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RESUMO 

O presente trabalho acadêmico pretende empreender uma análise legislativa da 

lei 11.977/2009, conhecida como “lei do programa minha casa minha vida,” 

especialmente a partir do artigo 46 que estabelece as diretrizes para a política de 

regularização fundiária no Brasil. Entende-se que, embora prevista no âmbito formal, as 

políticas de regularização fundiária estão sendo preteridas em relação ao programa de 

habitação da primeira parte da lei. Essa hipótese só poderá ser demonstrada a partir de 

uma abordagem contextualizada capaz de identificar os diversos atores que estão 

envolvidos na dinâmica contraditória da política habitacional brasileira. 

Palavras-chave: Regularização fundiária; Programa Minha Casa Minha Vida; Mercado 

Imobiliário. 

 

ABSTRACT 

This academic work intends to undertake a legislative analysis of the law 

11,977 / 2009, known as “ ‘minha casa minha vida’ program law”, especially from the 

article 46 which establishes guidelines for landholding regularization policy in Brazil. It 

is understood that, although part of the formal framework landholding regularization 

policies are being deprecated in relation to the housing program of the first part of the 

law. This hypothesis can only be demonstrated from a contextualized approach able to 
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identify the various actors involved in the contradictory dynamics of the Brazilian 

housing policy. 

Keywords: Landholding regularization; My house, my life program; real estate market. 

 

1. Introdução 

Em 2009 foi promulgada a lei federal 11.977 que dispõe sobre o Programa 

Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos 

localizados em áreas urbanas. O PMCMV e a regularização fundiária são os dois 

grandes objetos dessa lei e visam resolver a questão da moradia, sobretudo da população 

de baixa renda que tem esse direito historicamente negado. Dessa forma, a legislação 

brasileira, especialmente após a edição da lei 11.977/2009 está ancorada na produção de 

novas unidades habitacionais e na regularização de moradias já existentes que 

porventura estejam irregulares perante a lei. 

A regularização fundiária, que é uma bandeira histórica do Movimento pela 

Reforma Urbana (ALFOSIN, 2012), ganhou um capítulo próprio na lei 11.977/2009. No 

artigo 46, a regularização fundiária está definida como o 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. 

Nos artigos seguintes do capítulo destinado à regularização fundiária na 

supracitada lei estão previstos vários mecanismos que visam garantir, inclusive, a 

participação dos interessados em todos os processos de regularização bem como a 

resolução extrajudicial de conflitos e a prioridade da concessão do título de propriedade 

às mulheres. 

Nesse modesto espaço, pretende-se empreender uma análise legislativa da lei 

11.977/2009 especialmente no que tange a regularização fundiária, questionando acerca 

das limitações dessa legislação considerando a importância que os interesses privados, 



 

articulados por empresas privadas, vêm obtendo na sua implementação, sendo essa a 

problemática motivadora desse trabalho.  

A partir da análise dos dados divulgados pela própria União os quais 

demonstram que o PMCMV já contratou mais de 3,6 milhões de unidades 

habitacionais,
1
 enquanto as iniciativas vinculadas à regularização fundiária permanecem 

maciçamente a cargo dos municípios, sendo que, nessa área, a iniciativa mais 

consistente da união refere-se ao programa “Papel Passado” cujas informações indicam 

apenas que, em 2013, o objetivo era contemplar somente 28 mil famílias.
2
 

A hipótese ora levantada, sugerida pelos dados apontados, é de que a política 

de regularização fundiária prevista nessa legislação, especialmente caracterizada por 

mecanismos de participação democrática, está sendo preterida devido ao interesse 

mercadológico das grandes empreiteiras e imobiliárias que são personagens 

especialmente relevantes na atual política nacional de habitação. Esses atores priorizam 

a obtenção de lucros sob a justificativa do déficit habitacional. Sendo assim, o programa 

minha casa e minha vida, estabelecido na primeira parte da lei 11.977/2009, tem sido 

priorizado em detrimento da política de regularização fundiária.  

Por outro lado, percebe-se que a segregação sócio-espacial causada pela 

política que prioriza a primeira parte da lei poderia ser evitada através da aplicação das 

políticas de regularização fundiária que garantem a permanecia das populações nos 

locais em que formam suas subjetividades assim como as de seus familiares.  

