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RESUMO

A pesquisa investigou os instrumentos urbanísticos limitadores ao direito de
propriedade e seu papel na regulação da ocupação do solo urbano para o fim

da habitação social, com especial enfoque para a usucapião coletiva, o
direito de superfície e as Zonas Especiais de Interesse Social como

instrumentos civis e urbanísticos úteis à ação voltada para o fim da
habitação social. A reflexão jurídica em tela partiu da análise do direito de

propriedade e suas limitações, considerando o direito à moradia e o direito à
cidade, assim entendidos como o direito conferido aos habitantes da cidade

de obterem acesso aos bens sociais e culturais por meio da garantia de

moradia digna. Apresentou diversos instrumentos urbanísticos limitadores

do direito de propriedade, suas características e peculiaridades. Por fim,
ofereceu destaque à usucapião coletiva, ao direito de superfície e às Zonas
Especiais de Interesse Social como potenciais instrumentos auxiliadores na

garantia do acesso à moradia à população de baixa renda, assim como suas
implicações no direito civil, com relação à limitação que oferecem ao direito
de propriedade.

PALAVRAS-CHAVE: Limitações ao direito de propriedade - Instrumentos

urbanísticos - Usucapião coletiva - Direito de superfície - Direito de
Vizinhança - Zonas Especiais de Interesse Social
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ABSTRACT

The research investigated the urbanistic instruments limiting the right to

property and its role in the regulation of urban land occupation for the

purpose of social housing, with special focus on “usucapião coletiva”,
“direito de superfície” and “Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS” as
instruments of the law to support actions towards the goal of social housing.
Legal reflection on the ground started from the analysis of property rights

and their limitations, considering the right to housing and the right to the
city, understood as the right of the inhabitants of the city to gain access to
social and cultural goods through the guarantee of housing in good

conditions. The research analyzed several urbanistic instruments limiting the

right of property, their characteristics and peculiarities. Lastly, it
emphasized “usucapião coletiva”, “direito de superfície” and “Zonas

Especiais de Interesse Social - ZEIS” as potential tools to guarantee the
access to housing for the low income population, as well as its implications
in the property rights, regarding the limitations they offer to these rights.

KEY-WORDS: Limitations to the property rights - Urban instruments Access to housing - regulation of urban land occupation
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1. Introdução: a questão da moradia e o direito à cidade
O título da pesquisa, "Regulação da ocupação do solo urbano para o fim da

habitação social", aponta para o enfoque que a pesquisa buscou dar à análise que fez dos

instrumentos civis e urbanísticos limitadores ao direito de propriedade voltados à garantia
do direito à moradia e acesso aos bens culturais da cidade.

A escolha do título buscou representar a delimitação macro da pesquisa, a

questão das soluções para a ocupação do solo pela população de baixa renda,
especificamente na cidade de São Paulo, e a perspectiva a partir da qual se pretendeu
analisar tal objeto, qual seja, a perspectiva da análise das questões sociais e ambientais que
giram em torno do tema.

Finalmente, apontou para o fim maior da pesquisa: indicar soluções

jurídicas que contribuam para a transformação para melhor da configuração atual da
ocupação do solo da cidade pela população de baixa renda, analisando a efetividade dessas
soluções jurídicas e apontando suas falhas e vantagens.

A pesquisa abrangeu parte da atuação do direito urbanístico e do direito civil

para interferir na organização do modo como a cidade de São Paulo é atualmente ocupada
pela população de baixa renda.

A reflexão jurídica partiu da análise das limitações ao direito de

propriedade, sob o viés da função social da propriedade e sua relação com o direito ao
meio ambiente saudável, à propriedade, à moradia, à saúde, ao trabalho e aos bens sociais e
culturais, especialmente para a economicamente hipossuficiente da população.

O texto constitucional, ao proteger concomitantemente o direito à

propriedade, o direito à moradia e o direito ao meio ambiente sadio, ecologicamente
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equilibrado e propício ao desenvolvimento das potencialidades humanas traz conteúdo
programático a ser perseguido pelo Estado brasileiro. Liga-se esse programa diretamente à

garantia da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), ao direito à saúde (art. 6º da
CF) e ao direito à vida (art. 5º, caput).

Considerando as condições sociais, políticas e jurídicas em que se

constituiu, historicamente, e ainda se constitui a ocupação de São Paulo, pode-se dizer que
a cidade se permite ocupar de certa maneira.

