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Jornal do Fórum Nacional de Reforma Urbana - 2015

Campanha pela Função Social 
da Cidade e da Propriedade

Entidades que compõem o Fórum Nacional de Reforma Urbana:
Central de Movimentos Populares (CMP), Confederação Nacional de Associações de Moradores (Conam), União Nacional por Moradia Popular (UNMP), Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLP), Movimento 

de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), Instituto Pólis, Terra de Direitos, Centro de Direitos Econômicos e Sociais (CDES), Habitat para a Humanidade Brasil, Ibase, Fundação Bento Rubião, Fase, Cendhec, 
Cearah Periferia, ActionAid do Brasil, Cáritas Brasileira, Centro de Assessoria e Autogestão Popular, Federação Nacional das Associações de Empregados da Caixa Econômica (Fenae), Federação Interestadual dos 
Sindicatos de Engenheiros (Fisenge), Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), Associação Brasileira de Ensino 

de Arquitetura e Urbanismo (ABEA), Federação Nacional de Arquitetos (FNA), Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (FeNeA), Observatório das Metrópoles.
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“Começamos a construir uma 
proposta de cidade quando falamos 
em redução de desigualdades. É 
inaceitável termos vivências urbanas 
e acesso aos bens tão desiguais. Não 
podemos ter cidades construídas 
pelos interesses do mercado. Outras 
formas de construir, se relacionar 
e produzir a cidade têm que ser 
promovidas, defendidas e resistir a 
que tudo vire mercadoria. Queremos 
espaços de convivência coletiva, de 
produção do trabalho e geração de 
renda, de cultura e lazer”, defende 
Evaniza Rodrigues, militante de 
movimentos populares de moradia.

Pensar em oportunidades 
iguais a todos, em cidades justas 
e inclusivas, é a base para se 
compreender o que é o Direito 
à Cidade, que “é o direito de 
todo cidadão a ter a cidade, e 
tudo o que ela representa, como 
elemento central de sua cidadania. 
A possibilidade de habitar com 
dignidade, de ter emprego, 
trabalho próximo à moradia, de 

acessar atividades culturais, de ter 
autonomia”, explica o professor 
da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP, João Whitaker.

Como um dos elementos a se 
considerar na cidade, está o Direito 
à Moradia, que significa que “todas 
as pessoas devem ter o direito 
de morar de forma adequada, 
com relação às condições de 
habitabilidade, se os locais onde 
as pessoas moram têm acesso ao 
trabalho, cultura, infraestrutura, 
para que haja qualidade de vida”, 
explica o advogado do Instituto 
Pólis, Nelson Saule Jr.

Apesar de fundamentais, os 
direitos à cidade e à moradia não 
vêm sendo cumpridos, pois a 
“pobreza na história econômica 
brasileira é funcional, necessária. 
Isso gera uma lógica urbana que 
tem como base a desigualdade. 
Não temos cidades que oferecem 
possibilidades iguais a todos, e 
não temos um Estado que tente 
desfazer esse desequilíbrio e 

que faça florescer o conjunto da 
sociedade”, diz Whitaker.

FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE
Como parte da defesa de que 

todos devem ter direito à cidade 
e à moradia, surge a luta para que 
se respeite e efetive a função social 
da cidade. “A cidade desempenha 
uma função social. Quando falamos 
de espaços públicos, falamos de 
áreas públicas que também têm 
que ser priorizadas para cumprir 
uma função social”, enfatiza Saule.

Como parte dessa luta, é lançada 
no dia 5 de outubro, a “Campanha 
pela Função Social da Cidade e da 
Propriedade – A terra é um direito, 
mas está na mão de quem?”. 
A iniciativa tem o objetivo de 
sensibilizar a sociedade de que 
outras cidades são possíveis, além 
de pressionar pela implementação 
e efetivação dos instrumentos do 
Estatuto da Cidade  que garantem 
a adequada utilização dos imóveis 
urbanos. (Do FNRU)

“Todos têm direito à cidade”
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função social 
e mobilidade

Na mobilidade urbana, a principal 
afronta à função social da propriedade 
pública é a apropriação desigual do 
espaço das vias. Isso porque mais 
de 80% da via pública é ocupada 
pelos automóveis, que transportam 
apenas 30% das pessoas, enquanto 
deslocamentos a pé,  de bicicleta e 
transporte público transportam 70%.

