impacto urbano e ambiental: violação 

de direitos, resistência e possibilidades de defesa das comunidades impactadas - São Paulo: 

IBDU. 2015 

SAMORA, P. R. Projeto de habitação em favelas: especificidades e parâmetros de qualidade. 

(Tese de Doutorado). Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 

Paulo. 2009. 

SAMPAIO JR, P. Entre a nação e a barbárie: os dilemas do capitalismo dependente em Caio 

Prado, Florestan Fernandes e Celso Furtado. Rio de Janeiro Editora Vozes, 1999. 

SANTOS, B. S. Uma cartografia simbólica das representações sociais: prolegómenos a uma 

concepção pós-moderna do direito. In. Revista Critica de Ciências Sociais n. 24, p. 139-172, 1988.  

SANTOS, C. H. M. Políticas federais de habitação no Brasil: 1964/1998. IPEA: 1999 - Texto para 

discussão nº 654. 

SANTOS, R. B. Limites da Regularização fundiária: a experiência de Santo André.  In: 

DENALDI, R. (org.). O Desafio de Planejar a Cidade. Politica Habitacional e Urbana de Santo 

André/SP (1997-2008). São Paulo: Annablume, 2012. 

SANTOS, R. A.; ANDRADE, P. L. A evolução histórica do federalismo brasileiro: uma análise 

histórico-sociológica a partir das constituições federais. XXI Encontro Nacional do CONPEDI. 

1ed.Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012, v. XXI, p. 8-14794 Disponível 

em: <http://www.publicadireit o.com.br/artigos/?cod=a424ed4bd3a7d6ae>. Acesso em 11 de abril de 

2017. 

SÃO PAULO. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SÃO PAULO, 1989. 

SILVA, H. M. B. Terra e Moradia. Tese de Doutoramento. São Paulo: FAUUSP, 1997. 

SILVA, L. M. O.                              : efeitos da lei de 1850. Campinas, SP, Brasil: 

Editora Da Unicamp, 2008. 

SMITH, R. Propriedade da terra e transição: estudo da formação da propriedade privada da 

terra e transição para o capitalismo no Brasil. 2ª Edição. São Paulo: Brasiliense. 2008. 

STÉDILE, J. P. Questão Agrária no Brasil. São Paulo: Atual, 2011 



207 

 

 

 

TAVARES, H. C. Avaliação do Programa de Regularização Fundiária do Estado de São Paulo: 

Programa Cidade Legal Terra e Moradia. Dissertação de Mestrado. Santo André: PGT-UFABC. 

2013 

UFABC: Estudo da demanda para regularização fundiária de assentamentos urbanos no âmbito 

do Programa Papel Passado. Ministério das Cidades. Relatório. São Bernardo do Campo: UFABC. 

2016. 

VIO, D. Regularização fundiária e mercado imobiliário: impasses a partir de um estudo de caso. 

Anais do II Seminário Nacional sobre Urbanização de Favelas. Rio de Janeiro: 2016. 

VILLAÇA, F. Uma contribuição para a história do Planejamento Urbano no Brasil. In: DÉAK, Csaba 

e SHIFFER, Sueli (Orgs.). O Processo de Urbanização no Brasil. 2. ed. São Paulo, SP: EDUSP, 2010. 

P.169-243. 

 

 



208 

 

 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 – Relação dos 38 contratos do Papel Passado firmados no Estado de São Paulo. 