 Para a análise proposta será utilizado o conceito de regularização fundiária 

enquanto processo pluridimensional de Betania Alfonsin (2000, p. 1997). Segundo esse 

conceito, a regularização fundiária é um processo de intervenção pública, que engloba 

aspectos jurídicos e sociais para legalizar a permanência de moradores em áreas, até 

então, ocupadas em desconformidade com preceitos legais. Esse processo deve envolver 

também melhorias do próprio ambiente urbano e a promoção da cidadania e da 

qualidade de vida da população atingida. 

                                                           
1
 Conforme informações do Portal Dados da União. Disponível em 

http://pgi.gov.br/pgi/indicador/dashboard/iniciar?id=2495&nome=Unidades%20entregues%20-

%20MCMV Acesso em 22/11/2014 
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 Conforme informações do Portal Brasil. Disponível em 

http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2013/12/2018papel-passado2019-beneficiara-familias-de-

assentamentos-do-pais. Acesso em 22/11/2014 
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  O presente trabalho adotará uma abordagem jurídico-sociológica calcada na 

teoria crítica, uma vez que se busca compreender os mecanismos jurídicos instituídos a 

partir da lei 11.977/2009 em seu contexto social. Será utilizado o método dialético para 

contrapor o discurso oficial aos dados verificados por meio de pesquisas empíricas 

realizadas sobre a temática em análise por diversos estudiosos. As técnicas de pesquisa 

utilizadas são a análise legislativa, a revisão bibliográfica além da análise de dados 

empíricos bem como dos vários discursos em disputa sobre as políticas de habitação e 

de regularização fundiária. 

2. O Programa Minha Casa Minha Vida e a segregação espacial 

Seria possível dizer que a função pública se encarrega daquilo que outrora 

entrava numa economia de mercado. Sem dúvida. Mas nem por isso a 

habitação se torna um serviço público. Por assim dizer, o direito à moradia 

aflora na consciência social. Ele se faz reconhecer de fato na indignação 

provocada pelos casos dramáticos, no descontentamento engendrado pela 

crise. Entretanto, não é reconhecido formal e praticamente, a não ser como 

um apêndice dos “direitos do homem.” A construção a cargo do Estado não 

transforma as orientações e concepções adotadas pela economia de 

mercado. Como Engels previra, a questão da moradia, ainda que agravada, 

politicamente apenas desempenha um papel menor. Os grupos e partidos de 

esquerda contentam-se com reclamar “mais casas”. Por outro lado, não é um 

pensamento urbanístico que dirige as iniciativas dos organismos públicos e 

semipúblicos, é simplesmente o projeto de fornecer moradias o mais rápido 

possível pelo menor custo possível. Os novos conjuntos serão marcados por 

uma característica funcional e abstrata: o conceito do habitat levado à sua 

forma pura pela burocracia estatal. (LEFEBVRE, 2001, p. 26, grifo nosso) 

 

Em 1968 na obra “O direito à cidade” Henry Lefebvre já empreendia uma 

análise da produção da casa pelo Estado. Essa análise, como já alertado pelo autor 

francês, não pode ser realizada sem compreender a dinâmica do mercado.  O caso 

brasileiro se torna ainda mais especial uma vez que se trata de um país que ocupa a 

periferia do capitalismo conforme estabelecido pelo “sistema-mundo” (Wallestein, 

1998) e em que as desigualdades sociais e regionais, já tão imensas, são intensificadas 

pela atuação do próprio Estado.  

O Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - criado em 2009 através da 

conversão da Medida Provisória 459/2009 na Lei 11.977, mesma norma jurídica que 

contemplou regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, tem 

como finalidade aumentar a produção e aquisição de habitações, requalificação de 



 

imóveis urbanos, produção e reforma de imóveis rurais, propiciando assim a geração de 

emprego e renda (Soares, 2013). 

O PMCMV compreende basicamente dois programas: o programa nacional de 

habitação urbana e o programa nacional de habitação rural. Os recursos são 

provenientes do fundo de arrendamento residencial - FAR, através do orçamento geral 

da união e também do FGTS e do BNDES, conforme disposição da lei que criou o 

programa. Segundo dados do portal de dados da união, o PMCMV já contratou mais de 

3,6 milhões de unidades habitacionais. 

Como instrumento de fomento da produção de habitações para a população 

carente, a União aloca seus recursos em todo o território nacional, requisitando a 

apresentação de projetos que são de responsabilidade das construtoras, muitas vezes em 

parcerias com Estados e Municípios. Aos municípios, em geral, cabe o cadastramento 

de famílias interessadas e, algumas vezes, a disponibilização de terrenos. Na fase 

seguinte, o agente financeiro, em geral a Caixa Econômica Federal, após as análises 

cabíveis, libera recursos para a realização da obra, financiando também os compradores 

(SOARES, 2013, p.121). 