Esse fato faz com que a população 
tenha calçadas estreitas, que as ciclovias 
e ciclofaixas praticamente não existam 
e que os ônibus fiquem parados em 
congestionamentos de automóveis.

A lei da Política Nacional da Mobilidade 
Urbana, no artigo 5º, deixa claro que 
deve existir a “justa distribuição dos 
benefícios e ônus no uso dos diferentes 
modos e serviços”. Também completa 
que deve haver “equidade no uso do 
espaço público de circulação, vias e 
logradouros”. Isso significa que devem ser 
revistos os privilégios de universalizar o 
uso e a propriedade do automóvel como 
política estatal. A lei também determina 
que a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana deve dar “prioridade dos modos 
de transportes não motorizados sobre 
os motorizados e dos serviços de 
transporte público coletivo sobre o 
transporte individual motorizado”.

É urgente que se garanta a função 
social da via pública e que ela seja 
democratizada. Essa proposta parece 
impossível, no entanto, ao ser implantada 
em sua totalidade, a qualidade de vida nas 
cidades melhoraria a um baixíssimo custo.

*Por Nazareno Affonso, do MDT|ANTP

A especulação imobiliária é um entrave 
para o cumprimento da função social da 
propriedade e da cidade. No Estatuto da 
Cidade (Lei 10.257, de 2001), que reúne 
diversas normas que regem o bom 
funcionamento dos municípios, determina 
que a política urbana deve ser executada 
de modo a garantir que os benefícios, e os 
ônus, da urbanização sejam distribuídos 
de forma justa, não privilegiando nenhum 
grupo ou segmento social.

A lei também determina que a 
valorização imobiliária precisa ser revertida 
para a coletividade, porque o que valoriza 
na propriedade urbana é ação do poder 
público, é a cidade, que é uma construção 
de todos, e não do indivíduo. Por isso, o 
dinheiro decorrente dessa valorização 
deve ser utilizado para o favorecimento do 
bem comum, para a realização do direito 

à cidade para todos e todas. Apesar disso, 
nas últimas décadas assistimos a cidade 
passar de um lugar onde se realizam 
negócios para ser o próprio negócio. 

Esse processo fez com que os lucros 
do mercado imobiliário aumentassem 
muito nesse período. Momento em que 
o mercado imobiliário global, e também 
brasileiro, passou por um processo de 
financeirização. 

O que significa que, além das imobiliárias 
e incorporadas, o sistema bancário é hoje 
um dos setores que mais lucram com a 
especulação imobiliária, se apropriando 
dos lucros decorrentes da valorização 
da terra. Lucros esses que deveriam ser 
destinados para a realização da política 
urbana nos municípios, na garantia do 
direito à cidade e do direito à moradia 
para todos e todas.

Os municípios e toda a população 
precisam enfrentar essa injustiça que 
é lucrar sozinho em cima do trabalho 
coletivo, que é a construção da cidade. 
Bancos e mercado imobiliário não podem 
ficar com o dinheiro que é da coletividade. 
E é isso o que acontece quando eles 
lucram com a valorização da terra urbana.

Os municípios devem, portanto, aplicar 
os instrumentos previstos no Estatuto da 
Cidade que possibilitem a recuperação 
da valorização da terra para toda a 
coletividade, de forma que o mercado 
imobiliário-financeiro deixe de lucrar 
tanto e os moradores da cidade sejam os 
verdadeiros beneficiados com o processo 
de urbanização. 

*Por Vagner Freitas, presidente da 
Central Única dos Trabalhadores (CUT)

Parar a Especulação dos bancos sobre a Cidade

Vagner Freitas
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Um terreno ou imóvel abandonado 
em uma área urbanizada é um  sinal 
de que algo não está certo. “Quando 
falamos do combate aos imóveis 
vazios, falamos que esse local, 
no qual toda a sociedade pagou 
por sua infraestrutura, não seja 
desperdiçado em seu uso”, afirma 
a militante da União Nacional de 
Moradia Popular (UNMP), Evaniza 
Rodrigues.

