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ABSTRACT 

Land regularization is known as a good way to solve the lack of housing for low-income people. In 
Brazil, since 2001, with the City Statute (Estatuto das Cidades) release, the possibilities of land 
regularization were considerably enlarged. This paper aims to discuss the classical definition of the term 
“Land regularization”: the set of urban, legal, constructing, and management actions, added to social ones 
for communities that have occupied squatted lands. This work is based on the fact that the land tenure 
safety is crucial for the right of dwelling, since without this feeling, the menace of eviction from the 
squatted land is always present. The Caixa Econômica Federal (CEF—acronym of Federal Institution of 
Savings and Loans) experiences in this field are shown on this work, as well as the land regularization 
experiences in the State of Santa Catarina. Finally, some considerations are made based on the evaluation 
of these experiences (some are still taking place), allowing some conclusions. The most surprising of 
them is that, despite of guarantee tenure safety; some projects did no bring the expected safety, increasing 
the fear in the assigned families. This fact brings up an issue regarding to the established logic, among the 
public institutions that are responsible for the low-cost-housing policies development. 

RESUMO 

A regularização fundiária tem sido apontada como uma solução para o déficit de moradia para a 
população de baixa renda. No Brasil, a partir de 2001, com a vigência do Estatuto das Cidades, as 
possibilidades de regularização fundiária foram ampliadas e passaram a acontecer com mais freqüência. 
Este trabalho faz considerações acerca do conceito atualmente utilizado para a regularização fundiária 
cuja concepção adotada configura-se como um conjunto de ações urbanísticas, jurídicas, edilícias e 
administrativas, somadas a ações sociais junto a comunidades que ocupam áreas irregulares. Parte da 
hipótese que a segurança na posse seja elemento primordial do direito à moradia, já que sem ela, a 
ameaça de despejos e expulsões da população de assentamentos irregulares, está sempre presente. 
Apresenta experiências de regularização fundiária promovidas pela Caixa Econômica Federal (CEF) que 
vem acontecendo no Estado de Santa Catarina desde 2001 e conclui mediante a avaliação da 
implementação destas experiências, que ainda estão em andamento, mas que já nos permitem algumas 
conclusões. A mais reveladora delas é a que indica que apesar do objetivo de garantir a segurança na 
posse, alguns projetos não trouxeram a esperada segurança e aumentaram a preocupação para as famílias 
beneficiadas. Fica em contradição da lógica estabelecida até então, entre os técnicos dos agentes públicos 
responsáveis pelas políticas públicas da habitação popular. 
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1. INTRODUÇÃO 

A moradia digna é um dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal que se 
apresenta como um dos maiores desafios para os gestores públicos na atualidade.  A insegurança 
na posse é, segundo o agentes do setor, um dos componentes que caracteriza o déficit 
habitacional.  Como conseqüência, esta coalização entende que a regularização fundiária 
apresenta-se como o antídoto a este fator, pois pressupõe-se que após a sua execução, o risco de 
despejo é eliminado e a segurança da casa própria passe a ser uma realidade, beneficiando 
principalmente a população de baixa renda, em especial os moradores de favelas. 
 
Neste trabalho, abordamos a regularização fundiária como uma das soluções para parte do déficit 
de  moradia e apresentamos experiências catarinenses que acontecem desde 2001, cuja avaliação 
revela elementos importantes que podem subsidiar a discussão das políticas habitacionais que 
estão em andamento em diversos municípios brasileiros, por exigência da Lei nº. 11.124/05, a 
Lei do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. 
 

2. CONCEITUAÇÃO 

Para embasarmos nosso estudo é importante destacarmos preliminarmente, os conceitos de 
moradia, habitação, segurança na posse e regularização fundiária. 
 