Além disso, o programa, na área urbana, é dividido em três faixas de renda, 

sendo a primeira de até R$ 1.600,00 a segunda até R$ 3.275,00 e a terceira até R$ 

5.000,00. Existe ainda a possibilidade de concessão de subsídio governamental para 

mutuários com renda familiar mensal de até R$ 3.275,00, conforme artigo 7
o
 da do 

decreto-lei 7499/2011.O programa minha casa minha vida, sem dúvida, possui seus 

méritos ao garantir o acesso de milhares de famílias à habitação. Contudo, a maneira 

que tem sido conduzido, tende a intensificar as políticas de segregação social afastando 

cada vez mais as populações carentes dos centros das cidades, ao deixar de lado a 

política de regularização fundiária que poderia garantir a permanência dessas 

populações nas áreas nas quais vem residindo historicamente. Esse fenômeno só pode 

ser entendido a partir da compreensão que distingue os vários atores desse processo, 

principalmente, o interesse econômico das grandes empreiteiras. 

A lógica da acumulação de capital dita à maximização do lucro de modo que os 

custos devem ser sempre reduzidos e o preço final do produto deve ser o mais alto que o 

mercado consumidor possa suportar, o que não é diferente no mercado imobiliário. 



 

Assim, tendo em vista que o PMCMV possui limitações quanto ao valor do imóvel a ser 

financiado, os agentes do mercado imobiliário maximizam seus lucros escolhendo 

terrenos mais baratos para seus empreendimentos. Dessa forma:  

Considerando o preço da terra enquanto variável determinante para a escolha 

da localização do empreendimento pela iniciativa privada (em função das 

margens de lucros projetadas), o que vem sendo identificado é uma 

progressiva periferização da população voltada para as famílias de baixa 

renda. O mercado busca terrenos mais baratos, o que acaba direcionando os 

empreendimentos para áreas na margem das áreas urbanizadas, e geralmente 

carentes de infraestrutura e serviços básicos. (CARDOSO et al, 2013, p.6) 

Aliás, a questão da localização inadequada dos empreendimentos vem sendo 

levantada por diversos estudiosos desde o lançamento do PMCMV, conforme ilustra a 

afirmação de Francini Hirata, ainda em 2009: 

Na maioria das cidades do país, vai ser provavelmente impossível que esta 

população tenha a casa construída nas áreas não periféricas, que apresentam 

infra-estrutura consolidada e oportunidades de trabalho. Isto porque estas 

regiões apresentam o m
2
 muito mais caro. [...] No plano do presidente não há 

estimativa de custos e não há também menção alguma a este problema. Qual 

é a profundidade deste plano, para enfrentar a questão habitacional? 

(HIRATA, 2009, p.4) 

De acordo com a lei 11.977/2009 as exigências quanto ao terreno a ser 

utilizado empreendimento do PMCMV envolvem a sua localização em área urbana ou 

“área de expansão” e ainda a existência de adequação ambiental do projeto, bem como 

de uma infraestrutura básica que inclua vias de acesso, iluminação pública e solução de 

esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais e que permita ligações 

domiciliares de abastecimento de água e energia elétrica, além “a existência ou 

compromisso do poder público local de instalação ou de ampliação dos equipamentos e 

serviços relacionados a educação, saúde, lazer e transporte público” (BRASIL, 2009) 

conforme alterações normativas incluídas em 2011. 

Ainda que as exigências dessa norma, em sua atual redação, sinalizem um 

avanço em relação às exigências do PMCMV, verifica-se que permanecem nele as 

expressões sem conteúdo preciso como “área de expansão” e “compromisso do poder 

público”. Assim, parece claro que a legislação continua abrindo brechas para a 

realização de empreendimentos em áreas pouco adequadas. Mais do que isso, diversos 

estudos empíricos vêm demonstrando que a localização dos empreendimentos da 

PMCMV revela, em alguma medida, uma forma de segregação sócio espacial, ao 

evidenciarem que os imóveis destinados à faixa de renda mais baixa contemplada pelo 



 

programa são situados nos limites de urbanização da cidade. Nesse sentido, pesquisas 

do Observatório das Metrópoles (CARDOSO, 2013) realizados no Rio de Janeiro/RJ, 

Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Benevides/PA, Goiânia/GO, vem sugerindo que essa 

lógica se repete por todo país.   