Como pano de fundo dessa 
disputa nas cidades está a ideia de 
função social da propriedade, que 
“significa que, de forma coletiva, 
nós, habitantes da cidade, temos o 
direito de exigir que as propriedades 
sejam ocupadas e utilizadas para 
uma finalidade social, que atendam 
ao interesse coletivo”, explica 
o advogado Nelson Saule Jr, do 
Instituto Pólis.

A função social da propriedade 
está prevista na Constituição de 
1988 como um direito fundamental 
e como um do princípio de ordem 
econômica. Ela determina a 
possibilidade de intervenção do 
Estado na propriedade para a 
garantia do cumprimento de sua 
função social.

Quem define qual imóvel cumpre 
a finalidade em prol da sociedade 
ou não é o Plano Diretor de cada 
município, que deve ser elaborado 
de forma participativa por todos os 

cidadãos e se configura enquanto 
uma lei municipal. Nesse processo, 
deve-se levar em conta o Estatuto 
da Cidade, que é uma lei que define 
a política urbana do país.

Dentro desse estatuto está 
prevista a garantia de que todos 
têm direito à terra urbana, 
moradia, saneamento ambiental, 
infraestrutura urbana, transporte 
e aos serviços públicos, trabalho 
e lazer. Também estabelece 
o direito das populações de 
baixa renda, moradoras de 
favelas, cortiços, loteamentos 
clandestinos e irregulares, à 
regularização fundiária. Além de 
proibir a especulação imobiliária e 
determinar que a valorização dos 
imóveis deve ser revertida para 
toda coletividade.

Dessa forma, “pode-se exigir 
que imóveis e terrenos que se 
configurem como abandonados 
e vazios passem a ter alguma 
destinação, que de alguma forma 
atendam ao interesse coletivo”, 
explica Saule.

OCUPAÇÕES
Já que muitas vezes os gestores 

das cidades não implementam 
medidas para o cumprimento da 
função social da propriedade, uma 
das formas de fazer valer esse 
princípio são as ocupações de 

imóveis e terrenos.
“Só ocupou porque estava vazio. 

Se não estivesse vazio, ninguém 
tinha ocupado. Aí é quando a luta 
do povo faz o combate, na prática, 
da especulação, e faz valer a função 
social. Quem deve ser punido é 
quem deixa o terreno vazio ou 
prédio deteriorar, e não quem está 
dando função social a ele”, defende 
Evaniza, que recorda que muitas 
vezes são as famílias em situação 
de ocupação as criminalizadas, e 
não os proprietários de imóveis 
abandonados.

O não cumprimento da função 
social de imóveis e a falta de 
moradia nas cidades é um problema 
de todos. Isso é o que defende o 
coordenador da Campanha pela 
Função Social da Propriedade, 
Paulo Romeiro. “Uma propriedade 
que não cumpre sua função social 
prejudica todos os moradores. Isso 
porque diminui a oferta de terra 
e, em consequência, aumenta os 
preços dos imóveis influencia nos 
aluguéis”, diz.

“Um prédio ou um terreno vazio 
em área com infraestrutura, não 
pode ficar vazio. Isso representa 
uma violação do direito à cidade e 
prejudica o acesso à moradia e a 
outras atividades, como trabalho, 
cultura e lazer”, finaliza Romeiro. 
(Do FNRU)

“Só ocupou porque estava vazio”
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Função Social da Propriedade 

A função social da 
propriedade é um direito 
e um princípio que 
promovem o direito à 
cidade para todos

Posse social 
para moradia

Aquele que está vazio, sem uso, em uma área urbana 
com infraestrutura, serviços e equipamentos, ou 
seja, com exploração e atividades já consolidadas; 
assim se configura a necessidade de viabilizar a 
utilização desse imóvel.

Aquele que possui uma finalidade social, para 
atividades de interesse da coletividade, como, 
por exemplo, para moradia, trabalho, lazer, 
cultura, entre outras; de acordo com o que é 
definido pelo Plano Diretor do município.

Imóvel SEM função social Imóvel COM função social

O Fórum Nacional de Reforma 
Urbana (FNRU) defende que a 
propriedade, privada ou pública, 
deve cumprir sua função social. 
A propriedade pública deve ser 
destinada, especialmente, para 
programas de habitação, espaços 
públicos para lazer e cultura, e sistemas 
de mobilidade urbana.