A pesquisa pretendeu mapear e apresentar alguns instrumentos jurídicos que

buscam interferir no modo como a cidade se permite ocupar pela população de baixa
renda, assim como sua efetividade.

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, pautada pelos

princípios da liberdade, igualdade e solidariedade, previu direitos e garantias fundamentais

de primeira, segunda e terceira geração, dentre os quais, respectivamente, o direito à
propriedade (art. 5º, XXII), à moradia (art. 6º) e ao “meio ambiente ecologicamente
equilibrado (...) essencial à sadia qualidade de vida” (art. 225).

O direito à propriedade, integrante da categoria denominada por parcela da

doutrina como de “primeira geração” (direitos ligados à liberdade), constitui cerne do

sistema capitalista e a proteção constitucional a ele atribuída só é excepcionada pela
necessidade de que seu exercício represente o cumprimento de uma função social.

O direito à moradia, de segunda geração (direitos ligados à igualdade),

integra a categoria dita dos direitos sociais e os esforços do constituinte originário em

formar uma ordem jurídica que busque a melhoria da qualidade de vida dos
hipossuficientes.
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Por fim, protege também a Constituição Federal o direito fundamental ao

meio ambiente ecologicamente equilibrado, de terceira geração1 (direitos ligados à
fraternidade), "bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações" (art. 225 da CF).

Todas estas proteções constitucionais foram sopesadas na análise objeto da

pesquisa, de modo a entender de que modo os instrumentos limitadores ao direito de

propriedade analisados apontam para uma proteção equilibrada desses direitos, na
perspectiva de uma cidade solidária, inclusiva, democrática e na qual a propriedade atenda
plenamente à sua função social.

O trabalho objetivou, assim, considerar em sua análise as questões humanas

e ambientais envolvidas na transformação do espaço social.

Quais suas condições e

mecanismos jurídicos disponibilizados? Como o arcabouço jurídico analisado garantem ou
procura garantir a melhoria das condições de ocupação pela população de baixa renda?

De que modo tais mecanismos jurídicos têm conseguido efetivamente

influenciar e qual a sua efetividade? São muitas as perguntas e imensa a vontade de que os

apontamentos trazidos por essa dissertação contribuam à investigação acadêmica na busca

de efetividade das políticas adotadas pelo Estado para que a propriedade e a cidade
atendam à sua função social.

Nas cidades em que há grande adensamento populacional, dentre as quais se

destaca São Paulo, objeto do presente projeto, observam-se diversas dificuldades práticas

para a conciliação da ocupação do solo para o fim de moradia com a necessária proteção

Norberto Bobbio critica essa categoria: "Ao lado dos direitos sociais, que foram chamados de direitos de
segunda geração, emergiram hoje os chamados direitos de terceira geração, que constituem uma categoria,
para dizer a verdade, ainda excessivamente heterogênea e vaga, o que nos impede de compreender do que
efetivamente se trata" - in BOBBIO (pg. 5).
1
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dos recursos naturais e do meio ambiente sadio e equilibrado, com respeito à propriedade
privada que cumpra sua função social.

O direito à moradia, apesar de previsto na categoria de direitos sociais pela

Constituição Federal e integrante do rol dos direitos fundamentais, ainda encontra precária
efetivação, principalmente no que se refere às populações de baixa renda.

O déficit habitacional, considerando-se apenas as famílias que saem de áreas

de risco na cidade de São Paulo, era, em 2011, segundo dados da Secretaria Municipal de
Habitação, de 130 mil moradias2.

E ao lado da deficiência do sistema político-jurídico em suprir a carência de

habitações populares, há a precariedade das condições de moradia dessa parcela

hipossuficiente da sociedade, para a qual muitas vezes sequer chega saneamento básico
mínimo à proteção da saúde e da vida.

Ainda de acordo com dados da Secretaria Municipal de Habitação3, a

solução das deficiências habitacionais de São Paulo, da falta de moradia e habitação
inadequada de famílias com renda de até seis salários mínimos demandaria investimentos
na ordem de R$ 56 bilhões, dos quais R$ 10 bilhões somente para urbanização de favelas,

com a construção de moradias ou adaptação dos 381 mil domicílios existentes em 1.622
comunidades.

