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20.1 I,ntrodução
A moradia é algo extremamente
valioso para o seI; humano, que se
traduz dentro da Constituição
da República
como uma garantia fundamentaP98. Considerando
que se trata de elemento basilar para garantia da
digrlidade da pessoa humana, se mostra conl.O um dos princípios fundalTI,elltais elencados na Constituição.

t

I

I

Em função da histórica má distribuição da propriedade imobiliária existente no Brasil, tanto no COl1texto rural quanto no urbano, há um elevado
déficit de moradia nas cidades. Tal déficit 'existe em função de uma distribuição desigual do espaço urbano e levou (e ainda leva) pessoas a buscarem
efetivar seu direito à moradia nlediante a ocupação de terrenos ociosos que
llão lhes pertel1cem, formalmente, mas que não cumprem sua função social.
Em Belo Horizonte, Minas Gerais, há um aglomerado na região centro
sul chamado Vila Acaba Mundo que ocupou, entre a década de 40 e 50, uma
po~'çã9 d~ terreno ocioso que não cumpria sua função sacia).. Hoje, algumas
. 'p'arcela~ desse aglomerado.já." são objeto de litígio, o,utras são áreas públicas.
Instaurou.-s'e um conflito de ordem fundiária na região: os moradores anseiam

I
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sua função social;"
___
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pela sua pern1.an.ência por meio da regularização fUl1.diári.a da Vila e os proprietários e até o. Município, desejam recuperar suas pro.priedades para explorar
ecollomicamente a área., devido ao seu potencial valorativo.
Muitas são as regulamentações
da propriedade e, portanto, a priori, não
há a necessidade de se criar unla ~ei específic"a para ...o impasse, rnas de concretização dos dispositivos normativos vigentes, ,D.O ca~o a Constituição da

Estado, de cOlnpetências e prerrogativas que antes lhe cabialTI em favor de
ent.idades privadas. É sob a luz desses conceitos e dessa teoria que o presente trabalho analisa um caso p.ontuaI na cidade de Belo Horizonte, cuja
solução depende n-ruito mais do rompimento
com essa lógica do que de
UlTla solução jurídica
que, inclusive, já existe.

República e' o Estatuto das Cidades.
O presente artigo trata do estudo de caso da Vila Acaba l\lundo e pretende analisar os luecanismos legais capazes de promover a regularização
fundiária do local e os empecilhos para que essa ocorra. Para tal, analisou-se
o histórico do caso, explicando e evidenciando o surgilnento da comunidade,
a tr~jetória do conflito no âmbito jurídico, ou:,sej.à:~~as,:::~(:?:f1.'~~~i.:va~
..de remoção e
de regularização já ocorridas, bem como o atual estágio.: en~ qtle se encontra.
Posteriormente, foram analisados os institutos jurídicos possíveis e existentes
para promover a regularização fundiária. Por fim, para verificar a probabilidade
de se efetivarem as soluções possíveis, foram avaliados os empecilhos para a
regularização sob a ótica da lógica da cidade de exceção de V-.AINER (2011).
Essa lógica detectada no contexto urbano atual fUD.ciona com.o un1.
instrumento de podel~ instaurado a partir da absorção dos valoresneoliberais
no país. Para chegar a essa conclusão,VAtNER
(2011) trata dos conceitos de
"flexibilização", retoma a expressão "Urbanisn1.o ad hoc') de François Ascher
para, por fim, chegar à estrutura política sob a qual se firnla a denOn1.ÍIlada
cidade-empresa que, em verdade, instaura uma lógica de cidade de exceção.
A cidade de exceção é uma forma de regime urbano no qual o desrespeito
à lei vigente, no caso as normas urbanísticas, é legalizado e as in.stituições e
competências da esfera pública são transferidas às irlstituições privadas "livres
de burocracia e cOlltrole político" (VAINER, 2011, p. 1. O).!\ .1 egalizaçãodesse
desrespeito às normas vigentes justifica-se pela exigência de "flexib.ilização"
por parte do Estado em função da economia glolJalizante.
A "fleXibilização" estatal, por sua vez, leva ao funcionamento
da tlláquina
pública como UD1.aempresa. Uma empresa deve estar apta a adaptar-se sempre
que necessário para aproveitar as "janelas de oportunidades"
que .se abrem.
Uma cid~de-empresa deve fazer o mesmo. Trata-se, portanto, de uma forma
de urbanismo ad hoc, o qual trata do reconhecimento
de uma multiplicidade
de interesses que, portanto, devem ser analisados" caso a caso". Entretanto,
a cidade empresa não se resume a uma análise individual dos interesses que

20.2 Histórico da vila acaba mundo

gravitam no contexto urbano.
Segundo VAINER (2011), na verdade, o cOH.ceito de cidade empresa
a~riga a lógica da cidade de exceção. Tal lógica permite que, junto aos
i~strumentos de democracia representativa existam instrumentos
que permitam o desrespeito às normas vigentes e, ainda, a abdicação, por parte do
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A Vila Acaba Mundo localiza-se na região centro-sul de Belo Horizonte
e, atualmente, é composta por cerca de 311 domicílios199• Existem duas versões sobre o surgimento da Vila: a primeira, contada pelos D10radores lnaÍs
antigos, relata que a o~upação da área ocorreu na década de 30 e foi feita
por pessoas vindas de cidades do entorno de Belo Horizonte a prOCl.lra de
trabalho. Essas pessoas encontraram nas matas ,ad:.J1acentes e .nos córreaos
da
b
região iuna forma de subsistência imediata.