O FNRU exige que o poder público 
trabalhe no sentido de enfrentar 
a especulação imobiliária, e que 
implemente os instrumentos do 
Estatuto da Cidade que levem à 
utilização adequada dos imóveis 
urbanos, para que não fiquem sem 
uso prejudicando toda sociedade, em 
especial, os mais pobres.

Está na hora das autoridades 
brasileiras reconhecerem os direitos 
da posse social para fins de moradia e 
fortalecerem os vínculos das pessoas 
com a terra, pois, sem isso, aumentam 
os conflitos fundiários, as violações 
de direitos e os despejos forçados, 
promovidos por agentes privados e 
por setores do Estado.

Toda a sociedade precisa reconhecer 
que a posse para fins de moradia gera 
direitos, que devem ser respeitados. 
Os juízes precisam levar isso em conta 
quando julgam ações de reintegração 
de posse, para impedir o despejo de 
milhares de famílias, violando seu 
direito à moradia. Ou o próprio Estado, 
que deve respeitar os princípios da 
gestão democrática da cidade. A falta 
do título de propriedade não pode 
servir para que o Estado ou qualquer 
particular atente contra o direito à 
moradia de pessoas de assentamentos 
e ocupações, utilizando-se de pressão 
econômica, social ou psicológica.

Nos casos em que o imóvel objeto 
do conflito não cumpre sua função 
social e passe a cumprir através de uma 
ocupação de moradia, um eventual 
despejo representa uma enorme 
contradição e uma inversão de 
valores. Como podem pessoas serem 
retiradas de suas moradias, impedidas 
de exercer um direito fundamental 
para que se garanta um falso direito à 
propriedade, já que esta não cumpria 
uma função social?

O direito de propriedade não é 
absoluto, a propriedade só pode ser 
protegida pelo Estado e pelos juízes de 
no julgamento ações de reintegração 
de posse, quando essa cumpre uma 
função social. Não há propriedade 
sem função social. (Do FNRU) 



Pela televisão ou de dentro da 
ação, muitas pessoas já tiveram 
contato com uma reintegração 
de posse. Um grande número de 
policiais é deslocado até o imóvel ou 
terreno ocupado e tiram dali famílias 
junto com seus poucos bens, “uma 
televisão, uma cama, alguns móveis 
e eletrodomésticos”. Para debater os 
conflitos pela posse e propriedade 
nas cidades, conversamos com 
Benedito Barbosa, advogado popular 
e membro da Uniãoo dos Movimentos 
de Moradia de São Paulo e da Central 
dos Movimentos Populares.

No tema dos conflitos fundiários 
urbanos é possível traçar um 
comportamento padrão dos juízes?

Há diferenças no comportamento 
dos juízes, até por conta da natureza 
das ações, mas há uma certa 
homogeneidade nas decisões. Em 
geral, as decisões são liminares, 
é muito difícil que tenha uma 
sentença, ou que as famílias tenham 
a oportunidade de contestar a ação, 
ou  de participar de uma audiência de 
justificação. É sempre um processo 
com decisão antecipada, de modo 
que as famílias se quer estiveram 
diante de um juiz, dos autores da 
ação, do Ministério Público ou da 
Defensoria, para que elas pudessem 
exercer o seu direito à defesa.

Como é nos casos de ações de 
reintegração de posse?

Em geral, o cumprimento do 

mandado de reintegração de posse 
obedece rituais em que não se 
respeita a lei e o direito das pessoas, 
por exemplo durante a noite e pela 
madrugada, ou em finais de semana 
e feriados. A polícia também não faz 
nenhuma questão de que as pessoas 
tenham um transporte e guarda 
adequados de seus bens, que muitas 
vezes são o único patrimônio que elas 
têm, uma televisão, uma cama, alguns 
móveis e eletrodomésticos. Isso acaba 
se perdendo na reintegração de posse. 

Há questões que envolvem 
o respeito aos direitos das 
crianças e adolescentes, e idosos. 
Normalmente, o cumprimento da 
ordem de reintegração de posse é 
no meio do período escolar, o que 
gera transtornos para as crianças, 
que acabam perdendo o ano letivo. 
Há uma série de violações de 
direitos relacionados às ordens de 
reintegração de posse, que ocorrem 
praticamente em todas as ações de 
retomada de imóveis e remoção de 
pessoas.

Qual a justificativa dos juízes para 
reintegração de posse?

Há quem aponte que primeiro o 
juiz decide pela reintegração, depois 
ele faz a justificativa. Isso é muito 
comum. Muitas vezes, a ação do 
autor da reintegração de posse ou 
ação possessória é muito precária: 
ou não tem título [de propriedade], ou 
nunca exerceu a posse, ou o imóvel 
nunca cumpriu sua função social. A 

fundamentação para o cumprimento 
da ordem é, em geral, a de que as 
pessoas estão morando de forma 
irregular, que ocuparam o terreno 
ou imóvel, e que as construções não 
obedecem o padrão de legalidade a 
partir da aprovação das obras pelo 
poder público -, o que é uma coisa 
absurda.

O cumprimento da função social da 
propriedade, a legislação urbanística, 
o Estatuto da Cidade raramente 
aparecem para garantir o direito das 
pessoas em situação de ocupação, ou 
mesmo como fundamentação para 
garantir o direito à moradia ou à função 
social da posse. As fundamentações 
dos juízes normalmente são 
muito conservadoras e trazem 
pouquíssimas referências à moderna 
legislação urbanística brasileira e à 
Constituição. Em geral, é o simples 
fundamento para dizer que as 
famílias que estão na situação de 
ocupação são criminosas e estão ali 
em condição ilegal, e que a posse 
precisa ser restituída ao autor 
daquela ação de reintegração.

Qual você acredita que deveria ser o 
posicionamento do Judiciário?

Na minha opinião, há um 
posicionamento ideológico de 
defesa do direito à propriedade e 
no exercício da propriedade como 
um direito absoluto, que remete 
ainda às legislações mais antigas 
e atrasadas. Nesse sentido, o que 
deveria ser respeitado são os tratados 
internacionais sobre o direito à 
moradia, os direitos humanos, dos 
direitos da criança e do adolescente, 
das mulheres, dos idosos, das 
populações tradicionais, dos quais o 
Brasil faz parte.Mesmo a legislação 
brasileira, como o Estatuto da Cidade, 

o cumprimento da função social 
da propriedade, o código civil, que 
estabelece as condições do exercício 
da propriedade. 

Os juízes não consideram essa 
legislação. Não há respeito à lei nos 
processos de reintegração de posse 
em todo o Brasil. Depois, fica-se 
com pouco espaço para reclamação, 
porque a ordem já foi cumprida.

Como o tema da regularização 
fundiária poderia contribuir na 
resolução desses conflitos?

A primeira questão é que o Estatuto 
da Cidade já estabelece os prazos que 
as pessoas, seja morando em área 
pública ou privada, podem usufruir 
do direito à regularização fundiária 
e a possibilidade de ter um título de 
moradia, seja individual ou coletivo.

O grande problema dos conflitos 
é a insegurança na sua condição de 
posse ou de moradia. A regularização 
fundiária é uma ferramenta que as 
pessoas podem lançar mão para 
garantir seu direito à moradia, à terra. 
Nesse sentido, esse é um caminho 
para pacificação dos conflitos. 

Se fosse possível ter uma política 
massiva de regularização fundiária 
e acesso à terra, os conflitos 
poderiam diminuir. Poderia haver 
uma colaboração entre os poderes 
Legislativo, Judiciário e Executivo, 
para constituir uma agenda para que 
as pessoas que hoje moram de forma 
insegura na sua posse pudessem 
ter algum tipo de segurança no 
seu direito à moradia. Mas os 
procedimentos da regularização 
fundiária são muito burocráticos, e 
o poder público tem dificuldades de 
estabelecer uma agenda ampla e 
sistemática de garantia de acesso à 
terra para as famílias de baixa renda 
no Brasil. Isso faz aumentar e eclodir 
cada vez mais os conflitos por terra 
nas cidades.

“Primeiro o juiz decide pelo despejo, 
depois ele faz a justificativa”
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Benedito Barbosa

Realização Apoio