Nº Contrato Município 
Proponent

e 
GIGOV 

Cidade da 

visita 

Mês da 

Visita 

164967-38 Campinas Município CP Campinas Dez/ 2015 

174626-14 Campinas Município CP Campinas Dez/ 2015 

241619-59 Sumaré Município CP Campinas Dez/ 2015 

164966-24 Atibaia Município JD Jundiaí Out/2015 

174625-0 Atibaia Município JD Jundiaí Out/2015 

174646-55 Várzea Paulista Município JD Jundiaí Out/2015 

1011624-26 Carapicuíba Município OS Osasco Dez/ 2015 

1011134-23 Osasco Município OS Osasco Dez/ 2015 

174636-39 Piracicaba Município PK Piracicaba Nov/2015 

192664-66 Diadema Município SP/SD Santo André Jan/2016 

194761-88 Diadema Município SP/SD Santo André Dez/ 2015 

1011127-87 Diadema Município SD Santo André Dez/ 2015 

192669-16 Santo André Município SP/SD Santo André Dez/ 2015 

196448-23 Guarulhos Município SP São Paulo Jan/2016 

241600-46 Itapevi SCO* SP São Paulo Jan/2016 

164972-2 Mauá Município SP São Paulo Jan/2016 

1009168-6 Mogi das Cruzes Município SP São Paulo Jan/2016 

241602-65 Osasco Município SP São Paulo Jan/2016 

196449-37 Osasco Município SP São Paulo Jan/2016 

174635-25 Osasco Município SP São Paulo Jan/2016 

164975-35 Santo André Município SP São Paulo Dez/ 2015 

174637-43 Santo André Município SP São Paulo Dez/ 2015 

164979-72 São Paulo Município SP São Paulo Dez/ 2015 

192667-99 São Paulo SCO* SP São Paulo Dez/ 2015 

281117-26 São Paulo Defensoria  SP São Paulo Jan/2016 

174640-90 São Paulo SCO* SP São Paulo Jan/2016 

174641-3 São Paulo Município SP São Paulo Jan/2016 

241604-83 São Paulo SCO* SP São Paulo Jan/2016 

193187-2 Suzano Município SP São Paulo Jan/2016 

174645-40 Taboão da Serra Município SP São Paulo Jan/2016 

196455-28 Taboão da Serra Município SP São Paulo Jan/2016 

241616-26 Ribeirão Corrente Município RP São Paulo Dez/ 2015 

164978-68 São J. Rio Preto Município SR São Paulo Dez/2015 

164974-20 Praia Grande Município ST Santos Fev/2016 

164977-54 Santos Município ST Santos Dez/2015 

164981-13 São Vicente Município ST Santos Fev/2016 

196454-13 São Vicente Município ST Santos Fev/2016 

241617-30 São Vicente Município ST Santos Dez/2015 
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ANEXO 2 – Relação dos 29 contratos analisados no Estado de São Paulo, com nome dos assentamentos e a estimativa de domicílios.  

Ano de 

seleção 
Município 

N° de 

Assent. 
Nome dos Assentamentos Domicílios 

2004 Santo André 9 
1 -Anhaia Melo; 2- Núcleo Armênia I e II; 3- Núcleo Ibiturama; 4- Núcleo Laplace; 5- Núcleo Cedral; 6- Núcleo Chapecó, 7- Núcleo 

Hercules; 8- Travessa Nevada; 9- Núcleo Quilombo I. 
356 

2004 São J. do Rio Preto 108 108 assentamentos 8.000 

2004 Campinas 1 DIC – V 3.122 

2004 Santos 1 Vila Progresso 420 

2004 Atibaia 1 Vila Guaxinduva 65 

2004 São Vicente 3 1- Canal do meio, 2- Saquaré, e 3 Sá Catarina de Moraes 5.650 

2005 Campinas 6 1 Jd Nossa Senhora de Lourdes, 2- Novo Sol 3- Jardim das Bandeiras, 4- Jardim Nova aliança, 5- Recanto dos Pássaros, 6- Santa Isabel 1.092 

2005 Osasco 5 1- Veloso; 2- Santo Antonio; 3- Cipava; 4- Munhoz Júnior; 5- Baronesa 1.209 

2005 Santo André 15 
1- Alarico; 2-  Anita Garibaldi; 3-Avinhão; 4-Caconde; 5- Biguá; 6- Maceió; 7- Mirandópolis; 8-Okinawa; 9- Aswaldo Cruz; 10- 

Piracanjuba; 11- Sarina; 12- Sebastião Pereira; 13- Tordesilhas; 14- Vl metalúrgica; 15- Xingu Itapiranga. 
590 

2005 Piracicaba 9 
1 - Vila Sônia; 2-Jardim Monte Cristo; 3- São Dimas; 4- Esplanada; 5- Jardim Glória; 6- Jaraguá; 7- Nossa Senhora Aparecida; 8- 

Marques Cantinho; 9-Algodoal 
750 

2005 Taboão da Serra 4 1- Jardim Irapua, 2- Nova Esperança, 3- Parque Pinheiros, 4- Jardim Guaciara 800 

2005 Atibaia 1 Vila Santa Clara 453 

2005 São Paulo 92 92 Assentamentos 16.580 

2005 Várzea Paulista 1 Vila Real 3.640 

2006 Taboão da Serra 1 Sitio das Madres, Fase I, II, III e IV 834 

2006 Diadema 19 

1- Álamo; 2- Berlim; 3- 15 de julho; 4- ABC 2; 5- Jardim ABC3; 6- Águia de Ouro; 7- Canhaminha; 8- Inamar 2; 9- Mombaé; 10- 