O direito à moradia, é um direito humano, previsto na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e na Constituição Federal.  Este dever constitucional à moradia, o grande déficit 
existente no país e o fato de ser uma política que impulsiona o setor produtivo, faz da habitação 
uma das políticas públicas prioritárias do Governo Federal, que tem uma estrutura própria no 
Ministério das Cidades, dedicada a esta questão. 
 
Segundo Turner (1970) Habitação compreende a satisfação das necessidades do abrigo, 
acessibilidade e ocupação ou tenência.  Isto contradiz a maioria das ações de provisão da 
habitação pois se baseiam apenas em prever o abrigo deixando em situação precária as duas 
outras necessidades ou dimensões da habitação, segundo aquele mesmo autor.  Felizmente, esta 
filosofia vem sendo abandonada, dados os resultados pífios obtidos até então factuados pelo 
alarmante déficit habitacional do país. 
 
Neste contexto, a segurança na posse é considerada como um elemento importante na provisão 
por habitação e tem sido uma preocupação constante de diversas organizações de defesa dos 
direitos humanos. Constitui-se de um dos temas do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais – o PIDESC, adotado pela ONU em 1996, que cria obrigações aos Estados-
partes, no sentido de responsabilização internacional em caso de violação dos direitos por ele 
consagrados. 
 
Chefes de Estado reunidos em Nova York durante a cúpula do Milênio das Nações Unidas, em 
2000, assumiram o compromisso de melhorar significativamente a qualidade de vida de 100 
milhões de favelados, até 2020, com duas medidas de “melhoria”, quais sejam: acesso a 
saneamento adequado e garantia de posse – um objetivo estabelecido inicialmente pela Aliança 
das Cidades, um esforço conjunto do Banco Mundial, UN-Habitat, associações de órgãos 
municipais e agências de ajuda lançado em 1999. 
Neste mesmo sentido, Millon Khotari, relator especial das Nações Unidas para a moradia 
adequada,  em missão ao Brasil em 2004, abordou o direito á moradia adequada de uma maneira 
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ampla, que inclui não somente a moradia, mas o acesso a serviços básicos, bem como a proteção 
contra evicções forçadas,  dando importância à segurança na posse. 
 
Para compreendermos a segurança na posse, extraímos do dicionário, o conceito de segurança 
cujo significado consiste em: afastamento de todo o perigo, condição do que está seguro; 
confiança, tranqüilidade de espírito de que não haver perigo; certeza, firmeza, convicção; 
amparo. Posse é o estado de quem possui ou frui uma coisa em seu poder; a retenção ou fruição 
de uma coisa ou direito; a ação ou direito de possuir um título de propriedade. 
Segurança na posse então, ao relacionarmos com a habitação, consiste em ter confiança de que 
possui e de que pode usufruir com tranqüilidade e sem perigo do direito de morar, do direito de 
abrigo e do acesso a este.  
 
A segurança na posse constitui vetor importante já que a produção da habitação informal e ilegal 
tem se constituído como única alternativa de moradia para muitas famílias em todo o mundo seja 
por meio de autoconstrução de habitações precárias em favelas, loteamentos e conjuntos 
habitacionais irregulares, loteamentos clandestinos, cortiços, ocupações de áreas verdes, encostas 
e beiras de rios. 
 
Soto (apud SHEEHAN, 2003), considera edificações sem titulação como ‘capital morto’ e 
defende que a forma mais óbvia para uma família garantir o lar é obter título de propriedade. 
Traz o entendimento de que se os governos concedessem aos moradores de assentamentos 
informais esse reconhecimento legal, teoricamente poderiam proporcionar novas oportunidades 
para desenvolvimento e até mesmo crédito. Defende o autor, que o reconhecimento do direito da 
terra, propicia aos moradores de favelas a utilização de seus imóveis como um ativo financeiro 
importante, disponível para alavancar recursos com vistas a melhorar suas condições de renda e 
trabalho. 
 