Já a segunda, mencionada inclllsive no site da I?refeiturade Belo
Horizonte, relata que a ocupação da área teria ocorrido na década de 40
en"l fu.nção da oportunidade
de emprego que as atividades da Mil1eradora
Lagoa Seca trouxeram àquela região. Em verdade, é possível inferir que os
dois aco.ntecimentos influenciaram no início e no desenvolvimento
da Vila
Acaba Mundo e seus arredores.
O intenso processo de urbanização sofrido por Belo I-Iorizonte cllegou
até a região centro-sul e, hoje, a Vila divide o espaço com alguns dos bairros Inais nobres da cidade: Belvedere, Sion e Mangabeiras. A consequên.cia
disso é que a antes região remota em que se localiza a Vila Acaba Mundo
tornou-se um dos principais alvos do mercado imobiliário. Desde entã(i,
os Illoradores da Vila vivem com um sentimento constante de insegurança
diante da possibilidade de despejo e de reiyindicaçio
da posse pelos proprietári.os f?rI?ais. ~a área.
Nós anos 7Q'..c.SO, por exemplo, várias casas localizadas na atual Avenida Uruguai foram dem.olidas~ De acordo com Efigênia Martins200, antiga
líder comunitária, uma das tentativas mais organizadas de reInação total da'
Vila aconteceu em 1983, sob o prete~to de risco de tragédias sofridas pelas
chuvas. Contudo, o Poder Público e os supostos proprietários dos terrenos
se depararam com uma comunidade
mobilizada, em intenso processo de
organização, diferentemente das situações enfrentadas com os moradores das
casas da Av. Uruguai, anteriormente
removidas.

199

De acordo com o censo demográfico de 2010 realizado pelo IBGE (BRASIL, 2010).

200

Dados informados diretamente pela moradora.
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Ail1da na década de 80, para oferecer n1.ais segurança jurídica da posse e
viabilizar a regulação fundiária da Vila, o Executivo Municipal prolTIulgou o
Decreto n° 4.845/1984,
o qual declarou a Vila Acaba Mundo, dentre outras
favelas, como área de Urba!lização específica de interesse social, caracterizada como Setor Espec~al4 (SE-4) (BELO H,ORIZON'TE,
1984). Dan.do
sequêllcia
à deliJ.l1itação da Vila Acaba MUl"ldo COI110 Setor Especial-4 e ao
Progralna Municipal de l~egularização
de Favelas, PROFAV:ELr\, {ói exarado
O l)ecreto
mU11icipal n° 5.637/1987
que declarou aVila Acaba I'v1unâo como
área d.e interesse social, para fins de desapropriaçã.o,
a ser processáda al~jgável

(BELO H.ORIZONTE, 1987).
No entanto, apesar do recon11ecit11.C11to legal de possibilidade e pertinê.ncÍa da des3propriação
en. favor dos moradores, a Prefeitura de 1-3elo Horizonte
]150 iniciou a sua execução
e, em dois anos, restou caducada a declaração da
Vila conlO área de interesse sociaL Isto pelo transcurso do prazo de 2 (dois)
anos que o exproprian.te possuía para "efetivar a aludid.a .desapropriação e
iniciar as providências
de aproveitamento do bem expropriado",
nos termos
do art. 3° da Lei Federal n° 4.132/1962
(BRASIL, 1.962).
~orém, a con111nidade A~aba Mundo continuou
rn.obilizada e, e 111. 2008,
veio à tona a possibilidáde do fil~1.da insegurança de várias fan1.ílias: foi proposto
o Projeto de Lei n° 1.735/08
(BELO HORIZONTE,
2008), de autoria da
vereadora Silvia Helena.Tal projeto declarava toda a Vila Acaba M.undo CODl.O
área de utilidade pública e de interesse social para fins de desapropriação.
O mencionado projeto foi aprovado por unaninudade'pelos
vereadores
de Belo Horizonte. Contudo, no início de janeiro de 2009, o cllefe do Executiv~ vetou tal Projeto com a justificativa de que desapropriar
toda a área seria
demas'iado oneroso para o M.unicípio. O Veto foi derrubado pelo legislativo
111unicipal e voltou ao plenário para ser votado, oportunidade
ent que houve
alteração dqs votos e a proposta rejeitada (BELO HORIZ,O.N'rI~E, 2008).
])iante disso, os nloradores se uniram às ent~dades e instituições que atuanl
na cOlnunidade
para reivindicar, mais urna vez, a solução definitiva para os
problemas fundiários da Vila. Após inún1.eras reuniões entre os n'~.oradores, os
vereadores e os representantes
da Prefeitura e da Compallhia Urbanizadora e
de Habitação Belo Horizonte
(URBEL), ficou acordado que, para alnenizar
a situação, seria promulgado unI 'Decreto, o qual declararia alguns lotes da
Vila como área de lltilidade pública para fins de desapropriação.
Foi promulgado então o Decreto Municipal n° 13.519, de março de 2009,
que autoriza a Prefeitura a desapropriar os 19 lotes de maior conflituosidade
fupdiária da Vila Acaba Mundo, aqueles em situação litigiosa (BELO HOR~ZONTE, 2009).Tais lotes correspondem à moradia de 71 fan1.Ílias que sofrem
iminente perigo de serem despejadas de suas residências em função dos
proprietários formais já haverem reivindicado a reintegração do terreno em