Nossa Senhora Aparecida; 11- Nova Serrana; 12- Paramaribo; 13- Takebe; 14- Vera Lúcia; 15- Yambere; 16- Cássio; 17- Estados 

Unidos 1; 18- Jardim Andrade Barbosa; 19- Serra de Macaé 

1.808 

2006 Diadema 5 1- Vila Odete; 2 - Macauba;  3 -Marginal;  4-  Vila Olinda; 5- Tuiuti 1.070 

2006 Guarulhos 2 1- Jardim Santa Emilia- bairro Taboão;  Fase 2: Jardim Cristina 600 

2006 Osasco 6 1- Área DR; 2 - Área O; 3- Área AF; 4- Área RS; 5- Área SM; 6- Área W 1.462 

2006 Santo André 2 1 - CH Prestes Maia 2 -CH Gonçalo Zarco 920 

2006 Suzano 1 Vila Fátima - Áreas Publicas 866 

2006 São Vicente 2 1 - Quarentenário e 2 - Jardim Ponte Nova 4.000 

2007 Ribeirão Corrente 1 Famílias de baixa renda em Área Central 300 

2007 São Vicente 2 1- Comeca 2-Rio d'avó 1.750 

2007 Sumaré 3 Parque Residencial Bandeirantes: Área 1, Área 2 e Área 3 115 

2013 Carapicuíba 1 Cidade Ariston I 120 

2013 Diadema 3 1- Santa Luzia, 2- Portinari; 3- Bosque Real 815 

2013 Mogi das Cruzes 3 1- Jardim das Bandeiras; 2- Jardim Jussara; 3- Vila Nova Cintra 222 

2013 Osasco 1 Vila Santa Isabel 616 
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ANEXO 3 – Exemplo de instrumental de coleta de informações dos contratos de repasse com a Caixa (CRC) 
preenchido. 
 
 

IDENTIFICAÇÃO: 192664-66_2006 Diadema 

 

 

 TAF TCS TES  TPC TDC 

Inicio 16/05/06 18/08/11 14/03/12   

Fim 18/08/11 27/01/12 18/05/15  15/01/16 

total 5 anos, 3 
meses, e 2 
dias 

5 meses, e 9 
dias 

3 anos, 2 
meses, e 4 
dias 

  

 

Tempo Total: 9 anos, 7 meses, e 27 dias 

Meses: 116 

 

Informações Gerais   

Cidade Município de Diadema 

Denominação do assentamento(s)  1 - Álamo, 2- Berlim, 3- 15 de julho, 4- ABC 2, 5- 
Jardim ABC3, 6- Águia de Ouro, 7- Canhaminha, 8- 
Inamar 2, 9-Mombaé, 10- Nossa Senhora 
Aparecida, 11- Nova Serrana, 12- Paramaribo, 13- 
Takebe, 14- Vera Lúcia, 15- Yambere, Amador 
Bueno,16 - Cássio, 17- Estados Unidos 1, 18- 
Jardim Andrade Barbosa, Maria Eleonor, Pablo 
Neruda, 19- Serra de Macaé, 20- Vila Diadema 

Valor Inicial R$487.500,00 + R$ 121.720,00=609.220,00 
Obs: TR com valores diferentes 
 
Em andamento: R$487.500,00 + R$ 
135.350,00=622.850,00 

Organização Institucional   

Secretaria/ setor / departamento - 

PM - Identificar possíveis 

entrevistados.  

Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
Divisão de Regularização Fundiária 
Secretario: Eduardo Monteiro 
Equipe: 
Hudson Santana da Silva - advogado 
Mirjana Pavisic - arquiteta 

CEF - Técnico Referencial   

Objeto -   
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Termo Referência | Plano de 

trabalho / Reprogramação165 

TR entregue, PT entregue 

Caracterização do assentamento 

(física)166   

 

Área/população.   (22)(19) áreas, 49.434,59 km2(confirmar)/ 628 
famílias  

Gravame ambiental / APP  Ver tabela abaixo 

Situação de Risco Ver tabela abaixo 

Necessidade de Obra  Ver tabela abaixo 

Propriedade fundiária Ver tabela abaixo 

Execução do objeto  

Cumprimento / Alterações -> 

Produtos 

ok 

Tempo (T3) ok 

Empresa contratada/perfil CTAGEO 

Identificar  

Tempos   

T1 Aprovar ok 

T2 Viabilizar contratação ok 

T3 execução de serviços ok 

T4 Outros  

Regulação/ replicabilidade 

/institucionalização 

 

Lei/Projeto se específica ou geral  

"Qual o ganho institucional?"   