Os estudos empreendidos (CARDOSO, 2013) também relatam que, 

frequentemente, as áreas nos quais os empreendimentos são localizados não são apenas 

geograficamente afastadas das áreas valorizadas da cidade, mas também se constituem 

em locais com déficit de aparelhamento público, o que costuma incluir transporte 

público insuficiente, esgotamento sanitário precário e poucos órgãos de saúde pública. 

O que se tem acompanhado, então, é que a política de construção de novas 

habitações, da maneira que vem sido conduzida, tende a intensificar processos de 

segregação sócio-espacial, evidenciando um processo um fenômeno de transformação 

urbana que revela a substituição das classes baixas tradicionalmente assentadas em 

áreas centrais (RIGOL, 2004). Na maioria das cidades brasileiras, os conjuntos 

habitacionais do programa minha casa minha vida são construídos em locais afastados 

dos centros da cidade, empurrando as populações de baixa renda cada vez mais para a 

periferia dessas cidades.  

Assim, a localização dos empreendimentos do PMCMV revela a importância 

do atendimento aos interesses dos atores econômicos do setor imobiliário, maximizando 

seus lucros, ainda que em detrimento aos interesses da população alvo do programa. 

Portanto, o PMCMV, sendo um programa que busca resolver a questão habitacional do 

Brasil, representa também uma política pública que conforma a produção de espaço 

urbano de modo a promover a segregação espacial da população mais pobre.  

3. Regularização fundiária e a lei 11.977/2009 

 

 A promulgação da lei de terras no Brasil em 1850, quando do advento da 

propriedade privada do solo e, posteriormente, da forma assalariada de trabalho, é um 

importante marco legislativo da inserção do Brasil no modelo de produção capitalista.  

A legislação urbanística, desde então, cumpre importante papel na dinâmica do mercado 

imobiliário, pois “além de estabelecer fronteiras, demarcando e dissolvendo territórios, 



 

as normas que regulam a construção urbanística e o loteamento intervêm diretamente na 

estruturação dos mercados imobiliários.” (ROLNIK, 1997, p. 101) 

 Essa legislação é ainda percebida de maneira diferente nos diferentes espaços 

da cidade. É muito comum deparar-se com a dicotomia cidade formal e informal que 

cria diferenciações no espaço urbano e que também contribuem para os processos de 

segregação. 

 A informalidade é uma característica presente na maioria dos assentamentos 

urbanos brasileiros A falta de adequação à legislação urbanística bem como a ausência 

do registro da propriedade está presente principalmente, ainda que não exclusivamente, 

nos bairros populares. 

  Mas a questão vai além da inadequação formal. A falta de infraestrutura urbana 

adequada com a prestação de serviços e equipamentos públicos essenciais, a 

insegurança bem como a ausência de sistemas de transportes públicos capazes de 

integrar a “cidade informal” às demais regiões são características presentes nesses 

assentamentos.  

 Diante da demanda de incluir a cidade informal na cidade legal, surgem os 

procedimentos de regularização fundiária, bandeira histórica do Movimento Brasileiro 

pela Reforma Urbana. Esse movimento, durante o período da Constituinte, evidenciou a 

questão do direito à moradia inserindo-o dentro da perspectiva mais abrangente do direito à 

cidade (Uzzo et al. 2010:260). Esse grupo articulou apoio público, obtendo 200 mil 

assinaturas para a subscrição de sua proposta de emenda popular, que acabou contemplada 

no capítulo da “Política Urbana”.  A regularização fundiária, no entanto, não deve ser 

compreendida apenas como o acesso ao título de propriedade. Para tanto, adota-se nesse 

trabalho a concepção de regularização urbana enquanto um processo pluridimensional e 

que compreende a legalização da posse exercida com fins de moradia; a melhoria do 

ambiente urbano do assentamento; promoção da condição cidadã das pessoas que antes 

estavam apartadas dos bens materiais e simbólicos da cidade (ALFONSIN, 2000, p. 

197). 

 A legislação urbanística brasileira desde a promulgação da Constituição de 

1988, que dedicou um capítulo à política urbana, vem passando por inúmeras 

transformações: o reconhecimento do direito à moradia pela Emenda Constitucional nº 

26 em 2000; a promulgação da lei 10.257/2001 denominado “Estatuto da Cidade” que 

estabeleceu as diretrizes gerais da política urbana através da positivação de inúmeros 

instrumentos de direito urbanístico bem como consagrou, dentre outros princípios, o da 



 

gestão democrática das cidades; a consagração do princípio da função social da 

propriedade pelo Código Civil de 2002 que, em certa medida, rompe com a lógica 

patrimonialista do código civil anterior.  