ou j1.1diciaJnl.eJlte

um

juízo. No ent~'nto, não há indícios de que haja iniciativa do Executivo para
CUl11.prir o Decreto desde sua aprovação
e publicação, isto considerando
que
o Decreto caduca en1 2014. Ou seja, a inércia do Poder Público Municipal
torna a suscitar insegurança jurídica aos n10radorés.
Desde 2005, o programa de extensão Palas de Cidadania da Universidade
Federal de Minas Gerais tem atuado na promoção da regularização fundiária
na Vila. Em maio de 2012, houve a Audiência Pública ITlais recente em relação
à Vila, com a presença das lideranças cOlTIunitárias, do referido programa, de
representantes da URBEL eda Prefeitura. Por meio do exame da ata de tal
audiência, conclui-se que o único fruto efetivo dela foi a abertura de uma
mesa de negociação perman.ente entre as lideranças, o Polos, os representantes
da URBEL e da Prefeitura conforme noticiado, inclusive, no sÍte da Câm.ara
dos Vereadores de Belo Horizonte.
.
A ,atuação desse programa de extensão na causa da Vila Acaba Mundo
é de valorização dos sentimentos de cidadania, coletividade e estímulo. à
autonomia, além de apoio jurídico, articulando
soluçõe~ legais previstas
nos vários instrllmentos
de Direito Urbanístico
existentes, dentre eles o
Estatuto das Cidades e a Lei Federal 11.977 /2009, que dispõe sobre o
Progranla Minha Casa, Minha Vida e a regularização fundiária 'de asscntanlentos localizados em áreas urbanas. No presente artigo, estas leis serão
tornadas COlll0 base para verificar o melhor instrumento
para proDl0ver a
regularização fundiária no caso concreto, assim cau1.O serão analisadas as
dificuldades
para sua concretização.

20.3 O plano diretor de Belo Horizonte, o estatuto

das cidades e suas possibilidades
regularização
fundiária

para promover

a

A Con.stituição da República de 1988 dispõe em seu artigo 182201 qlle
a competêl1cia sobre a organização da propriedade privada urbana é de cada
município, mas estabelec.~ parâmetros normativos obrigatórios sobre a fun.....
ção ",<;ocialda propriedade
urbana. No parágrafo segundo está expresso que.
a função social é. cumprida quando a proprIedade cumpre as exigências da
cidade feita por meio do plano diretor, o instrumento normativo segundo o
qual cada município, que tenha mais de 200 núl habitantes, deve dispor sobre
a organização geográfica municipal
(BRASIL, 1988).
201

"A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme
diretrizes gerais fiXadas em lei têm por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. ~ 2°_ A propriedade
urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenaç~o
da cidade expressas no plano diretor" (BRASIL, 1988).
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Complen1.entando o texto da Constituição, a Lei 10.257/01, ch.alnada
de Estatuto da Cidade, dispõe sobre outros aspectos relevantes à propriedade
urbana. E111 seu artigo .39202 complelnenta o conceito de função social da
203
propriedade ratificando o disposto na Constituição.Já
o artigo 40
estabelece
qtle o plano diretor de cada município é o instrumento
para norn1.atizar as
regras sobre propriedade urbana (BIZASIL, 2001).
Por fim, tem ....
se o plano diretor de Belo Horizonte, que é o legitimado a
dispor sobre a organização da propriedade urbana da Vila Acaba l'v1undo. A lei
municipal 7 .165 de 27 de Agosto de 1996 institui o plano diretor do rTIUl1icípio de Belo Horizonte e seu artigo 31204 norn1.atiza a Política Habitacional
do município. No inciso I, está disposto que o município te~n çomo diretriz
delimitar áreas para a implantação de programas habitacionais de interesse
social, ou seja, dispor sobre a ha~itação (BELO HORIZONTE, 1996).
Diante do contexto histórico já apresentado, aVila Acaba MUl1.do é uma
área de interesse social. Segundo o inciso VIII do artigo 31, cabe ao m.un.icípio
promover a regularização fundiária ern vilas e favelas.
Pois benl, qual seria a saída para este problema? Como prolnover a regularizacão de tal área? A Vila Acaba Mundo é composta de áreas de propriedade
públi~a e privada, de l~tes em litígio e lotes cuja posse é mansa. Logo, não basta
apenas.um instrumento do Estatuto das Cidades para efetivar a segurança do
direito à moradia para os habitantes dela.Adiant~ serão apresentadas soluções
possíveis e seus en1.pecilhos.
Uma alternativa que, a priori, é simples de se prOlTIOVeré a usucapião.
A usucapião é, segundo FARIAS (2007), o nl0do originário otl derivado de
aquisição da propriedade, desde que a posse sejamansa~ pacífica e contínua
por um determinado
lapso :ten1.poral. Além disso, o posseiro D.ão pode adquirir o imóvel se já possuir olltro. A COllstituição estabelece enl seu artigo
183205 qual é o prazo e quais as regras para usucapir u-ma área. O único tipo

de belTI imóvel que não é passível de usucapião é o público, conforn1.e dispõe
o parágrafo terceiro desse artigo (BRASIl.-, 1988). .
.
O Estatuto da Cidade, lei n° 10.257, de 10 de julllo de 2001, é mais
detalhado que a Constituição. Em seu artigo 9° ratifica o texto constitucioIlal
da seguinte maneira:
sua área ou edificação urbana de até
metros quadrados, por cinco anos, ininterruptan"lente e sem oposição, utilizando-a para sua n10radia ou de sua
.__
(amília, adq'l;l~.~ir-lhe-á o dOlninio, desde que não seja, proprietário
Aquele que possuir
duzentos e cinquent~

de outro imóvel urbano ou rural. (BRASIL, 2001)
Estas são as regras. para a usucapiã.o simples. Existe ainda, a possibilidade
de usucapião coletiva elTI zonas de interesse, conforme o disposto no artigo
lOdo Estatuto da Cidade.

o objetivo principal da usucapião urbana é a .regularização dos
in"lóveis com área de mais 250m2, ocupado-s sem título, nas favelas
e conjuntos residenciais invadidos, com o cunho de gerar moradia
aos cidadãos. Assim, as áreas urbanas com mais de 2501n2, ocupadas
por população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos,
ininterruptamente
e sem oposição, onde não for possível identificar .
os terrenos ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de sererrl
usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam
proprietários
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"Art. 39.A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das
necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, àjustiça social e ao desenvolvimento das
atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art.2º desta Lei". (BRA.sIL, 20Gl)

"Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política
de desenvolvimento e expansão urbana". (BRASIL, 2001)
204 "Art. 31. São diretrizes da política habitacional:
1- delimitar áreas para a implantação de
progran1as habitacionais de interesse social; (...)VIII - promover a regularização nlndiária de
favelas localizadas em terrenos particulares, visando à execução de projetos de parcelamento
. e à titulação dos moradores"; (BELO HORIZONTE,
1996)
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20!5

"Art. 183.Aquele que possuir como SU3: área urbana de até du:?entos e cinquenta metros
quadrados, por cinco anos, ininterruptamente
e sem oposição, utilizanào-a para sua moradia ou de sua família, adquírir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro
imóvel urbano ou rural. ~ 1
O título de donúnio e a concessão de uso serão conferidos
0

-
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de outro imóvel urbano

ou rural. (i\QUINO,

2013)

Logo, a usucapião não é llm instrumento
hábil a dar uma resolução jtlrídica para todos os envolvidos, na medida en1.que a sua con.cretização exige
que o bem objeto da usucapião seja particular e que a posse seja tranquila,
ou seja, que o proprietário
não tenha reivindicado o terreno.
Em alguns lotes da Vila Acaba Mundo isso l1ão aconteceu tendo em vista
o potencial econômico de sua localização. Alérn disso, há te'rrenas localizados
área pública e por essa natureza não passíveis de usucapião, tendo em vista o
impedimento
previsto no artigo 183, ~ 3° da Constituição. Conclui-se que"
essa alternativa seria capaz de regularizar algumas parté?s da Vila cabendo,
portanto, o ajuizamento de ações de usucapião coletivas.
Uma segunda alternativa é a desapropriação. Entende-se por esse processo
que os proprietários formais irão ser destituídos, passando a propriedade para
os posseiros, tendo em vista a complexidade dos vínculos sociais ali existentes .
ao homem ou à mullier, ou a ambos, independentemente
do estado civiL ~ 2° - Esse direito
não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. ~ 3° ... Os imóveis públicos
não serão adquiridos por usucapião."
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II
1.1

2

Pode-se conceituar
a desapropriação
COIUO o procedimento
pelo
qual o Estado, por ato unilateral, despoja um indivíduo de sua propriedade mediante prévio aviso e justa indenização,
que é aquela
que corresponde
real e efetivarnente
ao valor do bem. expropriado,
sem. que o proprietário tenha prejuí.zos. (COÊLI-IO, 2013)

Con1.0 se vê, a desapropriação
é o procediu1.cnto que o Estado retira a
propriedade de Ulna pessoa. Há que se falar que a C011stituição regulall1enta
COI110 deve ser feito este procedimento.
No in.ciso XXIV do artigo 5° da
C011sti~uição da l~ep(lblica de 1.988, está di,sposto que:
Art. 5° Todos são íguáis perante

a lei, sern distinção de qualquer
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no Pa.Ís a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à ig-u.aldade,
à segurança e à propriedade,
nos ternl.OS seguintes: (... ) XXIV - a
lei estabelecerá o procedimento
para desapropriação
por necessi-dade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e

natureza,

garantindo-se

prévia indenização em dinh eiro, ressalvados os casos previstos nesta
Constituição (BRASIL, 1988).
Como se vê, existem alguns requisitos para qlle ocorra a desapropriação.
No caso da Vila, não há uma necessidade ou utilidade pública ali exi~;\cerlte,
mas há um interesse social. A expressã.o interesse social é D.n1. tanto CIUatlto
vaga, devendo ser considerada como talo que a lei, detern1inar.
Por ser a expressão 'interesse

social' urn conceito jurídico

indctcrlTti-

nado, as hipóteses que irão se enquadrar nesse pressuposto serão ex lJi
legis, ou seja, serão aquelas que as lei.s deterlninaren1.. (AMOÊD(J, 2013)
]Jeve-se recorrer à legislação para que se possa definir o qlle veI11.a ser
"interesse social". O artigo 2° da 1,ci 4.132/62 Ilormatiza sobre interesse
social e em. seus i11cisos IV c V assin1 dis.põe:
Art. 2° Considera-se

de interesse soci~l: IV - a manutenção.
de
posseiros em terrenos ti rbanos onde, conl a tolerância expressa ou
tácita do proprietário, tenharn construído sua habilitação, formando
núcleos residenciais
de rrtais de 1O (dez) famílias. V - a construção
de casa popular.(BRASI:L,

1962)

Vale Lembrar que os posseiros resideITl por pelo menos sete décadas, e
c:onforme já apresentado, na década de 80 o Executivo -Municipal promulgou
ó Decreto n° 4.845/1984, o qual declarou aVila Acaba Mundo, dentre outras
favelas, como área de urbanização específtca de interesse social.

Sabe-se que a área da comunidade é de 35.313 m segundo a Companhia
Urbanizadora
de Belo Horizonte
(BELO HORIZONTE,
2013), com o
agravante de estar localizada no entorno de bairros nobres da capital mineira ..
Ail1da, a indenização deve ser justa e prévia, ou seja, deve fazer corri que o
proprietário tenha um reembolso do quantulTI realmente vale sua propriedade.
Esta situação se mostra como um empecilho para a desapropriação.
.
Porém, deve-se ressaltar o Estatuto da Cidade ao normatizar sobre a
desapropriação. O artigo 8°206 dispõe que decorridos cinco anos de cobrança
de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), este pode ser descontado
do valor a ser ressarcido ao proprietário.
A ocupação da Vila Acaba Mundo é antiga e o IPTU não para d.e ser'
cobrado. O valor residual deste imposto deve ser abatido do ,valor da restituição, causando ulTI'impacto significante. Com esta nova situação, torna-se
mais clara a possibilidade da desapropriação
da Vila em favor dos posseiros,
tendo em vista que esses moradores têm interesse de n1.anter seus vÍllculos
sociais criados ao longo d.e décadas.
Quanto às áreas públicas ocupadas pela população de baixa rellda as
possibilidades jurídicas para promover a regularização fundiária são: concess,ã.o
de uso especial para fi:t;1sde moradia (CUEM), doação, direito de supemcie
e concessão de direito real de uso (CDP,U).
Por um lado, a CUEM é um instrum,el1to para regularização fundiária'
disciplinado pela Medida Provisória 11° 2.220, de 2001, na qual estabelece
a concessão de 'uso para fins de moradias para o luorador que con1provar a
posse de área pública, de for.fila mansa e pacífica, ininterrupta, de cinco anos
anteriores a data de 30 de junho de 2001, caso o nlesmo não seja proprietário
ou concessionário
de outro imóvel urbano ou rural.
Por outro lado, a CDRU é Uln instrumento
criado pelo Decreto Lei
271 de 28 de fevereiro de 1967 que trata da possibilidade que unl particular
venha a ter direito' de uso de um terreno, quando o meSlllO se destinar a 11rbanização ou outro fim de interesse social. Por ser feita pelo Poder Público,
a outorga do direito é feita por meio de ternlO adrnin.istratÍvo.
O Direito de Superfície foi incluído pelo Estatuto da Cidade, especi':ficamente nos artigos 21 a 24, além de ser previsto em título específico no
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"Art. 8Q.Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o
Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos'
da dívida pública. ~ 2 O valor real da indenização: I - refletirá o valor da base de
cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função de obras realizadas
pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza após a notificação de que trata
o ~ 2Q.do art. 52 desta Lei; 11- não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes
e juros compensatórios."
2

Código

C:ivil (arts. 1.369 a 1.377).Tal

instituto

consiste em dar à pessoa que

reside en1. terreno público o direito de uso da área.
Aj,nda, a adnun.istração Pública pode, fazer doações de bens imóveis, desde
que eles l1ão se destinem ao uso comum 'da população, COlTIO uma praça, nen1
que tenham uma destinação específica, con1.O Ull1.a ponte.
No caso daVilaAcaba Mun.do, a prin1.eira possibilidade para regularização
fundiária de área pública n,ão atende a cOlTIun.idade uma vez qU.e a posse deve
ser man.sa e pacífica e, como foi explicitado n.o hjstórico, llá lotes em. litígio.
Além disso, a derTlanda deve ser individtlal para imóveis urbanos de até 250
m2.A doação e o,direito de superfície são poss1.veis, mas como explicaremos
adiante '.:é i~.f)~oyável,.em'
função do's' .~.rrip'ecilhos políticos que dificultam a
efetivação .do direito à moradia.

20.4 O contexto do uso espaço público urbano
e os empecilhos para a regularização fundiária

na Vila Acaba Mundo
Como já il1forma.do, a organização territorial de cada município segue as
regras de seu Plano Diretor. Um centro urbano, para desenvolver-se, Ilecessita
de políticas urbanas de otimização da mobilidade e dos espaços da cidade.
Com o objetiv.o de acelerar esse processo de aprimoramerlto do espaço urbano
surge, nos anos 80, a possibilidad.e de induzir o desenvolvimento
urbanístico
por Dleio de unl instru.mento denominado
Operação "lJrbana.
Tal instrumento possui origem europeia e americana e seu objetivo é
"viabilizar interverlções de rllaior escala em atuação conjLlnta do Poder Público e da iniciativa privada"- (COTA; FERREIJ.~_A, 2005). Nessa atuação, o
Poder Público coordetla o projeto, estabelecendo seus pré-requisitos eln Lei
Municipal;e ain.iciativa.privada
participa COIl1. reCllrsos. O maior trunfo das
, ',operd:,ções litbán.as é: ág'ilizat as ,obras de CUllho urbanístico e flexibilizar as
rí.gidas prescrições do Plano Diretor.
a recorte Dlais importante para o presente artigo em relação às operações urbanas é a partir da promulgação da Lei 10.257/2001, mais conhecida
COITIO Estatuto da Cidade. Essa lei. regulamentou,
em seu artigo 40, "os artigos
182 e 183 da Constituição Federal, que tratam de Política Urbana" (COTA;

FERREIRA, 2005).
As operações

urbanas consorciadas são defillidas no artigo 32 do Estatuto

d~ Cidade da seguinte forma:
Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delinutar área para aplicação de operações consorciadas. ~ 12 Considera-se
operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas
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~oor~ell:~as pelo Poder Pú~l~co municipal, com a participação dos
I roprletar~o~, nloradores, usuarlOS perlnanentes e investidores privados,
com o O?.Jetlvo de alcançar en~ Ulna área tranSfOr111aCÕeS urbanísticas
estruturaIS, ITlelh?rias sociais e a valorização ambiental."(BRASIL, 2001)

Apesar da~ boas possibilidades que~s operações urban.as pOdelTI gerar
em. tern1.OS de lnfr.aestrutura e urba11ização, a lógica de fun.cionalnento
que
se l~~taurou nas~l~a~es
faz com que tal instrumerlto
contribua para uma
pohtIca urbana 111g1enlsta e excludente em detrimento da democratizacão e
sustentabilidade do espaço urbano que poderia gerar.
'
, . :ralló'~ic.a ,de fun~io!lanlento
é definida por VAINER
(2011) como a
loglca das CIdades. de e~ce:ão. Para entender onde e como se inicia essa lógica,
o a;t.or destaca a lilfluencla que o pensarrlento l.1eoliberal passou a exercer nas
polltlcas urbanas desde o Consenso de Washington. Ainda de, acordo com o
autor,
alinhamento entre as políticas econômicas irn.pôs 11m alin.hamento
de polltlcas urbanas que se deu por lneio da :flexibilização dessa llltima.
A flexibilizaç~o substitui o planejamento
urbano c~iterioso e dirigido
~elo Estado, pela sImplificação
dos pr?cedimentos
urbanísticos com o objetIVO de favorecer
e atrair o Inercado. E o que VAINEP,_ (2011) define coniO
"cidade de exceção", onde a exceção legislativa de urbanÍzacao torna-se
regra, e o Estado define como Planejamento
Estratég:ico.
'
Primeiramente,
é importante
definir a flexibili~ação como uma nova .

?

po~tur: frente às polític~s públicas, em especial a urbana, e:JÜgida pela globalizaçao e pela econorma de mercado. Essas 'últimas incorporam ao aparato
estatal a noção de eficiôncia mercadológica
e aproveital11.Cnto das "jan~las de
oportuI~idades" oferecidas pelos mega elupreendimentos e ITlega eventos.'
,. . Tal ap~oveitarnento

deve ser imediato e a todo custo, um.a vez qU.e a
instaura a competiti~idade
entre as cidades para
atraça~ de l~;estlmentos. E.ntende-se ~ntão que uma cidade' deve sit:nplificar
se~s ?rOCedlmentos urbanísticos, conceder beneficios fiscais e prerrog:ltivas ao
maXlnlO, com a fillalidade de atrair a atel1ção das corporações lTI.ercadolótócas
e alcançar, assim, a finalid.ade maior do desenvolvirrlento urbano.
'-'

lOglC,:- das ~ldad~s-e,nlpresa

. No entanto, o desenvolvimento
urbano, sempre almejado, não se baseia
n.o interesse comum, mas na multiplicidade
de interesses que gravitalTI na
CIdade e ~evem. ser negociados caso a caso em detrimento de regras pré-estabelecIdas, tIdas como burocráticas e inapropriadas para a lógica urbana
n:oderna. O que poderia ser o caminhada
democratização
da gestão das
CIdades torllou-se a base para a instauração de um plal1ejatnento urbano
voltado para os interesses privados hegemônicos.
A partir desse momento, a especulação imobiliária e a ampliação das
redes de consumo e serviço fomentam políticas territoriais como os despejos
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e reassentamento
de vilas e favelas para dar lugar a errlprcen.din1.entos.
No
lllstórico da Vila Acaba Mundo, nota-se o reconhecinlento
legislativo da legitimidade da posse dos moradores por JTleio do Pl~OFAVELA e d'a declaração'
da área con1.O Zon.a Especial de Interesse Social e a posterior negação desse
reconh.ecituento
com a rejeição do l?rojeto d.e Lei 1.735/09 e com a não

execução do Decreto 13.51.9/2009 (BELO H()RIZONTE, 2009).
Não in.ciden.taln1.eIlte, há projetos de grandes enlpreendim.entos
para a
região do entorno daVilaA.caba M.undo já n.oticiados, inclusive. Há a proposta
de COl1strução do Parque Burle Marx na an.terior área de l'v1i~eração Lagoa
Seca que en.cerrou suas atividades 110 an.o passado. A. 111esa de 11egociação
perrnanente
eJltre os lnoradores da Vila Ac~.l'~a: ~M.~.n~dq,o progralna Polos
de Cid.adan~~ da UFMG e Prefeitura li~ó':tevc 'co'l"irl'üuidade, posto que
hou've ape11as un1.a reuniã,o, el11. que não l1.ouve consenso. Ajuizou-se e11tão,
COJU o apoio da I)efel1soria Pública, unla Ação C:ivil Pública, de Illlillero
0409295-33.2013.8.13.0024, contra o Estado e o !\lunicípi.o ClTl rnarço de
2013 exigindo a execução do Decreto 13.519/2009.
Em SLuna, a regularização fundiária da Vila A.caba M.undo está sendo requerida pela via judicial em função dos obstáculos ilrl.postos pelo ~Poder Executivo
M.unicipal.Tais obstáculos são conseql1ência da lógica de cidade en1.presaque se

a

instaurou em Belo Horizonte
tal qual eIIl outras cidades e que se i11te11.sificou
COlll. o fato de gue essa será uma das ciàades que sediará a C~:opa~
O Dossiê daArticulação Nacion.al dos Comit(~t-i I\)pulares da Copa (.2012)
fala em 21 remoções realizadas ou em. andaJnento nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, :R_eciG~,I~jo de Jatleiro e São Paulo.A
VilaAcaba .Mun.do nã.o está nesses núnleros atualnlente, mas a n2.o execução do
Decreto Mun.icipal Ilã.O deve ser interpretada corno incidental, 111.as sinl como
o resultado de urna política urbana excludellte, qne rcnl0ve vilas e favelas para
dar lugar a: grandes errlpreendinlentos
rrl:::lsca:radc)<; peJa finalidade de "interesse
social". Os nlor3clores são reassentados para .regiôc:~; rCTll0t.as. da c;idade, elTI de-trinlen.to
<.losví.ü.culos estabelecidos CO 111.o 'lugar e as pess<.;asq~le vÍvern riele.
O Estatuto d:l Cidade prevê a relTloção corno a 111tÍJna das alternativas
para a realização de uma política urbana. 'Prev€~, ainda, a regularização dos
aglomerados e a urbanização desses CODl a partic.ipação da cornunidade e do
Poder Público por meio de um Plano Global Específico (PGE). E.ntretanto,
na realidade, percebe-se a inversão das prioridades e a negligência das expectativas coletivas em. prol dos interesses privados.

Conclusão

o

presente

à regularização

artigo teve o objetivo de den1.onstrar a discussão relativa
da área compreendida
pela Vila Acaba Mundo a partir da

teoria da cidade de exceção. Para tanto, foram demonstrados o histórico da
Vila Acaba Mundo, o conflito existente e as pretnissas que perrneialn o que
se entende por cidade de exceção.
Além disso, pretel1deu-se
demonstrar
que 'há instrumentos jurídicos
vigentes capazes de solucionar no todo ou em parte o problema da regularização fundiária da Vila Acaba tv1undo. Da mesma forma e ainda sob a
ótica da cidade de exceção, foram demonstrados os motivos ~elos quais tais
instrumentos não são le'vados a efeito.
Percebe-se que 11á muitos lTI.ecan.Íslllos legais para promover a regularização fundiária na Vila Acaba !v1undo. No entanto, a lógica urban.a viger~.te'
itnpede q~e tai~ mecanis~os
sejaln lltilizaq.os de forma efetiva. Inclusive,
não apenas esses in.struni.el1.tos urb~Ülísticos não têin sido utilizados da forma
correta como outros n.ãb tem sido utilizados para a finalidade correta.
~m exemplo desse último caso são as operações' urbanas consorciadas.
Importante evidenciar que o lnecanismo urbanístico das operações urbanas
consorciadas não é negativo e !1ão parece ter sido criado'para prover a urbanização higienista que se observa. Trata-se de uma te11tativa de tornar a'gestão
das cidades mais delnocrá.tica e atenta aos interesses coletivos.
O Estatllto da Cidade serve ao mesmo propósito. Entretanto, a inclinação
da política urbana aos interesses privados em razão da lógica niercadológica a
que a cidade tem se prestado, frustra os valores dessa legislação. Infelizmente,
11.a lógica vigente
da cidade de exceção, os InecanÍsmos delTIOCratizantes e
as decisões de cunho e interesse inicialnl.ente coletivo são substituídos por
en.tidades privadas de mercado que ViSalTIao lucro e são '(blindadas" pela
justificativa do desenvolvin1.en.to e do benefício coletivo.
Ou seja, o direito fun.darl1.en.tal à moradia previsto na Constituição
cede espaço para a lógica da cidade enlpresa, que busca oportunidades
de
atração de investin1.en.to, sob a rubrica de desenvolvimento.
A partir desta
premissa, não interessa que cidadãos teIlham sua dignidade violada, mormente os de baixa renda, sob a lógica de que "alguns" têm de se sacrificar
em D.ome do desenvolvimento.
Assim, há uma verdadeira illversão da lógica den10crática prevista na
Constituição, onde interesses empresariais ganhanl maior vulto que interesses
sociais por parte daqueles que são legitimados exatamente para a garantia dos
direitos sociais. Resta, portanto, a constatação de que a articulação verdadeiramente democrática entre os interessados é o caminho para a efetivação dos
direitos sociais dos moradores da Vila Acaba Mundo.
A ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública, em parceria com
o programa PaIos de Cidadania e a Associação de Moradores da Vila Acaba
Mundo é um exemplo de parceria direta e de ação efetiva e democrática na
busca por direitos. Outros m.eios devem ainda ser implementados, sempre

CaIU respeito à legalidade, mas sem abster-se da exigência de observância do
direito garantido constitucionalmente
assegtlrado aos nloradores.
,
A an,álise prolTIoyida no presente
artigo permitiu
COI1Cb.1ir que a m.era,
previsão de um direito não é suficiente para que este se con,cretize e que' o
poder público cada vez mais vem adotando unia postura excludente e contrária aos princípios e fundamentos
COIlsti.tllcionais.Aden'lais, COl1cluÍ-se que
o cidadão não deve esperar que a democracia lhe seja ~ntregue,
mas buscar
por meios institucionais a efetivação dos seus direitos democráticos. Mesm.o
diante das dificuldades, é possível e necessário.
'
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21.1 Uma breve introdução
Vê-se, até n1.esrr~opelo noticiário televisivo e impresso, cada vez nlais a
necessidade de progresso econômico para o Brasil.
.
Pode-se dizer ser consenso de todos nós brasileiros que havendo progresso econânJico para Ilossa D.ação,consequentemente,
haverá mais conforto
econômico tambélll para cada um de nós, enquanto cidadãos.
Para que h.aja progresso ecoIlôlnico,
pode-se afirnlar tan1bérn ser
rlecessário que os lnecanismos para fomento de rlossa econon'lia estejanl
e.m pleno vapor.
Nesse selltido, assumem relevância as atividades econôrnicas, habituais,
proflssionais, que objetivam a circulação ou forrlecÍ111.ento de bens e serviços,
com o intuito de lucro, ainda que tenham que depender do risco de suces.so
ou insucesso negociaL
Assün, a empresa, enquanto atividade, merece a atenção que será dada
nes te artigo.
Fato é que quando há o sucesso, com obtenção de lucros, as sociedades
que exercen1. a e.rrlpresa tendem a manter sua existência .por longo periado,
perpetuando-se
ao longo dos anos, erIl conglomerados e grupos ecollôm~cos.
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