                                                      
165

 No período em que for analisar os documentos comparar com o que é necessário para 
regularização - (relação à detalhar- Diagnóstico) 
166

 Plano de trabalho mais diagnóstico 
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*Todos possuem planta 

de loteamento 
Gravame 
Ambiental/APP 

Situação de risco 
geotécnico Necessidade de Obra  Propriedade Fundiária 

Álamo Não tem app 
Edificações em 

risco  
Não  

Municipal, sistema de 
recreio. 

Berlim 

Não tem 
app.Potencialmente 
Contaminadora de 
solo no raio de 1 

km 

Não  Não  Municipal- desafetada 

15 de julho Não tem app Não  Não  Municipal 

Jardim ABC 3 

Potencialmente 
Contaminadora de 
solo no raio de 1 

km 

Edificações em 
risco 

Não  
Municipal e houve 

retificação  

     

Águia de Ouro 

Não tem app  
Potencialmente 

Contaminadora de 
solo no raio de 1 

km 

Não  Não  Municipal- desafetada 

Canhaminha 

Não tem app 
2 áreas- 

Potencialmente 
Contaminadora de 
solo no raio de 1 

km 
 

Não  Não  Municipal- desafetada 

Inamar 2 Não  
Edificações em 

risco 
Não  Municipal  

Mombaé 

Não tem app.  
Potencialmente 

Contaminadora de 
solo no raio de 1 

km 

Não  não  
Municipal desafetada- 

necessidade de 
retificação  

Nossa Senhora Aparecida 

Não tem APP. 
Potencialmente 

Contaminadora de 
solo no raio de 1 

km 

Não  Não  Municipal desafetada 

Nova Serrana 

Não tem app.  
Potencialmente 

Contaminadora de 
solo no raio de 1 

km 

Não  Não  Municipal 

Paramaribo 

Não tem app.  
Potencialmente 

Contaminadora de 
solo no raio de 1 

km 

Não  Não  Municipal- desafetada 

Takebe 

Não tem APP, 
Potencialmente 

Contaminadora de 
solo no raio de 1 

Não  Não  

Municipal,área de 
lazer 

Demarcação 
urbanística para 
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VOLUME Principal I  

● Oficio PMD encaminhando PT (16/05/2006) 

● PT 

● Oficio PMD encaminhando documentos referentes ao PT (22/06/2006) 

● Contrato prazo 30/06/2007 (30/06/2006) 

● Oficio PMD encaminhando os TR`s obs: 1- elaboração de projetos 2- ajuizamento e 

acompanhamento de ação de usucapião  (01/12/2006) 

● Termos de Referencias entregue 

● Oficio CEF informando autorização para licitação recebida em 25/03/2007 

(19/01/2007) 

● Oficio PMD encaminhando TR novamente (21/05/2007) 

● Cronograma do TR 

 

VOLUME Principal II  

● Oficio PMD pedindo prazo (15/06/2007) 

● Oficio CEF autorizando inicio de obras (13/06/2007) 

● Contrato prazo (30/06/2008) (29/06/2007) 

● Laudo de Analise Interdisciplinar considerando apta a metodologia (16/07/2007) 

km abertura de matricula 

Vera Lúcia não 
Edificações em 

risco 
Não  

Municipal- 
desafetada- retificação  

Yambere/Tres 
mosqueteiros 

Não  
Edificações em 

risco 
Não  Municipal  

Cássio 

Não tem app. 
Potencialmente 

Contaminadora de 
solo no raio de 1 

km 

Edificações em 
risco 

Não  Municipal  

Estados Unidos 1 

Sim,APP e 
possibilidade de 
contaminação de 

solo no raio de 1km 

sim 
Casas em cima de 

rede de galeria (ver 
foto) 

Municipal 

Jardim Andrade Barbosa 

Não tem APP. 
Potencialmente 

Contaminadora de 
solo no raio de 1 

km 

Foi identificada 
edificação em 

risco 
Sim 

Municipal –desafetada 
Registro de CDRU 

Serra de Macaé 

Não tem app. 
Contaminação de 
solo no raio de 1 

km 

Não  Não  
Municipal- desafetada, 

necessidade de 
Retificação  

     