Conforme ensina Fernandes (2003), o título da terra é importante quando há conflitos de 
propriedade, domésticos, familiares, de direito de vizinhança. Também para reconhecer direitos 
sócio-políticos e para garantir que os ocupantes possam permanecer nas áreas sem risco de 
expulsão pela ação do mercado imobiliário, por mudanças políticas que quebrem o pacto sócio-
político gerador de percepção de segurança de posse, ou pela pressão do crime organizado, como 
tem acontecido em diversas favelas de loteamentos irregulares brasileiros. 
Assim, a regularização fundiária apresenta-se como solução para a insegurança na posse e é uma 
ação incentivada pela Política Nacional de Habitação, que vem sendo implementada no país por 
meio do Ministério das Cidades. 
Oliveira (2001, p.41) apresenta a seguinte definição para a expressão “regularização fundiária”:  
“A regularização fundiária é o procedimento pelo qual se busca tornar lícita, isto é, amparada 

pelo Direito, a ocupação da terra nos casos em que o acesso àquele bem tenha ocorrido de 

modo irregular. Normalmente, a expressão “regularização fundiária” é utilizada para designar 

a atuação destinada a revestir com maiores proteções a posse existente sobre determinado 

imóvel. Isso pode ocorrer mediante a instituição de um título de propriedade ou de outro direito 

real.” 

 
De acordo com Fernandes (2002), o termo “regularização fundiária” tem sido utilizado com 
sentidos diferentes, referindo-se em muitos casos tão somente aos programas de urbanização das 
áreas informais e em outros casos, o termo tem sido usado para se referir exclusivamente às 
políticas de regularização fundiária das áreas e dos lotes ocupados irregularmente.  
Em que pesem algumas diferenças quanto aos conceitos adotados, o entendimento atual e o 
direcionamento de estudiosos no que diz respeito a projetos de urbanização e recuperação de 
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favelas, é no sentido de integrar as regularizações urbanística, jurídica e técnica (edilícia), 
somando-se a essas ações, o trabalho social junto à comunidade. O conjunto dessas ações é 
denominado de regularização fundiária. 
 

3. O PROBLEMA 

A carência de moradias no país revela números desafiadores aos gestores públicos. Segundo a 
Fundação João Pinheiro o déficit brasileiro em 2005 era de 7,9 milhões de moradias. Em Santa 
Catarina, território das experiências objeto deste estudo, dados de 1994 da então Secretaria de 
Estado da Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Comunitário, indicavam uma carência de 
126 mil moradias. A Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina - COHAB/SC estima 
o déficit hoje em 160 mil unidades. Um dos complicadores deste déficit é a composição social já 
que existe uma concentração de mais de 80% na faixa de renda até 3 salários mínimos.  
 
Um dos componentes deste enorme déficit, e o mais grave deles, são as ocupações irregulares de 
áreas públicas, de preservação, de risco e mananciais. O impacto destas ocupações é 
preocupante, pois tem implicações sociais, econômicas, ambientais e jurídicas, tanto para os 
moradores destas áreas quanto para a sociedade de uma forma geral. 
 
Derivadas da conjuntura econômica do país e do processo de urbanização desordenado, as 
favelas cresceram de forma acelerada nos país. Dados do IBGE informam que elas estão 
presentes em 80% das cidades entre 100 e 500 mil habitantes e em 45% daquelas entre 20 e 100 
mil habitantes. Em 1970, apenas 1% da população da Grande São Paulo vivia em favelas. Em 
1995, registra-se um salto, para nada menos de 20%. Em outras capitais, um quadro assustador: 
25% em Belo Horizonte; 28% no Rio de Janeiro; 33% em Salvador; 50% em Belém.  
 
Segundo Miranda (2001) Santa Catarina apresentava em 2001, 83 favelas. Somente em 
Florianópolis, dados atuais da Prefeitura de Florianópolis revelam que o percentual dos 
moradores de favelas em Florianópolis chega a 16%, distribuídos em 62 assentamentos 
irregulares de baixa renda. Estes dados são impressionantes para a região, apesar de serem 
pequenas as áreas, se comparadas aos grandes centros do país. 
 
Sheehan (2003) informa que assim como uma cidade, a favela tem sua própria história, cultura, 
economia e peculiaridade imobiliária, seu jeito próprio de ser e que apesar da tremenda variação, 
uma característica comum das favelas tende a ser a insegurança que os moradores sentem em 
seus próprios lares, impedindo-os de melhorarem suas condições de vida e alcançarem seu 
potencial pleno. Também aponta como uma característica importante das favelas, a 
irregularidade da posse. 
  
Neste entendimento, confirmamos a importância da regularização fundiária como uma das 
formas de resolver parte da problemática que envolve a falta de moradia, constituindo-se em 
solução para grande parte do problema habitacional brasileiro, principalmente para aquele que 
ocorre nos assentamentos irregulares e abrange a população de baixíssima renda. 
 
 
 
 

4. O MARCO LEGAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 



4 

No Brasil, com a aprovação da Lei 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, acompanhado pela Medida 
Provisória 2220/2001, um novo contexto foi estabelecido no que diz respeito aos aspectos 
jurídicos da Regularização Fundiária. Esta nova ordem veio dar suporte às ações dos governos e 
sociedade no enfrentamento das questões urbanas, sociais, e ambientais que afetam a vida da 
população. 
 
Um grande debate nacional foi iniciado e as experiências tendem a acontecer de maneira mais 
consistente já que a sociedade conta com um variado repertório de instrumentos de regularização 
fundiária para viabilizar a titulação da terra, dentre os quais destacamos a Usucapião Especial 
Urbana, a Concessão de Uso Especial para fins de Moradia e a  Concessão de Direito Real de 
Uso, complementados pelas ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social, pelo direito de 
superfície e pela cessão de posse. 
 
Compete ainda, citar como importante instrumento facilitador das ações de regularização 
fundiária, a recente aprovação da Medida Provisória 335/06, de 23 de dezembro de 2006 que 
trata da regularização fundiária e do acesso aos imóveis da União para beneficiários de 
programas habitacionais. Esta medida originou o Projeto de Lei de Conversão 04/2007, aprovado 
em 15 de maio de 2007 pelo Senado Federal, aguardando ser sancionado pelo Presidente. 
 
A aprovação desta medida representa grande avanço no ordenamento jurídico, pois fortalece os 
instrumentos de reconhecimento do direito de posse da população de baixa renda, no que diz 
respeito à sua aplicação sobre imóveis da União. Retira os principais entraves jurídicos e 
aperfeiçoa a legislação patrimonial simplificando os processos de entrega de títulos, além de 
criar a possibilidade para a alienação e transferência de imóveis públicos ociosos para projetos 
habitacionais de interesse social. 
 
Também fundamental para a implementação de políticas de regularização fundiária nos país, é o 
Projeto de Lei 20/2007(antigo PL3057/2000 ), em andamento no Congresso Nacional, que 
propõe a revisão da Lei 6766/79 que  dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. 
Esta nova legislação denominada Lei de Responsabilidade Territorial, segue o caminho aberto 
pela Constituição de 1988 e trilhado pelo Estatuto das Cidades, trazendo complementações 
importantes como uma nova regulação para a abertura de loteamentos, critérios e procedimentos 
para aprovação de condomínios urbanísticos e um novo marco para a regularização dos 
assentamentos irregulares de baixa renda.  
 

5. AS EXPERIÊNCIAS ESTUDADAS 

Como um dos caminhos para solução da carência de condições adequadas de moradia e infra-
estrutura nas favelas brasileiras, o Governo Federal, através da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano da Presidência da República, atual Ministério das Cidades, a partir de um acordo de 
empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), implantou no Brasil em 
fevereiro de 2000, o Programa Habitar Brasil BID. O objetivo era contribuir para elevar os 
padrões de habitabilidade e de qualidade de vida das famílias, predominantemente aquelas de 
baixa renda, que residem em assentamentos subnormais. 
 
A proposta inovadora trazida pelo Programa Habitar Brasil BID é que os projetos ocorram de 
forma integrada, resolvendo a situação das áreas ditas “subnormais”, de forma a permitir, que a 
partir das intervenções, estas comunidades transformem-se em bairros legais, integrados ao 
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restante da cidade, retirando-os da situação de exclusão em que se encontram e, principalmente, 
que as famílias beneficiadas alcancem um novo patamar de qualidade de vida. 
 
O Programa do Governo, prevê obras de infra-estrutura, recuperação ambiental, construções e 
melhorias habitacionais, equipamentos comunitários, ações de organização e mobilização 
comunitária, geração de trabalho e renda, educação ambiental, além da regularização fundiária. 
Este último item compreende o conjunto de ações técnicas e jurídicas, incluindo o cadastramento 
físico da ocupação e o projeto de regularização ou parcelamento, necessárias à outorga de 
direitos de uso ou de propriedade dos lotes ou unidades habitacionais aos beneficiários. O 
conjunto de ações sociais, urbanísticas, ambientais e jurídicas é denominado “Projeto Integrado 
de Urbanização”. 
 
No Estado de Santa Catarina, foram contemplados com recursos deste programa, os municípios 
de Biguaçu, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Palhoça e São José que 
implementaram ou estão implementando, projetos de urbanização que contemplam  ações 
ambientais, sociais e jurídicas.  São as experiências nestas cidades que foram objeto de estudo de 
caso, com ênfase direcionada aos trâmites burocráticos, legais e administrativos do processo de 
aprovação e execução dos projetos específicos de regularização fundiária.  A metodologia 
consistiu na observação direta dos fatos, análise dos dossiês de acompanhamento dos contratos, 
entrevistas estruturadas e questionários respondidos pelos técnicos envolvidos nos projetos. 

6. PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES 

O estudo permite evidenciar que independente dos diferentes contextos locais, circunstâncias 
políticas e áreas de intervenção diversas, existem pontos convergentes nos projetos de 
regularização fundiária que merecem ser destacados.  Nas experiências estudadas, vislumbra-se 
que ao final das obras de urbanização, todos os projetos tenham seus beneficiários titulados, já 
que esta é uma condição do Programa Habitar BID. Este resultado esperado será diferente, 
superior e mais positivo se comparado com algumas experiências brasileiras, onde nem todos os 
beneficiários dos projetos de regularização fundiária tiveram a titulação da terra ao final das 
intervenções conforme pode ser constatado nos relatos a seguir:  
“Não existem garantias de que as famílias moradoras vão receber a titulação esperada num 
horizonte de tempo razoável sendo muito pequeno, o número de imóveis com sua situação 
regularizada em qualquer um dos projetos analisados” (IBAM, 2002, p.51). 
 
“[...] o estudo constatou que nas comunidades estudadas a maior parte dos programas de 
urbanização não estava vinculado a programas de regularização de posse dos lotes” (REVISTA 
HABITARE, 2001).  
 
“A urbanização nem sempre vem acompanhada da regularização urbanística do assentamento e 
da regularização fundiária dos ocupantes” (BUENO, 2002, p. 345). 
 
Com relação à capacidade institucional, observa-se uma insuficiência ou ausência de estrutura 
nas prefeituras municipais para o planejamento, execução, gestão e manutenção da política de 
regularização fundiária. O planejamento dos projetos foi efetuado precariamente, com fixação de 
objetivos e metas insuficientes para um projeto do porte requerido. 
É possível deduzir, que esta deficiência na apresentação dos projetos ocorreu por não haver sido 
dada prioridade aos aspectos jurídicos do Projeto Integrado. Observou-se que na época da 
aprovação dos projetos integrados havia uma preocupação maior com os projetos de 
urbanização, fato que, aliado à falta de experiência com o passo a passo de um projeto de 
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regularização fundiária, contribuiu para as dificuldades na elaboração das propostas. Pode-se 
afirmar que se não fosse exigência do programa, é possível que as ações de regularização 
fundiária não fossem planejadas naquele momento e seriam executadas somente no decorrer dos 
projetos ou mesmo, talvez nem fossem executadas. 
 
No entanto, um aspecto muito positivo, e pode-se dizer, um dos resultados alcançados de maior 
importância para os municípios, refere-se à constatação de que no decorrer dos projetos, houve 
um crescimento no conhecimento e especialização dos técnicos envolvidos, que podem resultar 
em melhoria na apresentação de projetos futuros, inclusive com melhorias nas estruturas 
administrativas.  
 
Como resultado também diferente da experiência brasileira apresenta-se o fato de todos os 
municípios preverem recuperação de custos pelos benefícios concedidos.  Os projetos prevêem a 
cobrança pela habitação, infra-estrutura e terreno, habitação e infra-estrutura ou então somente 
pela habitação. 
  
A recuperação de custos ocorreu principalmente por ter havido uma orientação da extinta 
Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República (SEDU) e da 
CAIXA para que esta cobrança fosse efetuada. O BID orientava que houvesse a recuperação dos 
custos dos investimentos numa proposta para que a intervenção na área fosse sustentável 
economicamente. Já os técnicos da SEDU tinham o entendimento de que a cobrança deveria 
ocorrer de acordo com a política habitacional de cada município. Embora o Programa não 
obrigasse a cobrança, indicava esta possibilidade, a qual foi incorporada pela SEDU e CAIXA 
principalmente pelo caráter sócio-educativo da ação, ou seja: estímulo à participação, princípio 
do não paternalismo, para reinvestir em benefícios coletivos e como forma de propiciar 
sentimento de maior pertencimento aos beneficiários 
. 
No que concerne aos contratos com os beneficiários finais, também diferentemente das 
experiências analisadas em outros estudos no restante do país, que adotaram prioritariamente a 
Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) como instrumento de titulação das famílias, em 
Santa Catarina, o instrumento mais utilizado foi a promessa de compra e venda. Nesta 
constatação, mais do que a opção da equipe municipal por uma ou outra forma mais adequada, 
percebe-se a transferência de uma prática de um município para outro, pois as evidências 
indicam que os demais municípios seguiram o procedimento adotado por Florianópolis, que 
primeiramente optou pela promessa de compra e venda como instrumento de titulação. 
 
Ainda com relação aos contratos, as condições contratuais propostas denotam uma preocupação 
do poder público com a possibilidade dos beneficiários assumirem um encargo que lhes possa 
trazer dificuldades. As taxas e a correção são as menores do mercado, existe previsão de carência 
para início dos pagamentos, suspensão de pagamentos em caso de desemprego, 
comprometimento máximo, além de prazo alongado que facilita o pagamento.  
 
As exigências das ações de regularização fundiária do programa Habitar Brasil BID, também 
provocaram a reativação dos fundos de habitação, que estavam desativados e a sua constituição 
quando ainda não existia.  
 
O funcionamento destes fundos traz uma indagação, dadas às dificuldades de se operacionalizar 
um fundo de forma que o mesmo tenha sustentabilidade. Com relação a isto, é pertinente uma 
reflexão, repetindo umas das conclusões apresentadas pelo IBAM (2002, p.46) no Estudo de 
Avaliação da experiência brasileira sobre urbanização de favelas e regularização fundiária: 
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A criação de um fundo municipal específico é uma estratégia que tem se disseminado por todo o 
país, na crença dos gestores públicos que dessa forma estariam assegurando recursos 
“carimbados" para execução de suas prioridades. Em princípio, observa-se que essa estratégia se 
apresenta muito atrativa também para as comunidades. Mas é forçoso reconhecer que os fundos 
municipais não têm se mostrado uma prática eficiente nem eficaz para sustentar os investimentos 
necessários à urbanização e regularização dos assentamentos incluídos nos planos de ação e 
programas, frustrando expectativas e inviabilizando o cumprimento dos objetivos e metas 
programáticas. (IBAM, 2002, p.46) 
 
Observa-se nos projetos objetos deste estudo, que nos municípios com ações mais adiantadas, 
existe uma dificuldade no gerenciamento dos fundos habitacionais, que exigem suporte 
administrativo para o controle dos contratos, sistemas adequados e manutenção, além do controle 
social na gestão dos recursos financeiros 
.  
É possível apontar que tanto a gestão dos fundos habitacionais quanto a administração das ações 
necessárias à recuperação de custos têm sido procedimentos inviáveis, ineficientes do ponto de 
vista operacional e estariam sendo questionados e revistos pelas administrações municipais. No 
entanto, existe uma discussão acalorada e ainda sem resposta quanto às conseqüências de não 
cobrar, principalmente quando se avaliam as relações com a comunidade.  
A certeza que se tem, é que depois de pactuada a cobrança, esta deverá ser executada com 
eficiência, através de estrutura adequada, aplicada de maneira igualitária em todo município e 
estar de acordo com a política habitacional, que deve ser plenamente debatida por toda 
sociedade. Caso isto não ocorra, todas as razões para cobrar pelo benefício correm o risco de 
perderem o sentido e a política proposta pode ter o efeito contrário ao que se esperava, ficando o 
ente municipal cada vez mais desacreditado. 
 

7. CONSIDERAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA NA POSSE 

No que diz respeito ao alcance dos resultados esperados, quando se busca averiguar se os 
projetos atingirão o objetivo maior da regularização fundiária que é a obtenção do título 
definitivo da terra propiciando a segurança na posse, constata-se que todas as experiências em 
andamento devem culminar com a titulação e com o devido registro no Cartório do Registro de 
Imóveis já que esta é uma exigência do programa federal.  Entretanto, ao analisar-se mais 
detidamente a situação quanto ao aspecto de garantir a segurança esperada, constata-se que 
existe um risco de isto não acontecer, o que nos põe diante de uma contradição ao fator positivo 
destacado anteriormente 
. 
Esta contradição tem origem no fato de que todos os municípios previram a recuperação de 
custos, adotaram instrumentos de titulação que pactuam o pagamento pelos benefícios e no caso 
de inadimplência, existem cláusulas contratuais onde poderá ocorrer a perda do direito. Ou seja, 
no caso de não pagamento das prestações pelo beneficiário estão previstas sanções e dentre elas, 
a ação de desocupação do imóvel. Então, pode-se dizer que somente após o efetivo pagamento 
os beneficiários teriam o direito a terra realmente garantido. 
  
A situação fica ainda mais precária ao se levar em conta as péssimas condições de renda destas 
famílias e as dificuldades de pagamento que as mesmas apresentam. Num dos projetos, cujas 
prestações já estão sendo cobradas, a inadimplência chegou a 70%. Ou seja, o título obtido, 
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qualquer que seja ele, pelo fato de prever a recuperação do custo e medidas corretivas no caso de 
inadimplemento, torna a titulação precária e a possibilidade de despejo ainda presente. 
Assim, a insegurança com relação à posse da terra permanece, ou ainda, somente será 
assegurado após o completo pagamento, cujos prazos têm em média 20 anos. 
  
Rosa (2007)  também constatou a insegurança trazida por um dos projetos. Afirma a autora que 
os moradores queriam a casa, mas não estavam dispostos a pagar tanto tempo por ela, 
principalmente porque não sabiam se teriam condições financeiras para assumir tal 
responsabilidade. Relata que a maior preocupação dos moradores, identificada nas atas de 
reunião com a comunidade e descrita muitas vezes como angústia, era em relação ao pagamento 
do imóvel e a situação do terreno. Famílias que tinham moradia , mesmo que sem todas as 
condições adequadas, passaram a ter uma habitação mais adequada mas também uma dívida que 
as deixa inseguras:  
...A Prefeitura possibilitou a essas pessoas o direito à moradia, mas não à propriedade. As regras 
colocadas pelo projeto de habitação em que as negociações de compra, venda e aluguel da casa 
devem passar pelo consentimento da Prefeitura garantem a esta um controle sobre as pessoas, 
mas não agrada aos moradores que mantém uma relação de dependência e se sentem 
desconfortáveis com a idéia de morarem em uma casa da qual não são donos. Mesmo os 
moradores que pagam só terão autonomia em relação à propriedade assim que quitarem sua 
dívida e receberem a escritura.  (ROSA, 2007, p. 107). Grifos nossos 
 
Em outro momento, a autora retrata a necessidade de termos aliadas ao projeto de regularização 
fundiária, ações sociais que promovam a participação e a geração de trabalho e renda: 
 
.....a regularidade das condições de moradia também possibilitaram chegar às casas as contas de 
água, de luz e da prestação do imóvel. Nesse sentido, os moradores avaliam que o projeto trouxe 
uma dívida, pois agora necessitam de uma renda maior para manterem-se vivendo no local. 
Pode-se afirmar que o projeto criou uma situação de fragilidade para os moradores, pois antes 
eram mais de mil famílias que viviam em situação irregular no mesmo terreno. Tal fato dava 
maior legitimidade a essas famílias, além de que eram amparadas pelo direito de usucapião. Com 
o projeto habitacional os terrenos foram regularizados e os contratos individualizados, sendo que 
agora a família que não paga pelo imóvel corre o risco de ser despejada. (ROSA, 2007, p. 109).  
 
Embora saibamos que o poder executivo municipal ou o judiciário, dificilmente tomarão 
medidas drásticas com este segmento da população, no caso de descumprimento contratual e 
também se considere que a concessão dos títulos, mesmo precários, propicie situação bem mais 
tranqüila para os ocupantes dos assentamentos do que não ter documento algum, não podemos 
admitir que se conquistou a garantia plena.  
Constatamos que nos projetos analisados a segurança na posse não se efetivou, ou seja, não é 
possível afirmar que as famílias tem a confiança de que possuem, que podem usufruir com 
tranqüilidade e sem perigo do direito de morar, do direito de ter um abrigo. 
 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Verificamos no presente estudo, que a  regularização fundiária não se constitui em prioridade 
dos governos municipais e, demodo gera, ações neste sentido acontecem a partir de demandas 
específicas da população ou por exigências de programas governamentais de outros entes 
federados e não de um planejamento estratégico municipal.  Embora este fato esteja presente, o 
programa Habitar Brasil BID está oportunizando que as equipes municipais tenham 
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oportunidade de aplicar em suas áreas ocupadas por assentamentos irregulares, a regularização 
em sentido amplo, abrangendo a regularização urbanística e ambiental, administrativa das 
edificações, fundiária (titulação) e fiscal. Esta é uma experiência inédita para os municípios 
catarinenses. 
 
Por outro lado, a segurança na posse não é ainda garantida já que os beneficiários não usufruem 
com tranqüilidade de sua moradia pois lhes resta uma dívida com a municipalidade que os deixa 
inseguros.  Isto acontece principalmente quando os projetos não contemplam ações de geração 
de renda que dêem oportunidade às famílias de suportarem com tranquilidade o novo encargo ou 
então quando as ações do município são executadas sem o devido esclarecimento à população. 
Este impasse indica a necessidade de serem repensadas as estratégias de titulação das famílias, 
os instrumentos a serem utilizados e as condições contratuais, bem como devem ser 
aprofundados os estudos e debates, no sentido de avaliar a pertinência de se estabelecer a 
cobrança pelos benefícios concedidos. 
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