A precariedade da forma como a cidade é ocupada para o fim de moradia

por essa parcela desassistida da população leva ainda a outra consequência igualmente
"Déficit habitacional real na cidade de São Paulo é de 130 mil moradias", Uol Economia, Disponível em:
http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2011/11/17/deficit-habitacional-real-na-cidade-desao-paulo-e-de-130-mil-moradias.jhtm, Consultado em 28/09/2013.
2

VILLELA, Danielle, CARDOSO, Diego, BOTTINI FILHO, Luciano e VIEIRA, Renato, "São Paulo
precisaria de mais de 25 anos para zerar déficits", Disponível em: http://blogs.estadao.com.br/focas2012/orcamento/sao-paulo-precisaria-de-mais-de-25-anos-para-zerardeficits/?doing_wp_cron=1381381641.6494369506835937500000, Consultado em 28/09/2013.
3
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danosa à efetivação dos direitos fundamentais: a proteção dos recursos naturais e a garantia
de vida em um meio ambiente sadio e equilibrado.

Os problemas decorrentes de uma ocupação inadequada da cidade vão ainda

mais longe, no que se refere aos bens fundamentais que a Constituição Federal visa
garantir.

A forma de ocupação historicamente verificada em São Paulo, com a

formação das chamadas “periferias”, longe está de garantir à população mais pobre o
acesso satisfatório aos bens materiais e culturais ligados ao exercício da função social da
cidade.

Exemplo dessa dificuldade é a baixa mobilidade urbana, dificultada pelo

distanciamento físico entre as habitações e os locais de trabalho, como resultado de um
modelo desordenado de ocupação, consequência da ausência de políticas públicas e da
implementação tardia e muitas vezes inadequada das soluções jurídicas existentes.

De acordo com os dados colhidos na Pnad 2012 (Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílios), do IBGE, o paulistano gasta, em média, 45,8 minutos no
deslocamento casa-trabalho, ficando, ao lado do Rio de Janeiro, na pior posição entre as

capitais brasileiras4. O percentual de pessoas que precisam de mais de uma hora para

chegar ao local de trabalho em São Paulo é de nada menos que 23,7%, destacando-se que
5% dos paulistanos gastam mais de duas horas nesse trajeto.

A forma como se deu a ocupação do solo na cidade de São Paulo para o fim

de moradia pela população mais pobre, nas últimas décadas, não atende aos padrões
necessários à garantia da vida em um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado,

"Quanto tempo o brasileiro gasta para ir ao trabalho", Folha de S. Paulo. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2013/10/78564-quanto-tempo-o-brasileiro-gasta-para-ir-aotrabalho.shtml, Acessado em 12/10/2013.
4
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impossibilitando o acesso aos bens materiais e culturais derivados da função social da
propriedade e da cidade.

Estas são as premissas a partir da quais iniciamos nossa análise.
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6. Conclusões
A análise realizada nos levou à conclusão de que o nosso ordenamento

vigente possui inúmeros e variados instrumentos voltados à habitação social, em direção à

efetivação do direito à moradia digna à população de baixa renda, dentre eles os
instrumentos de direito civil e urbanístico limitadores do direito de propriedade.

O Estatuto da Cidade tendo sido capaz, ao longo de todos os anos desde sua

criação, de influenciar positivamente as cidades, gerando modificações e impulsionando a
urbanização e a busca da melhora de condição da vida da população.

Por sua vez, os Planos Diretores e leis de zoneamento, em obediência ao

Estatuto da Cidade, colocam em crescente prática os instrumentos positivados para a
consecução da função social da propriedade urbana.

As limitações ao direito de propriedade, inseridas na legislação urbanística,

influenciam desde a reconfiguração das cidades até a maximização da fruição, pelos
cidadãos, dos bens da vida disponíveis.

Previsões de direito civil outras, tais como o direito de superfície, também

cumprem seu papel de oferecer alternativas para a ocupação do solo, na construção da
cidade em sua nova concepção de objeto de direito da coletividade dos seus cidadãos.

No entanto, há diversos problemas a serem transpostos, tais como a lentidão

na implementação de instrumentos voltados à maximização da função social da
propriedade e a construção de habitações destinadas à população mais carente.

Além disso, a gestão democrática da cidade precisa ser ampliada e

valorizada, sobretudo para a solução de políticas que possam conciliar os interesses na
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maior medida possível, em busca da construção da cidade ideal e acessível a todos os seus
cidadãos.