Tuiuti 

Não tem app, 
Contaminação de 
solo no raio de 1 

km  

  Foi identificada 
edificação em 

risco 
 Não  Não identificada  
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● Oficio PMD solicitando prazo (13/06/2008) 

● Contrato prazo 30/06/2009 (27/06/2008) 

● Oficio CEF solicitando esclarecimentos do processo (09/12/2008) 

● Oficio PMD encaminhando TR para 19 áreas e solicitando prazo (31/03/2009) 

● Oficio PMD prorrogação de prazo (05/06/2009) 

● Contrato prazo 31/01/2010 (12/06/2009) 

● Email/Oficio CEF comunique-se TR (03/08/2009) 

● Oficio PMD atendendo comunique-se encaminhando novo PT e novo TR 

(17/09/2009) 

● Oficio CEF comunique-se TR  (30/10/2009) 

● Oficio PMD solicitando prorrogação de prazo (13/01/2010) 

● Contrato prazo 30/04/2011 (29/01/2010) 

● Oficio PMD solicitando prazo (11/04/2011) 

● Contrato prazo 30/07/2012 (29/04/2011) 

● Email/Oficio CEF cobrando comunique-se 30/10/2009 (27/05/2011) 

● Resumo do Processo (18/08/11) 

 

VOLUME Principal III 

● Oficio PMD encaminhando licitação  (13/10/2011) 

● Email/oficio CEF pendências para segundo desembolso (18/11/2011) 

● Oficio PMD atendimento ao comunique-se (05/11/2011) 

● Contrato com a Núcleo Engenharia Construtiva (aparentemente licitação foi 

cancelada, mas não há informação no processo sobre isso) 

● Contrato com CTAGEO  

● Email/Oficio CEF autorizando inicio do objeto com pequenas pendências 

(27/01/2012) 

● Oficio PMD atendimento pendências (02/02/2012) 

● Oficio PMD encaminhando ordem de inicio de serviço (14/03/2012) 

● Oficio PMD pedindo prorrogação (27/06/2012) 

● Contrato prazo 30/10/2013 (29/06/2012) 

● Oficio PMD entregando produtos referentes à etapa 1(19/09/2012) 

● Produtos da 1ª etapa – sumário e foto 

 

VOLUME Principal IV 

 Continuação do produto entregue etapa 1 

 Oficio CEF pendências para liberação (05/10/2012) 

 

VOLUME Principal V 

 Oficio PMD atendimento as pendências  (30/11/2012) 

 QCI 

 Oficio CEF a medição apresentada esta aprovada nos quesito engenharia 

(13/02/2013) 

 Email/oficio CEF scaneado (18/03/2013) 

 Termo Aditivo do Contrato (17/04/2013) 

 Oficio PMD solicitando autorização de saque (12/04/2013) 

 Relatório de autorização de saque (20/05/2013) 
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 Email/Oficio CEF informando autorização de saque (13/05/2013) 

 Oficio PMD encaminhando minuta dos produtos- Nova Serrana (08/08/2013) 

 

 

VOLUME Principal VI 

 Produtos Urbanísticos: Entregue: LEPAC, Sobreposição fundiária, minutas das 

concessões, exemplo de lote a lote 

 Oficio PMD solicitando prazo (09/10/2013)  

 Contrato prazo 30/10/2014 (23/10/2013) 

 Email/Oficio CEF solicitando pendências (09/09/2013) 

 Oficio PMD atendendo pendências (11/09/2013) 

 Email/oficio CEF  pendências (25/10/2013) 

 

VOLUME Principal VII 

 Oficio PMD solicitando segunda liberação (08/11/2013) 

 Entregue Lepac de todos os assentamentos  

 Oficio PMD entregando relatório de plantão jurídico (13/11/2013) 

 Email/Oficio CEF aprovando com solicitação (09/12/2013) 

 Email/oficio CEF  reiterando solicitação (22/01/2014) 

 Oficio PMD solicitação de segundo saque (03/02/2014) 

 Oficio PMD prestação de contas da primeira medição (12/02/2014) 

 Parecer Técnico de Acompanhamento 

 

VOLUME Principal VIII 

 Oficio PMD atendimento a comunique-se (29/01/2014) 

 Relatórios Sociais  

 

VOLUME Principal IX 

 Continuação dos Relatórios Sociais 

 

VOLUME Principal X, XI, XII, XII 

 Estudos Técnicos- e Relatório Urbanístico- Ver tabela  

 

VOLUME Principal XIV e XV  

 Relatório juridico 

 

VOLUME Principal XVI 

 

 CEF Parece Técnico Interdisciplinar  

 Email/Oficio CEF solicitando pendencias (13/05/2014) 

 Oficio PMD prestação de contas- segunda medição  (22/05/2014) 

 Email/oficio CEF comunique-se (20/06/2014) 

 Oficio PMD atendendo comunique-se (25/06/2014) 

 Oficio CEF comunique-se (01/07/2014) 

 Oficio PMD atendendo comunique-se (08/07/2014) 
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 Oficio CEF comunique-se (16/07/2014) 

 Oficio PMD solicitação de saque- 3ª medição (21/07/2014) 

 

VOLUME Principal XVII 

 Email/Oficio CEF comunique-se (24/07/2014) 

 Oficio PMD enviando documentação  referente a medição 3 e 4(07/08/2014) 

 Complementação de produtos entregues 

 

VOLUME Principal XVIII 

 Complementação de produtos entregues 

 

VOLUME Principal XIX 

 Complementação de produtos entregues 

 

VOLUME Principal XX 

 Relatórios Sociais 

 

VOLUME Principal XXI 

 Relatórios Sociais 

 

VOLUME Principal XXII 

 Relatórios Sociais 

 

VOLUME Principal XXIII 

 Relatórios Sociais 

 Oficio PMD pedindo prazo (05/09/2014) 

 Contrato prazo 31/10/2015 (16/09/2014) 

 Oficio PMD prestação de contas medição 3 (15/10/2014) 

 Oficio PMD relatório de resumo e solicitação de saque – oficio 21/07/2014 com 

solicitação de 4ª medição (setembro/outubro) 

 Houve glosa 

 Oficio PMD prestação de contas da 4ª medição (15/01/2015) 

 Relatório jurídico 

 

VOLUME Principal XXIV 

 Complementações dos produtos 

 

VOLUME Principal XXV 

 Memoriais descritivos entregues 

 Projetos de unificação  

 Plantas de retificação e de demarcação com os respectivos memoriais 

 

VOLUME Principal XXVI 

 Plantas com o projeto de parcelamento com os respectivos memoriais 

 

VOLUME Principal XXVII 
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 Plantas com o projeto de parcelamento com os respectivos memoriais 

 

VOLUME Principal XXVIII 

Há indícios de um pedido de reprogramação porém não consta no processo. 

 Plantas com o projeto de parcelamento com os respectivos memoriais 

 Oficio PMD encaminhando produtos para atendimento de glosa 4ª medição 

(01/12/2014) 

 Email/Oficio CEF autorizando liberação da glosa (18/05/2015) 

 

 Não entregue o memorial descritivo e projeto das seguintes áreas: Paramaribo, 

Takebe e Vera Lúcia. 
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ANEXO 4 – Gráfico – Número de CRCs, assentamentos e domicílios, por modalidade de ação. 
 

 

Fonte: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC) 
 

 

6 7 8 2 1 0 0 5 

Cancelados Em andamento Concluído - Redução Concluído 

Contratos 

 Atividades Específicas de Reg. Fund.  Projeto de Reg.  Fund. 

37 
71 

20 

93 108 

0 0 9 

Cancelados Em andamento Concluído - Redução Concluído 

Assentamentos 

 Atividades Específicas de Reg. Fund.  Projeto de Reg.  Fund. 

4.381 5.401 9.455 
20.220 

8.000 
0 0 

10.768 

Cancelados Em andamento Concluído - Redução Concluído 

Domícilios 

 Atividades Específicas de Reg. Fund.  Projeto de Reg.  Fund. 
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ANEXO 5 – Gráfico – Número de CRC em meses do Tempo de Duração do Contrato (TDC) conforme status.  
 

 

FONTE: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC) 
 

 

3 

4 4 

2 

1 

2 2 

3 

1 

2 

3 

2 

até 30 meses 31 a 60 61 a 90 91 a 108 Mais 108 meses 

cancelados Em andamento Concluído com redução de metas Concluído  
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ANEXO 6 – Gráficos – Resumo do Tempo de contratação e execução por CRC. 

 

 

FONTE: Elaboração própria com bases nos processos de contratos de repasse CAIXA (CRC) 
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ANEXO 7 – Roteiro de entrevistas semiestruturadas.  

QUESTIONÁRIO Município - PAPEL PASSADO 

Atibaia – X contratos  

 

Identificação da secretaria entrevistada 

 

Contrato 0000000-00/0000 – Status – Bairro XXXX 

Contrato 000.000-00/0000 – Status – Bairro XXXX 

 

1. Informações gerais:  

 

 Quantos servidores tratam da regularização fundiária? Qual a formação dos servidores? 

Quantos têm dedicação exclusiva para atividade de regularização?   

 

 Qual é o departamento responsável pela regularização fundiária?  

 

 As atividades da regularização fundiária são majoritariamente executadas pelo Município ou por assessoria 

contratada? Quais atividades são contratadas: Assessoria Jurídica, Levantamento Cartográfico, Elaboração de 

projetos (parcelamento do solo, complementares de infraestrutura etc), e/ou assessoria para a captação de 

recursos? 

 

 Qual o órgão que realiza as licitações? Há uma boa relação do setor de regularização com esse órgão?  

 

  Existem critérios para priorizar as áreas que serão regularizadas? Quais são esses critérios?  

 

 O município já concluiu a regularização de alguma área? Isso é registrou o parcelamento do solo em cartório e 

titulou as famílias? O que justificou a escolha dessa(s) área(s)?  

 

  Qual órgão municipal aprova os projetos de regularização?  E o “licenciamento” ambiental? 

 

 A aprovação dos projetos sempre foi neste mesmo órgão? E o que é exigido para aprovação, sofreu alteração?   

 

2. Papel Passado no município 

 

 O que levou a Prefeitura a acessar o Papel Passado?  

 

 Que tipo de apoio (ou financiamento) a Prefeitura precisava para promover a regularização?   

 

 Os assentamentos selecionados e incluídos no contrato já estavam totalmente urbanizados? Era necessário 

executar algum tipo de obra?  

 

  No contrato 000000-00/0000 que trata do bairro XXXXXXX após X meses para aprovar o financiamento, 

levou-se mais  XXXX meses para contratar o prestador de serviço, isso é da seleção até a contratação .  O que 

aconteceu? Como explicar esse prazo?   

 

 Ainda sobre este contrato, foi realizado o projeto de infraestrutura e de restauro de um Galpão para uso 

institucional, foram executadas essas obras? E o galpão esta sendo utilizado?  
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 Também foi identificada a necessidade de produção habitacional, no próprio local, foi realizada?  

 

 Qual o estágio de regularização fundiária desse assentamento? 

 

  No contrato 0000000-00/0000 que trata Do bairro xxxxxx, a aprovação foi rápida, 4 meses, mas a contratação 

dos serviços levou mais que X anos. O que aconteceu? Como explicar esse prazo?   

 

 Ainda sobre este contrato, foi realizado o projeto de infraestrutura, foram executadas essas obras?  

 

 

 Neste contrato foi identificada a necessidade remoção de algumas unidades habitacionais (XX), inclusive foram 

realizados os projetos executivos destas unidades. As unidades foram executadas?  

 

 Qual o estágio de regularização fundiária desse assentamento? 

 

3. Quanto ao Programa Papel Passado.  

 

 A participação no Programa Papel Passado foi decisiva para promover a regularização do assentamento XXXX  

e XXXX? Qual a contribuição efetiva?  

 

 Que tipo de apoio (financiamento) o Papel Passado não viabiliza e seria necessário? 

 

 Como avalia o programa Papel Passado? 

 

 O que seria necessário rever ou mudar no Programa (desenho e operação)?  

 

4. Comente sobre as dificuldades encontradas para realizar a regularização fundiária de forma geral? 
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Pesquisa Semi Estruturada  

Técnicos da CAIXA ECONOMICA FEDERAL que analisam o Papel Passado  

 

- Como você avalia o programa Papel Passado? 

 

 - Em sua opinião, quais são as principais dificuldades dos municípios em firmarem o contrato 

com a CAIXA? E quais as principais dificuldades na sua execução? 

 

- A CAIXA tem os seus procedimentos e normativas que regulam as análises dos contratos. Qual é 

dificuldade que você verifica? E que tipo de procedimento a CAIXA poderia adotar para agilizar 

(simplificar) o processo?  

 

- Foi identificada a dificuldade em alguns municípios em realizar etapas iniciais da efetivação dos 

contratos (Elaboração dos Planos de Trabalho, o Termo de Referencia) e em alguns casos a 

aprovação da licitação. Em alguns contratos o tempo de aprovação e contratação dos serviços 

supera o tempo de execução do objeto em si. O que você atribuiria isso?  

 

- Nos contratos do papel passado analisados, verifiquei uma quantidade considerável de contratos 

cancelados, sendo que estes estavam em execução, algumas vezes avançadas.É possível traçar um 

motivo comum a estas situações? 

 

- Outra grande quantidade de contratos que optam pela conclusão com a redução de metas.  E 

nestas situações é possível traçar um motivo comum?  

 

- A execução destes contratos de regularização fundiária (Papel Passado), os prazos são muito 

prolongados e geralmente não condizentes com os prazos previamente definidos. A que você 

atribui isso?  

 

Caracterização do Entrevistado: 

 

- Qual é função do técnico entrevistado na análise do Programa Papel Passado? 

 

- Como essas análises são divididas internamente? 
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ANEXO 8 – Comparação entre o estágio de regularização fundiário alcançado dos CRCs no momento da 
pesquisa documental e durante a entrevista. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Município 

CRC:     /  ◦ 

Assentamentos / 

status 

Estágio na pesquisa documental Estágio entrevista 

Atibaia 

 

2004 / 1 / concluído Finalizou os Projetos 

Foi selecionado para urbanização, mas teve a obra 

paralisada por não conseguir o licenciamento ambiental. 
No momento fazem a tentativa pelo Cidade Legal. 

Conseguiram a titularidade da área. 

2005 / 1 / concluído Finalizou os Projetos 

Executaram algumas obras por conta própria apenas 

onde não era necessária remoção. Ainda não possui a 
titularidade da área, apenas um termo de concessão 

provisória. 

Piracicaba 
2004 / 9 / 

andamento 

8 assentamentos com pedidos de 
registro do parcelamento do solo no 

CRI e 1 pedido de abertura de 

matrícula 

1 assentamento - Registrado o parcelamento 

1 - enviado ao Cidade Legal 

7 - projetos de retificação e parcelamento do solo. 

Campinas 2005/ 6 / cancelado 
6 pedidos  egistro do  parcelamento 

do solo no CRI 

5 assentamentos - registrados em processo de titulação 
das famílias 

1 - Necessita de licenciamento ambiental 

Campinas 

COHAB 

2004 / 1 / concluído 

com redução 
Regularização da base fundiária 

No mesmo estágio com redefinição da estratégia e a 

tentativa de regularizar 4 de 5 partes. 

Santo 

André 

 

2005 / 15 / 

cancelado 
Realização de sondagem 

4 assentamentos - tiveram alteração de tipologia (2 - 

urbanização e 2 – construção via MCMV. 

11 – estavam previstos entrar em um novo contrato de 
regularização, que estava paralisado por problemas na 

licitação. 

2004 / 9 / cancelado Sem início 

7 assentamentos – foi realizado topografia e cadastro 

socioeconômico. 
2 – saíram da ação de regularização. 

2006 / 2 / concluído 

com redução 

2 assentamentos - projetos e 

memoriais 
2 – Registrado a base fundiária 

Diadema 

 

2006 / 19 / 
andamento 

5 assentamentos – protocolos de 

parcelamento do solo 
12 – Em projeto de parcelamento 

2 – saíram 

7 assentamentos – com aprovação municipal 

4 – com comunique-se do licenciamento ambiental (por 

contaminação do solo) 

1 – Laudo geotécnico 
1 – Entrada na aprovação 

1 – Adequação de projeto 

3 – Em andamento regularização da base fundiária 
2 – Saíram 

2006 / 5 / 

andamento 
Não iniciado 5 assentamentos - Cadastros das Famílias 

2013/ 3 / andamento Não iniciado Cancelado 

Osasco 

 

2005/ 5 / cancelado 

2 assentamentos - Titulação das 

concessões sem o registro do 

parcelamento do solo. 

4 assentamentos - registrado o Parcelamento do Solo e a 

titulação está em andamento. 

1 – Regularização da base fundiária. 

2006/ 6 / concluído 

com redução 

4 assentamentos - Titulação das 

concessões sem o registro do 
parcelamento do solo. 

2 – Excluídos, mediante  pedido de 

redução 

3 – Registrado o parcelamento em andamento a titulação 
(substituindo a concessão pela propriedade). 

1 – Em aprovação no município (já há titulação da 

concessão) 

1 – Regularização da Base fundiária. 

1 – Necessidade de complementação de infraestrutura. 

2013/ 1 / andamento Lepac parcial 
Lepac realizado 

Restante em Licitação 