As políticas de regularização fundiária derivadas das propostas de reforma urbana e 

introduzidas entre nós por permissão expressa da Constituição Federal, estão, de fato, 

em processo de implementação no Brasil, se inserem em uma História da política 

urbana e habitacional brasileira como uma radical novidade e o Estatuto da Cidade vem 

para lhes dar fôlego, desacreditadas que já estavam em um quadro em que era quase impossível 

trabalhar juridicamente para dar-lhes eficácia. (ALFONSIN, 2012,p. 93) 

 

 Além disso, no âmbito do poder executivo foi criado o Ministério das Cidades 

no ano de 2003. Esse órgão que integra o governo federal tem por objetivo integrar as 

políticas de habitação, do saneamento e de mobilidade. 

No mesmo ano da sua criação, o Ministério das Cidades instituiu o “Programa papel 

passado” cujo principal objetivo era apoiar à regularização fundiária de assentamentos 

urbanos. O programa desenvolveu-se a partir do fortalecimento da autonomia e da 

responsabilidade dos municípios, da articulação com políticas públicas urbanas e 

habitacionais e através do fortalecimento de processos de mobilização social. 

A Política Nacional de Regularização Fundiária proposta partiu do princípio 

de que a regularização é um amplo processo que envolve a regularização 

jurídica, urbanística, ambiental. Para tanto, deve ser articulada com 

programas socioeconômicas, especialmente de geração de emprego e renda e 

outros que proponham a plena integração social dos moradores e 

assentamentos informais à economia da cidade. (GOUVEIA, RIBEIRO, 

2014, p. 322) 

 

Numa análise mais precisa sobre o “Programa Papel Passado” em relação aos 

comentários aqui expostos, Gouveia e Ribeiro (2014) observaram que os obstáculos 

legais ainda são grandes empecilhos aos processos de regularização fundiária uma vez 

que os procedimentos ainda são lentos e complexos (2014, p. 329) 

 A regularização fundiária, em 2009, ganha nova definição no ordenamento 

jurídico brasileiro através da promulgação da lei federal 11.977/2009, conhecida como a 

“lei do minha casa e minha vida”. Esse tema ganhou capítulo próprio e mais de vinte 

artigos.  

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. 

 



 

 Percebe-se que a lei 11.977/2009 utilizou-se de uma compreensão ampla de 

regularização fundiária para além da titulação dos imóveis sendo que. Sendo assim, essa 

parte da lei tem sido muito elogiada por diversos setores da sociedade. 

Essa talvez seja a ação mais importante para completar a ordem jurídico-

urbanístico do país na temática da regularização fundiária. Apresenta avanços 

expressivos há muito discutidos por vários segmentos e especialistas como: a 

consolidação do conceito de regularização fundiária com várias dimensões; 

as diretrizes nacionais para regularização; a regularização como competência 

dos municípios; a possibilidade de regularização fundiária de interesse social 

em Áreas de Proteção Permanente (APP’s) a partir de condicionantes que 

minimizem os impactos ambientais; a definição dos instrumentos de 

demarcação urbanística e a legitimação da posse com a consolidação do da 

gratuidade de interesse social. (GOUVEIA, RIBEIRO, 2014, p. 335) 

 

Outra importante inovação dessa lei está presente no artigo 48, inciso III, que 

estabelece a participação dos interessados em todas as etapas do processo de 

regularização fundiária. Essa inovação garante maior transparência dos processos bem 

como promove o fortalecimento da cidadania na medida em que os principais 

interessados passam a ter o direito de acompanhá-los. A lei peca, contudo, ao não 

definir a dimensão coletiva dessa participação que poderia contribuir para o 

fortalecimento da participação popular efetiva nos processos de regularização fundiária. 

Portanto, o capítulo III da lei 11.977/2009 apresenta grande potencial para se 

avançar na questão da regularização fundiária uma vez que suas diretrizes gerais 

correspondem a uma visão ampla desse processo que visa a integrar várias dimensões 

necessárias para resolver o problema da irregularidade. 

Através da análise da efetividade do programa “Papel Passado” em comparação 

com a execução do PMCMV verifica-se que a política pautada no déficit habitacional e 

na construção de novas habitações tem sido priorizada em detrimento da política de 

regularização fundiária. Conforme já exposto, a construção de novas casas é 

responsável pela requalificação do espaço urbano, criando oportunidade de novos 

empreendimentos para as empreiteiras. Ao construir novas moradias destinadas às 

camadas populares na periferia, as áreas centrais passam a ser alvo de projetos 

habitacionais voltados para a classe média, intensificando processos de segregação 

sócio-espacial no espaço urbano. 



 

A política de regularização fundiária, portanto, se apresenta como uma 

alternativa para resolver a questão da moradia no Brasil. Essa política deveria ser 

priorizada uma vez que garante a permanência das famílias nos locais que habitam, 

muitas vezes, por décadas. Questões como risco ambiental, sem dúvidas, devem ser 

consideradas na hora de se optar pela realocação dessas populações. Contudo, a 

permanência deve ser a primeira alternativa para se efetivar o direito à moradia.  

Conclusão: 

O PMCMV representa atualmente a maior política pública habitacional do 

Brasil, sendo a parte que mais encontra aplicabilidade de lei 11.977. Por outro lado, a 

alocação dos empreendimentos do PMCMV voltados para renda mais baixa revela-se 

como uma decorrência da lógica da acumulação do capital no espaço urbano. Assim 

sendo, essa política, sob o argumento da efetivação do direito à moradia, o qual pode 

eventualmente promover, proporciona também a ocorrência da segregação espacial. 

Dessa forma, percebe-se que o pacote representado pelo PMCMV é antes um 

pacote de incentivo à indústria da construção civil que política habitacional (Hirata, 

2009, p.8). Ao implantá-lo o governo perdeu a oportunidade de reestruturar as cidades 

brasileiras, reaproveitando imóveis desocupados, aplicando a concessão de uso especial 

para fins de moradia, reordenando áreas precárias já construídas promovendo sua 

regularização fundiária. Ao contrário, o PMCMV, apesar de apresentar algum avanço na 

política de habitação nacional, simboliza, sobretudo, a continuidade de uma modelo de 

segregação espacial da população de baixa renda. 

A política de regularização fundiária prevista na lei 11.977/2009, por outro lado, 

procura inserir o direito à moradia no contexto amplo do direito a cidade, não se 

contentando em prover um teto, mas também se vinculando com políticas de 

desenvolvimento socioeconômico. Por isso, essa normatização prevê também a 

participação do cidadão em todas as etapas do processo, o que a revela como um 

instrumento de democracia participativa. No entanto, o estudo aprofundado dessa 

política demonstra que a mesma não vem encontrando maior repercussão no cenário 

nacional, diferentemente do PMCMV. 



 

O que os dados analisados parecem sugerir é que, o PMCMV vem ganhando 

proeminência em relação às possibilidades que podem surgir a partir da perspectiva da 

regularização fundiária, uma vez que o primeiro apresenta maiores oportunidade de 

lucro para os atores do mercado imobiliário. Dessa forma, a implementação da política 

de regularização fundiária contemplada na lei 11.977/2009, embora frequentemente seja 

capaz de atender de forma mais próxima aos interesses da população, acaba por ficar em 

segundo plano, tendo em vista os interesses econômicos que o PMCMV pode atender.   

Há uma grande distância entre o que está positivado na lei e a sua real aplicação. 

No direito urbanístico essa questão se torna ainda mais relevante pois as leis que se 

referem ao planejamento urbano, como o Plano Diretor, estabelecem diretrizes que não 

se concretizam do dia para a noite e, além disso, dependem de legislação especial para 

se tornarem eficazes na prática.  

A disposição sobre a regularização fundiária na legislação federal, da maneira 

que foi apresentada na lei 11.977/2009, deve ser comemorada por aqueles que acreditam 

nessa política como a mais adequada para resolver a questão da moradia no Brasil. 

Contudo, deve-se lutar para que programas como o “papel passado” sejam ampliados.  

 São muitos os desafios da própria Administração Pública para dar efetividade  

às políticas de regularização fundiária. A desburocratização, a celeridade e a redução 

dos custos são alguns exemplos. Contudo, o maior desafio que se apresenta é a disputa 

com os setores da sociedade que têm ganhado com a política calcada no déficit 

habitacional e que prioriza a construção de habitação que não asseguram o direito à 

moradia na sua concepção mais ampla, que vai muito além da ideia de possuir um teto. 

O presente trabalho não tem a pretensão de debate que precisa ser feito em 

relação a temática abordada. Foram apresentadas algumas considerações sobre a 

regularização fundiária no Brasil no contexto da atual política de habitação que devem 

ser refletidas por toda a sociedade.  
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