Dessa forma, considerando a existência de pontos a serem melhorados e

barreiras a serem superadas, os instrumentos urbanísticos limitadores ao direito de

propriedade mostram-se relevantes na busca da cidade acessível a todos os seus habitantes,
na consecução do objetivo constitucional de cumprimento da função social da propriedade
e dos direitos sociais garantidos pela Carta Maior, tais como o direito à moradia digna.
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ANEXO I
ANOTAÇÕES DE PESQUISA DE CAMPO:
Visita a assentamentos precários no Parque Continental, São Paulo, SP, próximo a
Osasco, e terreno onde se pretende a instalação de ZEIS-3 em frente ao Shopping
Continental.

Data da visita: 08/09/2016
Descrição do local:
Comunidade 1: Parque Continental
Iniciamos a análise de campo na Rua Peixe Boi, adentrando às ruas Sabiá

Branco, Quiçá D’água e Quero-Quero, onde pudemos identificar dois tipos de moradias de
população de baixa renda: i) prédios de apartamentos de baixa renda estilo “COHAB” e ii)
casas precárias, construídas em terrenos próximos aos prédios.

Os prédios são constituídos de apartamentos pequenos, divididos em blocos,

com conservação precária, mas servidor de coleta de lixo e instalações de água e luz.
Comunidade 2: Área próxima à Rua Floresto Bandecchi.

Finalmente, nos dirigimos à comunidade vizinha que se inicia na R. Dr. José

Benedito de Morães Leme e incluindo a Rua Piraúba, ambas próximas à mais conhecida
rua, a Rua Floresto Bandecchi.

97
Notamos área com configuração típica da favela: ruas estreitas, em declive,

terreno acidentado e moradias precárias de alvenaria, em assentamento disforme, não
planejado para habitação popular.
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ANEXO II
Fotografias obtidas na pesquisa de campo de 08/09/2016
Fotografia nº 1 - residências próximas a prédios de habitação popular no Pq. Continental:

Fotografia nº 2 - residências próximas a prédios de habitação popular no Pq. Continental:
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Fotografia nº 3 - terreno onde se pretende a instalação de ZEIS-3:

Fotografia nº 4 - terreno onde se pretende a instalação de ZEIS-3:
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Fotografia nº 5 - terreno onde se pretende a instalação de ZEIS-3:

Fotografia nº 6 - prédios de habitação popular e residências:
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Fotografia nº 7 - residências populares vizinhas a prédio de habitação popular:

Fotografia nº 8 - moradias precárias na R. Dr. José Benedito de Morães Leme:
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ANEXO III
Entrevista com morador realizada na pesquisa de campo de 08/09/2016
Entrevistado: Sr. João, morador da casa de nº 47 da Rua Peixe Boi, Pq. Continental, São
Paulo, SP.

Observação: Considerando a presença de traficantes no local, não nos identificamos como
pesquisadores, mas como interessados em comprar apartamento em um dos prédios de
moradia popular existentes no local.

1 - O senhor reside há quanto tempo na comunidade?
R = Resido há mais de 20 anos.
2 - Pode nos contar um pouco sobre a evolução das moradias aqui?
R = O local foi ocupado quando foram construídos os prédios de “COHAB”. As

pessoas vieram na maioria das da área do CEASA, mas muitos acabaram vendendo
seus apartamentos por preços baixos e voltaram para lá.

3 - Como é residir aqui? O senhor gosta de morar na comunidade?
R = É muito tranquilo. Não se vê brigas e confusões, pois os traficantes da área
colocam regras. Se alguém roubar alguém aqui, morre.
4 - O senhor mora onde? É proprietário?
R = Eu moro aqui [aponta para o nº 47] há muitos anos. Moro de aluguel. Pago R$
700 (setecentos) reais por mês de aluguel.
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5 - O senhor sabe o que será construído no terreno ao lado? [apontamos para a área em
frente ao shopping a qual se pretende para instalação de ZEIS, conforme proposta PL
272/2015]

R = Não sei. Dizem que pertence a um militar, mas não sei se é verdade.

6 - O senhor acha que o terreno deveria se destinar à construção de moradias?
R = Deveria, mas o Prefeito não olha para isso, então a área fica aí, largada. Não
olham para a gente, né?
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ANEXO IV
Mapas do local da pesquisa de campo de 08/09/2016
Mapa 1 - Região do Jaguaré, zona Oeste de São Paulo:

Mapa 2 - Parque Continental - próximo à divisa com a cidade de Osasco:

