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RESUMO 

 

A regularização fundiária urbana surge com o propósito de tornar regular as situações advindas da 

ocupação urbana desordenada, ocasionada pelo parcelamento ilegal do solo em áreas urbanas ou 

rurais. A reivindicação por políticas públicas teve seu auge nos anos de 1970 quando os mais diversos 

movimentos cobravam do governo uma solução para os problemas habitacionais e urbanos que 

assolavam o país. A falta de programas habitacionais que atendessem a população carente obrigou 

grande parte da população buscar moradia nas periferias das cidades, nas favelas, em áreas 

ambientalmente frágeis causando inúmeros problemas urbanos, ambientais e pondo em risco a vida 

dos moradores desses assentamentos, uma vez que ocupam as margens de rios, regiões com alta 

declividade sujeitas a inundações, enchentes e deslizamentos. O município de São José dos Campos 

possui cerca de 160 loteamentos irregulares em seu território, loteamentos estes que se alastram por 

todas as regiões geográficas: Norte, Sul, Sudeste, Leste, Oeste, Central e distrito de São Francisco 

Xavier. Este estudo busca analisar como se desenvolveu este processo no município, quais os 

instrumentos legais que efetivamente são utilizados no processo de regularização fundiária, até que 

ponto a regularização fundiária no município atingiu seu objetivo final que é a regularização fundiária 

plena. Como resultado obteve-se a relação dos loteamentos irregulares no município, distinguindo os 

que se enquadravam como de Interesse Social daqueles com Interesse Específico, buscando-se mostrar 

a situação atual dos loteamentos regularizados, e as propostas para os demais loteamentos ainda não 

regularizados.  

 

 

Palavras chave: Regularização Fundiária, Planejamento Urbano e Segregação Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUATION OF THE PROCESS OF ENVIRONMENTAL REGULARIZATION IN THE 

MUNICIPALITY OF SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP 

 

ABSTRACT 

 

The urban land regularization arises with the purpose of regulating the situations arising from the 

disordered urban occupation, caused by the illegal parceling of the soil in urban or rural areas. The 

demand for public policies had its peak in the 1970s when the most diverse movements charged the 

government with a solution to the housing and urban problems that ravaged the country. The lack of 

housing programs that served the needy population forced a large part of the population to seek 

housing On the outskirts of cities, in favelas, in environmentally fragile areas, causing numerous 

urban, environmental and life-threatening problems, as they occupy riverbanks, regions with high 

declivity subject to floods, floods and landslides. The municipality of São José dos Campos has about 

160 irregular settlements in its territory, all of which are spread over all geographic regions: North, 

South, Southeast, East, West, Central and District of São Francisco Xavier. This study seeks to 

analyze how this process was developed in the municipality, which are the legal instruments that are 

effectively used in the land regularization process, to what extent land regularization in the 

municipality reached its final objective, which is full land regularization. As a result, the relation of 

the irregular settlements in the municipality was obtained, distinguishing those that were included as 

of Social Interest of those with Specific Interest, seeking to show the current situation of the 

regularized subdivisions, and the proposals for the other subdivisions not yet regularized. 

 

 

Key words: Land tenure regulation. Urban planning and urban segregation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa trata o tema “Análise da Regularização Fundiária no município de São 

José dos Campos”, como uma busca dos meios através dos quais se possa conceder a 

população habitantes das regiões tidas como irregulares, acesso a documentação legal, título 

de posse, buscando analisar se as melhorias urbanas como infraestrutura, iluminação pública e 

residencial, ligações de água e esgoto, etc., foram efetivadas e possibilitaram melhores 

condições de vida. 

O Brasil apresentou um quadro de ocupação territorial baseado na doação de terras por 

parte da Coroa Portuguesa e este sistema perpetuaram por centenas de anos.  Com a 

instituição da Lei de Terras de 1850, a terra passou a ter um valor, pois deixava de existir o 

processo de doação de terras e passou a existir o comercio de terras, a aquisição de terras, se 

faria somente com a compra (COSTA, 1999). 

Estuda-se a situação do crescimento urbano no país tendo como consequência a 

segregação urbana. Os aspectos importantes do sistema viário que intensificou o processo 

industrial no Brasil e sua dispersão a outras regiões do Estado de São Paulo. 

Diversos autores auxiliaram nesta análise do tema Regularização Fundiária, com 

estudos que abordam desde a ocupação irregular do espaço urbano, o crescimento 

populacional e seus efeitos em situações de segregação urbana e social.  

A segregação urbana é assim apresentada por Santos (1997) ao afirmar que: 

“Pessoas, com as mesmas virtualidades, a mesma formação, até mesmo o 

mesmo salário tem valor diferente segundo o lugar em que vivem: as 

oportunidades não são as mesmas. Por isso, a possibilidade de ser mais ou 

menos cidadão depende, em larga proporção, do ponto do território onde se 

está.” (Santos, 1997, p. 81) 
 

Foram analisadas as leis que influenciaram nos programas governamentais, o contexto 

social da época e sua repercussão, a começar pela Lei de Parcelamento do Solo, passando pela 

Constituição de 1988, a implantação do Estatuto da Cidade em 2001, a instituição do 

Programa Minha Casa Minha Vida, que evidencia as abrangências urbanas que possibilitaram 

a regularização fundiária urbana, Lei de Proteção da Vegetação e o Plano Diretor Municipal. 

A década de 1970 representou o ápice do crescimento urbano no Brasil e foi marcada 

pelo crescimento descontrolado de assentamentos irregulares, se justifica a análise dos 

processos de regularização fundiária a partir da década de 1970 a 2016, ao contextualizar a 

situação de crescimento urbano e populacional da época e suas repercussões atuais, as 

soluções encontradas e sua aplicabilidade no município estudado. 
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Na fase final de discussão e resultado, a cidade de São José dos Campos é apresentada 

como um polo de crescimento que apesar dos bons índices de desenvolvimento apresentados, 

ainda detém segundo informações da Prefeitura Municipal, cerca de 160 loteamentos 

irregulares, que poderão com os estudos detalhados ser ainda maior ou menor. 

Destaca-se a importância da instituição do PMCMV (Programa Minha Casa Minha 

Vida) para efetivação da regularização no município de São José dos Campos. Buscou-se 

analisar a efetivação da Regularização Fundiária no município nas suas dimensões: jurídicas, 

urbanísticas e ambientais. Foi analisada a influência dos Planos de Desenvolvimento 

Integrado nos processos de regularização fundiária no município. 

Somente, com a definição das ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) através do 

PDDI- 1997, o município pode dar início aos estudos e levantamentos que proporcionaram a 

regularização fundiária. Estando sob a legislação da Lei de Parcelamento do Solo, o 

município não dispunha de instrumentos legais capazes de promover a regularização 

fundiária. A Lei de Parcelamento do Solo impunha muitas exigências que não poderiam ser 

cumpridas em ocupações ilegais, tais como a reserva de área institucional e área verde Uma 

vez que, na maioria dos casos, a ocupação do local estava consolidada, com a ocupação dos 

lotes parcelados em desconformidade ao parcelamento legal. Somente após a implementação 

da Lei 11.977/2009 e a instituição do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com a 

definição da competência dos municípios para disciplinar os procedimentos de regularização 

fundiária em seu território e possibilidade da utilização dos instrumentos de Demarcatória 

Urbanística e do Título de Legitimação de Posse, houve uma melhora significativa no 

andamento dos processos de regularização fundiária no município (BRASIL, 2009). 

Concluiu-se que o município apresentou duas fases marcantes no processo de 

regularização fundiária em São José dos Campos. Uma fase durante a vigência da Lei de 

Parcelamento do Solo (BRASIL, 1979; BRASIL, 2009). 

A efetividade da regularização fundiária nos municípios está vinculada ao atendimento 

das legislações do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e das legislações 

urbanas (Lei de Parcelamento do Solo, Plano Diretor Municipal e PMCMV) que foram 

destacadas através da analise das restrições ambientais e urbanísticas e legais.  

Finalmente, para concluir a análise foram levantadas as situações as quais o município 

deverá responder após a regularização fundiária e entrega do título de posse ou propriedade 

aos moradores do local. A Lei Federal 6766/1979 estabelece o prazo máximo de 4 (quatro) 

anos para completar as obras de infraestrutura de um loteamento regular, sendo considerado o 

mesmo prazo para os loteamentos irregulares regularizados (BRASIL, 1979). 
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Outros fatos também se mostraram importantes e relevantes após a regularização das 

áreas, que seriam: zoneamento das áreas regularizadas, regularização dos imóveis existentes, 

questão dos tributos municipais e a oficialização dos dados cadastrais municipais. 

A análise abordou a regularização fundiária de Interesse Social que podem ser 

promovidos pelo município, e os de Interesse Específico que devem ser promovidos por 

órgão, pessoa ou grupo interessado, buscando englobar em todos os aspectos legais possíveis 

de regularização fundiária urbana. 

Encerrou-se a análise com a identificação e ocupação irregular na zona rural norte do 

município, que por estarem em sua grande maioria em áreas de APP, dificulta a regularização 

dos mesmos. 

Esta dissertação pretendeu mostrar a situação da regularização fundiária no município 

de São José dos Campos/SP, identificando os núcleos irregulares, sua localização, suas 

possibilidades e a utilização dos instrumentos legais.  

 Buscou-se analisar, até que ponto a Regularização Fundiária exercida no Município 

com a entrega do Título de Legitimação de Posse engloba as dimensões urbanísticas, 

ambientais e sociais, com melhorias na qualidade de vida de seus ocupantes e garantias de 

preservação ao meio ambiente.  

 

 

1.1 Justificativa 

 

Os instrumentos legais disponíveis atualmente para a regularização fundiária no Brasil 

apresentam um avanço significativo quanto à sua estrutura jurídica e administrativa, para que 

possam atender as demandas da grande maioria dos municípios brasileiros. Porém, estes 

instrumentos usados no município de São José dos Campos não tem demonstrado plena 

efetividade nas comunidades submetidas a este processo. Assim sendo, torna-se necessário 

avaliar os mecanismos de sua aplicação, com vistas à identificação de subsídios que possam 

dar maior efetividade ao processo da regularização fundiária. 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

Analisar o processo de regularização fundiária no município de São José dos Campos 

abrangendo as dimensões jurídicas, urbanísticas e ambientais e áreas de risco. 
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1.3 Objetivos Específicos 

 

I. Realizar um diagnóstico espaço-temporal dos loteamentos irregulares ou 

clandestinos implantados no município no período de 1970 a 2016; 

II. Avaliar as ações de planejamento urbano implementado pelas legislações 

governamentais, voltadas para as questões de regularização fundiária e ver sua 

aplicação no município de São José dos Campos/SP;  

III. Avaliar as restrições ambientais à regularização fundiária; 

IV. Descrever analiticamente a situação da regularização fundiária no Município 

de São José dos Campos e buscar elucidar o surgimento das ocupações irregulares, 

sua ocupação no território e sua situação atual. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para o desenvolvimento desta análise dos processos de regularização fundiária no 

município de São José dos Campos/SP, se fez necessária seleção e revisão de bibliografia 

específica dentro dos objetivos da pesquisa, buscando uma compreensão do processo de 

ocupação do perímetro urbano de São José dos Campos e consequentes implicações no meio 

ambiente. 

Para tanto, foi essencial um conhecimento dos conceitos relativos à planejamento 

urbano, produção  do espaço, políticas públicas específicas à regularização fundiária, 

conhecimento sobre o processo histórico da regularização fundiária e identificação dos 

instrumentos legais que contribuem para a efetivação plena da regularização fundiária nos 

municípios brasileiros. 

Mas, para que haja um entendimento da proposta de pesquisa, antes de mais nada, há a 

necessidade de um entendimento do tema “Regularização Fundiária Urbana” e do Sistema de 

ocupação e divisão do território no Brasil, tendo como consequência a atual ocupação urbana 

e ocupação irregular no Brasil. 

 

 

2.1 Regularização Fundiária 

 

O município de São José dos Campos detém em seu perímetro urbano inúmeros 

loteamentos caracterizados como irregulares. O processo de Regularização Fundiária nesta 

pesquisa procura elucidar até que ponto se promoveu a regularização nos bairros e se esta 

conseguiu responder a seus objetivos e principalmente no que é considerado no art. 46 da Lei 

11.977/2009, que assim a considera: 

“A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização fundiária 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”(BRASIL, 2009). 

 

Atualmente os municípios brasileiros passam por uma crise urbana, reflexo da 

urbanização desenfreada, devido principalmente ao processo de industrialização, ausência de 

planejamento urbano e políticas públicas habitacionais que pudessem atender a demanda por 

moradia que se ampliava nas regiões mais desenvolvidas, que resultou numa expansão das 



18 

periferias através de loteamentos irregulares e clandestinos, da mesma forma que possibilitou 

uma ocupação ilegal de terras caracterizadas como favelas. (CASTANHEIRO, 2014). 

O processo de regularização fundiária geralmente é promovido pelo Poder Público 

Municipal, a Lei Minha Casa Minha Vida em seu art. 50, determina os demais órgãos que 

também podem promover a regularização fundiária nos municípios:  

 “o art. 50 da Lei 11.977/2009 também pode ser providenciada pelo (a): 

União, Estados, Distrito Federal, beneficiários (individual ou coletivamente), 

cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, 

organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou 

outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de 

desenvolvimento urbano ou regularização fundiária.” (CASTANHEIRO, 

2014, p. 109) 

 

Spinazzola (2008, p. 13) cita Alfonsin ao elucidar o objetivo prioritário da 

regularização fundiária como sendo: 

 “[...] legalizar a permanência de moradores de áreas urbanas ocupadas 

irregularmente para fins de moradia, e acessoriamente promove melhorias no 

ambiente urbano e na qualidade de vida do assentamento, bem como 

incentiva o pleno exercício da cidadania pela comunidade sujeito do 

projeto”. 

 

Sendo assim, a Regularização Fundiária é segundo Castanheiro (2014) um instrumento 

jurídico de política urbana e desta forma, deve ordenar o desenvolvimento das funções sociais 

da cidade ao mesmo tempo em que garante o bem-estar de seus habitantes, ainda acrescenta 

que a Regularização Fundiária objetiva:  

“[...] evitar lesão aos padrões de desenvolvimento urbano, a defesa dos 

direitos dos adquirentes de lotes, a adequação dos assentamentos ilegais ao 

modelo legal ou ao ideal de cidade sustentável, de maneira a contribuir para 

corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o 

meio ambiente (art.2º, IV, do Estatuto das Cidades).” 

 

Segundo Spinazzola (2008), para que a regularização fundiária alcance seus objetivos 

é essencial seu caráter interdisciplinar onde se combinem os aspectos jurídicos, urbanísticos e 

a adequação da legislação urbanística à realidade local. 

Segundo Castanheiro (2014, p.109): 

“A regularização fundiária deve sempre buscar o saneamento (correção) da 

situação ilegal (anômala), dividindo-se em: 

a) urbanística (correção da situção física existente, isto é, quanto às vias 

de circulação, infraestrutura etc., exigindo investimentos do Poder 

Público); 
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b) administrativa (regularização da situação do parcelamento perante os 

órgãos públicos, Município, Estado ou Distrito Federal e, 

eventualmente, a União); 

c) civil (regularização da situação registraria e do direito real de 

aquisição ou do domínio dos adquirentes).” 

 

Os diferentes aspectos envolvidos na regularização fundiária são importantes, pois 

quando se processa a regularização de um assentamento ilegal, cumprindo-se somente seu 

aspecto jurídico desconsiderando os aspectos urbanísticos e ambientais, coloca-se em risco a 

população local e seu entorno pelos agravantes do meio ambiente não preservado, com a 

ocupação das áreas com condições geológicas menos favoráveis (áreas de risco) e em áreas 

com restrições ambientais. 

Castanheiro (2014, p. 111) afirma que:  

“promover a regularização fundiária não é tarefa simplista, exigindo-se 

profissionalismo e atuação de equipe multidisciplinar, com empenho e 

vontade política do Poder Executivo, especialmente o municipal, incentivado 

e apoiado técnica e financeiramente pelo Estado e União, quando for o caso, 

bem como com a participação da comunidade.” 

 

Ainda Castanheiro (2014) incentiva a participação da comunidade, com a promoção de 

audiências públicas visando informar o teor do projeto de regularização, colher sugestões e 

obter adesões necessárias dos moradores, com a colaboração no sentido de evitar novas 

invasões. 

No Brasil a regularização fundiária, merece destaque nesta afirmativa de Leite (2014, 

p. 157): 

“Sabe-se que as áreas ocupadas de forma ilegal refletem a ausência de 

políticas de habitação social com força para mudar o quadro de déficit de 

moradia e de insegurança na posse que acompanham nossa história. As 

consequências dessa falta de política se agravam com o decorrer das 

décadas, quando o êxodo rural provocado pelo desenvolvimento industrial 

passa a dar nova feição às cidades.” 

 

No ano de 1964 foi criado o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) visando à 

construção de habitações com recursos oriundos do FGTS e das Cadernetas de Poupança, 

através do BNH. O fato do BNH atuar em duas áreas que seriam a classe de baixa renda e em 

outra a de média e alta renda, este modelo que se baseava na renda do cidadão, não conseguiu 

atender a de baixa renda, tendo em vista a não possibilidade de pagamento do financiamento. 

Em 1986 ocorreu a extinção do BNH. Naquela ocasião com o aumento inflacionário no país, 

tornou-se discrepante os valores das prestações em relação ao aumento salarial, Leite (2014) 

relata os abalos sociais decorrentes desta situação em que, 
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“[...] a busca por emprego e vida social melhor nas principais metrópoles 

brasileiras acelerou a urbanização desordenada e caótica. [...] O 

desdobramento dessa situação foi a expansão considerável das ocupações 

informais de áreas sem nenhuma infraestrutura urbana nas franjas das 

cidades, nas décadas de 1970 e 1980.” (LEITE, 2014, p.158) 

 

Esse período marcado pelo crescimento urbano marcou também o município de São 

José dos Campos, onde se constatou um crescimento populacional urbano e ocupações ilegais 

nas áreas periféricas do município, criou-se nesta época o termo “cidade informal” pela 

persistência nas ocupações ilegais, como será especificado no decorrer da pesquisa. 

Em 1988, houve a promulgação da Constituição Federal de 1988, como consequência 

das inúmeras reivindicações políticas provenientes de diversos movimentos sociais atuantes a 

partir da década de 1970. Salientou-se o Movimento pela Reforma Urbana que definiu a união 

dos movimentos de luta pela moradia, assim como as diversas manifestações e contribuições 

ao debate produzidas pelos acadêmicos, ONGs e técnicos instigando a formação de uma 

política habitacional socialmente equilibrada. 

Segundo Leite (2014) as disposições legais acerca de Regularização Fundiária se 

deram com a Lei do Parcelamento Urbano (Lei 6766/1979) onde: 

“em seu art. 2.º previu a possibilidade dos Municípios realizarem a 

regularização dos loteamentos ou desmembramentos não autorizados ou 

executados em desacordo com as determinações administrativas, visando 

evitar a lesão dos adquirentes de lotes e aos padrões de desenvolvimento 

urbano.” (LEITE, 2014, p. 158) 

 

Destacou-se na Constituição Federal de 1988, em capítulo referente à política urbana, 

onde a propriedade compreende uma função social, definido nos artigos 182 e 183. 

Posteriormente a regulamentação da Lei 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, que tornou 

o direito à moradia acessível aos moradores da cidade informal através de diversas maneiras, 

principalmente com a intervenção do poder público sobre as cidades e propriedades privadas. 

Foi determinada a obrigatoriedade da apresentação de Plano Diretor Municipal em cidades 

com mais de 20 mil habitantes, que deu poderes políticos ao município para elaborar e aplicar 

a política urbana, desempenhando um papel decisivo na elaboração e aplicação de políticas 

que decidem sobre a regularização urbanística das cidades (BRASIL, 2001). 

Coube ao Plano Diretor à deliberação de ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) 

possibilitando nestas a promoção da regularização fundiária de interesse social, outro fator 

decisivo, foi a aprovação da lei que criou a gratuidade do primeiro registro decorrente de 

regularização fundiária. 
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Destaca-se também a Medida Provisória 2220/2.001, que disciplinou o instituto da 

Concessão de Uso Especial para moradia em bens públicos. 

A regularização jurídica a partir do ano de 2001 foi viabilizada com a regulamentação 

de vários instrumentos jurídicos, entre eles a “usucapião especial de imóvel urbano” e a 

“concessão de uso especial para fins de moradia” e nas situações de regularizações de áreas 

privadas o instrumento a ser utilizado é o da usucapião na medida em que oferece ao ocupante 

da área utilizada como moradia o título de propriedade.  

Por fim, a Lei Federal 11.977/2009, introduziu regras para aperfeiçoar o processo de 

regularização fundiária e definiu dois tipos de regularização fundiária (BRASIL, 2009):  

 Interesse Social: assentamentos ocupados por população de baixa renda, com 

procedimentos especiais assegurados; 

 Interesse Específico: em assentamentos ocupados que não atendam aos de 

interesse social. 

Ainda segundo Leite: 

“[...] a regularização fundiária passou a ser uma das diretrizes de política 

urbana, que tem por objetivo a ordenação das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana.” (LEITE, 2014, p. 159) 

 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988; do Estatuto da Cidade; da 

obrigatoriedade do Plano Diretor em cidades com mais de 20 mil habitantes; a Lei 

11.977/2009 até os dias atuais, muito se buscou para realizar a regularização fundiária nos 

diversos municípios brasileiros. A cidade de São José dos Campos dispôs de muitos 

procedimentos que buscavam a concretização da regularização fundiária, mas ainda se faz 

necessário, melhores esclarecimentos a respeito dos instrumentos legais que possibilitam a 

regularização fundiária e desta forma esta pesquisa se fez necessária sobre as leis municipais 

que definiram as políticas públicas urbanas no município de São José dos Campos, assim 

como de que maneira e como os instrumentos legais permitiram ou não, a efetiva 

regularização fundiária no município estudado (BRASIL, 2009). 

Na definição o termo assentamentos irregulares significa: “ocupações inseridas em 

parcelamentos informais ou irregulares, localizadas em áreas urbanas públicas ou privadas, 

utilizadas predominantemente para fins de moradia;” (BRASIL, 2009). 

Um parcelamento irregular deste modo constitui-se do parcelamento de terras, 

executado sem a prévia ou nenhuma licença dos órgãos públicos em desacordo com as 

exigências legais e administrativas.  
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De modo geral, parcelamento irregular, não possui autorização, ou seja, aprovação da 

prefeitura para sua implantação; apresenta ausência parcial ou total de infraestrutura; não 

apresenta projeto urbanístico do loteamento, com as definições de quadras, lotes, ruas; não 

apresenta reservas para áreas públicas, para equipamentos públicos e comunitários; o sistema 

viário e os acessos são precários, pelo fato de que as ruas não obedecem aos limites legais de 

abertura e declividade permitida; em sua maioria os proprietários de lotes, somente possuem o 

contrato de compra e venda e estes não estão registrados em Cartório de Imóveis, haja visto, 

serem fruto de um parcelamento ilegal. 

Deste modo pode-se afirmar que a regularização fundiária no Brasil,  

 “vem sendo aplicada como parte da política habitacional de interesse social 

do governo federal e de municípios, e tem como objetivo fundamental 

assegurar o direito à moradia de populações de baixa renda por meio do 

reconhecimento legal da propriedade ou posse das terras ocupadas de forma 

irregular.” (SPINAZZOLA ,2008, p. 22). 

 

O Ministério das Cidades alerta que a irregularidade fundiária não se restringe aos 

assentamentos populares, há também os bairros e loteamentos com habitantes de classe média 

e alta renda fora dos parâmetros legais. 

A promoção e ordenamento territorial da cidade acontecem com a regularização dos 

dois tipos de assentamentos irregulares, que são caracterizados como: 

I. Regularização Fundiária de Interesse Social: se aplica aos assentamentos 

irregulares ocupados em sua maioria por população de baixa renda, onde se 

procure garantir o direito constitucional à moradia, justificando-se assim a 

aplicação de “instrumentos, procedimentos e requisitos técnicos especiais.” 

II. Regularização Fundiária de Interesse Específico: se aplica em assentamentos 

irregulares não enquadrados como de interesse social, não podendo desta forma 

ser enquadrados nas condições especiais possibilitadas à regularização de 

interesse social. 

 

 

2.2 A Ocupação e Exploração do Território e a Lei de Terras  

 

Historicamente os problemas inerentes a questão fundiária no Brasil, remonta há 

séculos e são definidos pela produção do espaço. Para tanto se faz necessário identificar sua 

origens da ocupação e exploração do território no Brasil, assim como os critérios que 

definiam o direito a terra e o ponto marcante que foi a Lei n.º 601, de 18 de setembro 1850 



23 

conhecida como Lei de Terras, que ”tinha como objetivo ordenar a apropriação territorial, 

acabar com o regime de posses, efetuar um cadastro de terras, financiar a imigração, tornar a 

terra uma garantia confiável para empréstimos e atrair a migração” (SILVA, 2008, p. 33). 

A ocupação e exploração territorial no Brasil é consequência do sistema adotado pela 

coroa portuguesa que impunha formas de ocupação e exploração territorial. O regime 

importado ao Brasil a partir da colonização portuguesa foi caracterizado pela doação de terras 

pela Coroa Portuguesa, que dava direitos de usufruto, mas não lhes dava o direito de 

propriedade, a mesma continuava pertencendo à coroa.  

De acordo com Silva (1996), na época da colonização nos séculos XV e XVI a 

expansão comercial e a possessão portuguesa, definiram o sistema de apropriação territorial 

no Brasil com a definição das características de aproveitamento econômico (mercantilismo) e 

as normas regulatórias do território (sesmarias).  

Desta forma, a política de terras, incorporou formações rurais, feudais e também 

mercantis. A legislação da propriedade baseava-se na política rural utilizada por Portugal, 

com raízes medievais, o que permitiu com que a Coroa autorizasse a doação de terras a todos 

que desejassem se estabelecer, tais doações eram consideradas favores pessoais, não cabendo 

a estas serem herdados. 

Ocorreu que a posse da terra não se deu somente por pequenos produtores, estas se 

estenderam por grandes extensões de terra o que deu origem aos grandes latifúndios.  

O sistema produtivo no Brasil baseava-se na ocupação de grandes áreas de terras e na 

mão de obra escrava como o sistema de produção, trazendo consequências no final do século 

XVIII, onde: 

“Todas essas transformações ocorridas no final do século XVIII se 

refletiram, naturalmente, na questão de apropriação territorial. Em particular, 

o novo surto agrícola e a concentração (relativa) da população nas faixas 

férteis do litoral trouxeram mais elementos para as querelas entre sesmeiros 

e posseiros e entre ambos e a autoridade colonial”. (SILVA, 1996, p. 72) 

 

A extinção do processo de sesmaria em 1.822 proibiu o único modo legal de aquisição 

de terras, restou somente o modo ilegal que era a posse de terras, o que definiu este período 

como sendo a “fase áurea do posseiro” (GARCIA, 1958, p. 30). 

A irregularidade da propriedade de terras no Brasil se deu e em muitos casos ainda se 

dá pela posse ilegal de terras, como herança de um sistema perpetuado por séculos no Brasil.  

A terra não culta permitiu a expansão do mercado intensificando o uso da terra e do 

trabalho, com a expulsão de arrendatários e meeiros, a expropriação das pequenas 

propriedades, à população, que antes se dedicava a economia tradicional, agora se vê 
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absorvida como trabalhador assalariado nas fazendas comerciais (exportadoras de açúcar, 

algodão e matéria prima para indústrias têxteis). O aumento da expansão territorial e agrícola 

aumenta a demanda por trabalho agrícola que resultou no seguinte fato narrado por Costa 

(1999, p.170): 

“Como resultado desse processo, os significados atribuídos à propriedade da 

terra mudaram. A fim de regularizar a propriedade da terra de acordo com as 

novas necessidades econômicas e os novos conceitos da terra e de trabalho, 

diversas leis importantes foram decretadas em diferentes países durante o 

século XIX.” 
 

A situação da época sugeriu mudanças no sistema produtivo, diferenciados de país 

para país, no Brasil devido à sua grande extensão territorial estas mudanças variavam de uma 

região para outra, que segundo Costa (1999, p.170) “era determinada de acordo com o grau e 

a intensidade com que o desenvolvimento da economia industrial e comercial afetava estas 

áreas”. 

A pressão exercida pelos ingleses, a situação de mudança do sistema de produção 

escrava para a mão de obra livre, corroborou para a decretação da Lei de Terras em 1850, que 

proibiu a aquisição de terras públicas, por outro meio, que não fosse a compra, o que pôs fim 

às formas tradicionais de doação pela Coroa. Causaram deste modo, mudanças expressivas no 

crescimento urbano e desenvolvimento das metrópoles. A lei de Terra permitiu aos sesmeiros 

e também aos posseiros registrar e validar os títulos de propriedade pela demarcação de seus 

limites e o pagamento de taxas, desde que comprovassem a ocupação e exploração da terra. O 

tamanho da ocupação passa a ter limitações. Tais medidas visavam favorecer a importação de 

colonos livres e as taxas teriam a finalidade de criar condições aos imigrantes de 

assentamento nas terras brasileiras.  

As concepções existentes sobre a propriedade e políticas de terras, são extremamente 

importantes ao encerrar uma discussão sobre a apropriação do espaço, esclarecidas assim por 

Costa (1999, p. 171): 

“[...]de um período no qual a terra era concebida como domínio da Coroa, 

para um período no qual a terra tronou-se de domínio público”, a terra que 

era doada como recompensa por serviços prestados à Coroa passa a ser 

acessível somente aqueles que a podem explorá-la com lucratividade, a terra 

passa a representar mercadoria, a mesma terra que antes era símbolo de 

prestígio social passa a ser símbolo de poder econômico.” 
 

O momento em que a terra no Brasil se tornou mercadoria e pode ser vendida no 

mercado, foi elemento essencial para definição do processo de apropriação do espaço. Uma 

vez que, somente aqueles que tinham o capital necessário para adquirir as terras ou nele 

pudessem produzir tinham o poder de decisão na ocupação do espaço da época.  
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Ainda hoje se observa o peso da terra ser mercadoria, onde se concretizam situações 

econômicas responsáveis pela organização e estruturação atual do espaço urbano, que 

envolvem processos de apropriação fundiária, nos casos das propriedades legais e das 

propriedades ilegais, assim definidas como loteamentos irregulares e clandestinos. 

 

 

2.3 Instrumentos Legais de Regularização Fundiária 

 

O êxodo rural desmesurado para as áreas urbanas sem planejamento e políticas 

públicas de urbanização e habitação, obrigou um número expressivo de famílias a habitar em 

áreas de risco geo-ambiental, áreas precárias e/ou terrenos irregulares.  

Estas ocupações irregulares resultaram em: favelas, loteamentos irregulares, conjuntos 

habitacionais sem documentação legal, etc. Segundo Nalini (2014) a regularização fundiária é 

a alternativa legal para solução dos problemas destes aglomerados ilegais urbanos, contudo 

afirma não ser esta a única solução plausível, aponta para outras também importantes como a 

construção de novas moradias, a reforma de prédios antigos, a reurbanização das favelas e 

“uma política de estímulo a que os adventícios voltassem a sua origem” (NALINI, 2014, p. 

3).  

Para que se possa fazer uma análise do processo de regularização fundiária no 

município de São José dos Campos, há necessidade de um entendimento das implicações da 

legislação no processo de regularização, englobando os âmbitos federal, estadual e municipal, 

a fim de que se possa avaliar sua real utilização e eficácia na regularização fundiária no 

município.  

 

 

2.3.1 Lei Federal n.º6.766/1979 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) 

 

A lei federal 6766/1979 (Lei de Parcelamento de Solo Urbano), estabeleceu 

regulamentos para as formas de ocupação das cidades, em resposta ao grande fluxo de pessoas 

do campo que se dirigiam para as cidades (BRASIL, 1979).  

Alguns artigos desta lei sofreram resistência pelos empreendedores e até mesmo 

ignorada, o fato da lei exigir 35% da área do empreendimento fosse doada ao poder público 

com destinação dirigida à fins de uso público tais como sistema viário, instalação de 

equipamentos urbanos, tendo à exceção estabelecida aos loteamentos que tivessem a 
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finalidade industrial. Por este motivo alguns loteadores, julgando-se prejudicados na perda no 

número de lotes, passaram a desobedecer às normas federais. Este artigo da lei sofreu 

alterações e foi alterado pela Lei Federal 9785/1999 pela seguinte redação: 

“Art. 4º [...] 

§1º A legislação municipal, definirá, para cada zona em que se divida o 

território do Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de 

parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas 

mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento 

(BRASIL, 1999). 
 

Desta forma, deu-se aos municípios, a responsabilidade e a autonomia para legislarem 

sobre seus territórios, à medida que passaram a definir seu uso e sua ocupação. 

Outro fator foi a proibição de loteamentos em áreas de declividade intensa e em áreas 

ambientalmente protegidas, o que também foi desrespeitado, ao que muitos loteamentos 

foram criados em desobediência também a esta norma federal. 

Grande parte dos loteamentos definidos como ilegais se expandiram em áreas 

ambientalmente protegidas, uma vez que a desobediência às leis federais e a impossibilidade 

dos municípios de exercer a fiscalização em todas as áreas do município, não contiveram o 

crescimento ilegal, que avançaram para áreas afastadas e periféricas das cidades. 

Deste modo, os loteamentos não puderam ser aprovados pelo poder público, 

impedindo assim seu registro. 

Ferraz conclui que: 

“Em face desses ônus que a lei impunha ao empreendedor e uma precária, 

negligente, leniente ou até mesmo inexistente atuação da administração 

pública na atividade fiscalizadora, preventiva e punitiva das condutas ilícitas, 

os parcelamentos do solo irregulares proliferaram no País.” (FERRAZ, 2014, 

p. 129). 

 

A situação econômica do país no final da década de 1970, a população em sua 

maioria, não dispunha de recursos suficientes para adquirir lotes em locais devidamente 

regularizados, ou mesmo dotados de infraestrutura necessária e eficaz para uma boa qualidade 

de vida, a falta de investimento público resultou que “um grande número de pessoas foi, ao 

longo de décadas empurrado para áreas distantes dos centros urbanos, áreas ambientalmente 

sensíveis e não fiscalizadas, onde adquiriam porções do solo jurídica e urbanisticamente 

irregulares ou promoviam ocupações de áreas públicas ou privadas, sem respaldo jurídico.” 

(FERRAZ, 2014, p. 129). 

Tais procedimentos concorreram para ampliar no Brasil o cenário de irregularidade 

fundiária que atingiu segundo levantamentos do Ministério das Cidades, dois terços das áreas 
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urbanas do país, situação esta que não atingiu somente a população de baixa renda, uma vez 

que o município foco da análise desta pesquisa possui em seu perímetro um número razoável 

de loteamentos irregulares e nem todos são da classe mais baixa, muitos pertencem a classe 

alta. 

 

 

2.3.2 Constituição Federal de 1988 

 

Somente a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, anos após as 

diversas manifestações populares, no intuito de que se consolidassem medidas de reforma 

urbana da constituição, no art. 5.º da Constituição, apresenta o rol de direitos e garantias 

individuais e coletivos, ou seja, a função social da propriedade (grifo meu) que assume o 

status de direito fundamental do homem.  

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: 

[...]  

XXII – é garantido o direito à propriedade; 

XXIII – a propriedade atenderá à sua função social; 

[...]  

XXXIV – a lei estabelecerá procedimento para desapropriação por 

necessidade de utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e 

prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 

constituição.” (BRASIL, 1988). 

 

A Constituição Federal de 1988 também disciplina a política urbana, nos limites e 

padrões fixados nos artigos 182 e 183, assim descritos: 

“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes. 

§ 1.º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 

cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política 

de desenvolvimento e da expansão urbana. 

§ 2.º A propriedade cumpre sua função social quando atende as necessidades 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3.º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 

indenização em dinheiro. 

§ 4.º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para 

áreas incluídas no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do 

proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que 

promova seu adequado aproveitamento sob pena,sucessivamente de : (I) – 

parcelamento ou edificação compulsórios; (II) imposto sobre a propriedade 

predial e territorial progressivo no tempo; (III) – desapropriação com 
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pagamento em títulos de dívida pública de emissão previamente aprovada 

pelo Senado Federal com prazo para resgate em dez anos, em parcelas 

anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os 

juros legais. 

Art. 183. Aquele que possuir como uma área urbana de até duzentos e 

cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 

oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 

domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.” 

(BRASIL, 1988). 

 

 

2.3.3 Plano Diretor 

 

Através do Plano Diretor o município passa a desenvolver competência para promoção 

do devido ordenamento territorial através do planejamento e controle do uso, parcelamento e 

ocupação do solo urbano devendo, contudo, abranger as áreas urbanas e rurais.  

Por tratar-se de uma lei municipal esta deverá ser produzida pelo Poder Executivo, 

uma vez que o Estatuto da Cidade afirma que a aprovação do Plano Diretor é de competência 

da Câmara Municipal, faz parte do plano urbanístico da cidade e deverá definir as normativas 

para tanto. 

O Plano Diretor deverá definir as áreas onde poderá ser promovida a regularização 

fundiária dos assentamentos ilegais. Um dos quesitos é que estas áreas deverão estar definidas 

como ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social). 

“ZEIS ou AEIS são zonas ou áreas urbanas, de regra destinadas ao uso 

habitacional de população predominantemente de baixa renda, ou 

recuperação urbanística, ou regularização fundiária, dotadas ou dotáveis de 

infraestrutura e serviços urbanos. Essas áreas devem estar previstas no Plano 

diretor ou em lei municipal específica, e, pelo fato de serem inseridas em 

zona de especial interesse social há o reconhecimento público de integrarem 

a cidade.” (FUKASSAWA, 2013, p. 83) 

 

Ainda segundo Fukassawa (2013) tal situação evita a especulação imobiliária 

assegurando a manutenção dos ocupantes no local, destacando que se as áreas continuassem 

ocupadas poderiam promover a regularização fundiária ou recuperação das áreas e no caso de 

serem desocupadas poderiam se prestar a projetos de habitação de interesse social. 

A área de estudo desta pesquisa é o município de São José dos Campos, e para tanto 

alguns esclarecimentos sobre o processo pelo qual a cidade passou ao longo dos anos, será 

importante na análise do crescimento dos loteamentos irregulares na região e da aplicação ou 
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não dos instrumentos para efetivação da regularização fundiária no município de São José dos 

Campos. 

A dispersão urbana da região metropolitana de São Paulo e a aptidão do município de 

São José dos Campos para tornar-se um polo de crescimento da região, decorrente do 

crescimento industrial da década de 50, trouxe um crescimento urbano para a cidade que 

passou a ter a necessidade de intervenção do poder público, sendo que no ano de 1954, 

definiu o primeiro Código de Obras do Município (BUONOMO, 2011). 

O município de São José dos Campos elaborou da década de 50 até os dias atuais, 

quatro Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado (PDDI), planos estes apresentados por 

Buonomo (2011) em sua pesquisa de mestrado, assim relacionados: 

1º PDDI – 1958 – 1964 

Em 1958 o poder público municipal elabora conjuntamente com o Centro de Pesquisas 

Urbanísticas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo seu primeiro PDDI. 

Nesta ocasião teve início a invasão de loteamentos nas áreas rurais periféricas e o 

desenvolvimento se mostrava caótico e desorganizado. Segundo Buonomo (2011), este PDDI 

visou principalmente coibir abusos imobiliários especulativos, limitou áreas a serem loteadas 

com o ordenamento do uso do solo urbano e reestruturação do sistema viário com propostas 

de melhorias e propôs a delimitação das áreas urbana e de expansão urbana.” 

Buonomo (2011) ainda destacou que este plano abrangeu aspectos referentes ao 

Planejamento Regional com questões de ordem urbanística, relativas à habitação, 

planejamento viário, saneamento, aspectos sociais, finanças, administração e gestão do 

próprio PDDI. 

2.º PDDI – 1968 – 1969 

Neste período ocorrem inúmeras transformações políticas institucionais no Brasil. 

Após o golpe militar o estado inicia uma Política Nacional que se voltava às questões urbanas, 

tais como: a criação do Banco Nacional da Habitação (BNH) e do Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo (SERFHAU). 

Em 1967 foi aprovada a Lei Orgânica dos Municípios que condicionou o auxílio 

financeiro do Estado à existência do Plano Diretor. 

O crescimento industrial em especial das grandes indústrias criou vazios urbanos e 

acarretou graves problemas urbanos “tais como baixa densidade; descontinuidade da trama 

urbana, cortada por uma Rodovia cujo trafego tendia a crescer; problemas topográficos 

dificultando a drenagem e escoamento.” (BUONOMO, 2011, p. 63), 
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Desta forma, o PDDI buscou formas de estimular a ocupação e o adensamento destes 

vazios urbanos, adotando para tanto à elaboração da Lei de Zoneamento, descentralizando o 

comércio e as residências para outras regiões buscando não comprometer a acessibilidade e 

estrangulamento da Região Central. 

O PDDI, contudo não fez referência ao meio físico, nem urbano ou rural, não 

abrangeu a definição de áreas passíveis de ocupação proveniente do crescimento urbano, 

propôs leis para Parcelamento do Solo, com requisitos para implantação de loteamentos 

(infraestrutura, normas de aprovação e execução de obras por parte do loteador), este plano 

visava favorecer somente a ocupação dos vazios urbanos e adensar as áreas já dotadas de 

infraestrutura, assim como, consolidar o município como pólo econômico da Região do Vale 

do Paraíba, “pensado e executado para o desenvolvimento econômico, a industrialização e a 

modernização.” (BUONOMO, 2011). 

O zoneamento foi utilizado para favorecer implementação das indústrias e planos 

referentes à área habitacional foram relegados à segundo plano.  

Não foi dada a devida atenção ao crescimento irregular nas periferias da cidade, 

implicando num crescimento urbano e habitacional implementado em descumprimento das 

legislações, deixando assim, que as áreas ocupadas ilegalmente, crescessem sem fiscalização 

adequada, ausentes de melhorias urbanas e direitos legais. 

1975 – 1995 – Processo de Planejamento sem Plano Diretor 

Buonomo (2.011) esclarece que o programa de governo do ano de 1975 a 1978 não faz 

referência ao Plano Diretor devido a defasagem decorrente do crescimento ocorrido no 

período. Neste período o crescimento horizontal disperso na cidade volta a crescer e se agrava 

na década de 80. Este período “as legislações de ordenamento do município e os projetos já não 

fazem parte da política global e integrada para cidade. Passam a buscar soluções para problemas 

emergentes.” (BUONOMO, 2.011, p. 65) 

Em 1980, é aprovada a Lei n.º 2.263/80 que ampliava o perímetro de expansão urbana 

do município, possibilitando a expansão horizontal da cidade. Muitos loteamentos foram 

aprovados nas periferias da cidade, mas a maioria não executou as obras de infraestrutura, 

tendo estes a interferência do poder público na execução das obras para atender à população 

que já ocupava os locais. 

Posteriormente, estes loteamentos que não executavam as exigências legais 

necessárias à implantação do loteamento legal, se tornaram em sua maioria em loteamentos 

que até hoje, se encontram em situação ilegal perante o Município, mas abrigam em seu 

espaço, um número grande de famílias, que lá exercem sua morada desde esta época. 
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Uma legislação mais severa e punitiva aos loteadores implicou na reformulação das 

Legislações de Parcelamento e Zoneamento. 

Buonomo (2011) afirma que em 1984 verificou-se o início da ocupação da zona rural 

por loteamentos clandestinos. Novamente tenta-se coibir, desta vez retraindo o perímetro 

urbano para que os vazios urbanos fossem preenchidos, contudo, a rigidez da Lei de 

Parcelamento do Solo e a falta de uma política de habitação e fiscalização no município 

decorreram no aumento dos loteamentos clandestinos, que em 1988 eram de 

aproximadamente 90 loteamentos. 

“Inicialmente caracterizados como Chácaras de Recreio e posteriormente 

sobdivididos em parcelas menores, foram se transformando em loteamentos 

urbanos, com intensa ocupação pela população de baixa renda. Essa 

ocupações concentraram-se principalmente nas regiões norte e leste do 

município, sem que o poder público conseguisse conter ou reverter o 

processo.” (BUONOMO, 2011, p. .66) 

 

3.º PDDI – 1995 – 2005  

Este PDDI da cidade de São José dos Campos foi elaborado baseado no projeto de 

Macrozoneamento da Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com forte inserção nos 

aspectos físico-geográficos, sociais e econômicos. Definiram-se um novo perímetro e 

expansão urbano e rural para o município, assim como, as áreas que deveriam ser 

ambientalmente protegidas numa carta denominada de Macrozoneamento. 

Este novo PDDI visou priorizar a economia para as pequenas e médias empresas 

criando Distritos Empresariais com a finalidade de abrigar os setores industrial, comercial e 

de serviços, distritos estes executados pelo Poder Público, pela iniciativa privada ou no 

sistema de parceria público-privado. 

O plano também contemplava a criação da Macroestrutura Viária, propondo a criação 

de anéis periféricos, assegurando assim a médio e longo prazo a acessibilidade e integração 

das diversas regiões. (BUONOMO, 2011) 

Já nesta época, antes da regulamentação do Estatuto da Cidade, no PDDI foram 

previstos os conceitos dos instrumentos urbanos: Operação Urbana, Operação Interligada, 

Urbanização Consorciada, Imposto Progressivo no Tempo e Parcelamento da Edificação 

Compulsória, entretanto estes não foram regulamentados. 

Somente em 2005, dez anos após a promulgação deste PDDI, que foram 

regulamentadas as leis de Parcelamento de Solo, Zoneamento, demarcação das ZEIS (Zonas 

Especiais de Interesse Social) e Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
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Neste período foram criadas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência e 

Tecnologia, e a Secretaria Especial de Defesa do Cidadão e as áreas de Planejamento 

Territorial, Meio Ambiente, Obras e Habitação resultaram nas Secretarias de Planejamento 

Urbano, Meio Ambiente, Obras e Habitação. 

4.º PDDI – 2006 - Plano Diretor Atual  

Este plano teve como objetivo visualizar a realidade da cidade buscando planejar sobre 

a realidade, nos seus aspectos territoriais, populacional, econômico, ambiental. Após análise 

dos dados e elaboração dos diagnósticos, ocorreram audiências públicas resultando num plano 

com diretrizes que atendiam aos setores de política de desenvolvimento econômico, 

desenvolvimento social, desenvolvimento urbano, ambiental e territorial e gestão 

democrática. 

O atual plano propiciou ao município melhorias na malha viária, drenagem urbana, 

saneamento ambiental, sistema de lazer, transporte público e também no meio ambiente, 

entretanto, as áreas periféricas do município não receberam a mesma atenção, não 

conseguindo da mesma forma impedir o crescimento dos loteamentos irregulares, tanto na 

criação dos novos loteamentos como também na expansão da população destes núcleos 

ilegais. 

Este já previa a obrigatoriedade do Plano Diretor Participativo que deveria orientar-se 

por três eixos: inclusão territorial, justiça social e gestão democrática.  

No entanto, cabem aqui as afirmativas de Buonomo: 

“[...] não terem sido previstos alguns instrumentos do Estatuto da Cidade 

para combate a especulação imobiliária. Isso pode ter ocorrido pelo fato de 

não ter havido um discussão maior com a população na elaboração do Plano 

Diretor.” (BUONOMO, 2011, p. 71): 

 

Atualmente o Município de São José dos Campos, está desenvolvendo trabalhos no 

intuito de promover a revisão do Plano Diretor Municipal Participativo 2016, para tanto a 

prefeitura municipal de São José dos Campos/SP, no intuito de cumprir com a obrigação de 

revisão do Plano Diretor Municipal a cada dez anos. Para atender esta deliberação foi criado 

um Grupo Gestor formado coma a participação de membros da sociedade civil, pública, 

empresarial, acadêmica, etc., para definição da metodologia a ser aplicada na forma como as 

informações serão discutidas e apresentadas à população de modo que se consiga alcançar da 

melhor maneira possível uma resposta dos verdadeiros anseios da população. 

 A participação da população na reforma do Plano Diretor é importantíssima para que 

viabilize um Plano Diretor que realmente responda as necessidades urbanas da sociedade 

como um todo. No entanto, o mesmo teve início no final do ano de 2016 e não teve tempo 
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hábil para que no final da gestão municipal 2013-2016 o mesmo pudesse ser concluído. Resta 

esperar que a nova gestão municipal dê continuidade a renovação do Plano Diretor e de seu 

contato com a população no sentido de apontar para as necessidades reais da população. 

 

 

2.3.4 Lei Federal n.º10.257/2001 (Estatuto da Cidade) 

 

O capítulo da Política Urbana prevista na Constituição Federal de 1988 em seus 

artigos 182 e183, se vê regulamentada no Estatuto da Cidade ao estabelecer diretrizes para seu 

cumprimento pelos municípios, baseados nos princípios da função social da cidade e da 

propriedade. A lei 10.275/2001, chamada de Estatuto da Cidade trouxe vários instrumentos 

jurídicos que propiciam a regularização fundiária, entre eles a usucapião urbana coletiva ou 

operação urbana consorciada, ao mesmo tempo em que não retirou a atribuição delegada aos 

municípios para que pudessem formular e aprovar seus próprios instrumentos jurídicos, 

baseados nas suas próprias necessidades e especificidades, através da competência assegurada 

pela Constituição Federal de 1988, art. 30 – “legislar sobre assuntos de interesse local” 

(BRASIL, 2001). 

Aqui cabe um destaque de Ferraz (2014), que contesta o alcance real dos instrumentos 

do Estatuto da Cidade, uma vez que o mesmo tramitou por dez anos no Congresso Nacional e 

alega que a agilização na regularização dos assentamentos irregulares existentes, não coibi a 

produção irregular das cidades e que mesmo que o Estatuto da Cidade traga avanços e 

instrumentos jurídicos necessários para o combate à irregularidade urbana, estes não são 

suficientes, e destaca o fato de que a gestão política urbana e habitacional das cidades deverá 

gerar novos instrumentos que possam inibir o “modo-contínuo” da irregularidade e 

regularização fundiária. 

Atualmente o desafio dos municípios é poder intervir no mercado imobiliário da 

cidade, com o objetivo de gerar ofertas de lotes regulares a preços acessíveis à população de 

baixa renda, não as deixando exclusivamente ao mercado ilegal dos loteamentos irregulares 

ou clandestinos. 

O artigo 2º, XIV, do Estatuto da Cidade, determina como diretriz de política urbana a 

“regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda 

mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e 

edificação, considerados a situação socioeconômica da população e as normas ambientais” 

(BRASIL, 2001). 
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2.3.5 Lei Federal n.º 11.977/2009 – Revisada pela Lei Federal n.º12.424/ 2011 

 

A Lei n.º 11.977/2009 dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida ( PMCMV ) 

e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas (BRASIL, 2009).  

Em seu artigo 47, a LMCMV faz várias considerações para a efetividade da 

regularização fundiária de assentamentos urbanos, dispõe sobre: 

I. área urbana; 

II. área urbana consolidada; 

III. demarcação urbanística; 

IV. legitimação de posse; 

V. Zona Especial de Interesse Social - ZEIS; 

VI. assentamentos irregulares; 

VII. regularização fundiária de interesse social; 

VIII. regularização fundiária de interesse específico; 

IX. etapas da regularização fundiária 

A Lei n.º 11.977/2009 revisada pela Lei nº 12.424/2011, determina as diversas 

abrangências urbanas que possibilitarão a promoção da regularização fundiária urbana, com 

as definições legais cabíveis a sua realização (BRASIL, 2009; BRASIL, 2011). 

O Ministério das Cidades (2007, p. 8) destaca que:  

“As principais novidades introduzidas pela Lei nº 11.977/2009, são: 

• definição de competências e responsabilidades dos atores envolvidos nos 

processos de regularização, em especial, a atribuição expressa de 

competência aos municípios para disciplinar os procedimentos de 

regularização fundiária dentro de seus limites territoriais; 

• diferenciação entre a regularização fundiária de interesse social e a 

regularização fundiária de interesse específico;  

• obrigatoriedade da elaboração de projeto de regularização fundiária, 

instrumento que integra as dimensões social, jurídica, urbanística e 

ambiental; componentes do processo;  

• possibilidade de compatibilização do direito à moradia e do direito a um 

meio ambiente saudável, estabelecendo regras para a regularização fundiária 

de interesse social em Áreas de Preservação Permanente urbanas;  

• criação dos instrumentos de demarcação urbanística e legitimação de posse, 

que agilizam os processos de regularização fundiária de interesse social em 

situações que anteriormente só podiam ser tratadas por meio de ações 

judiciais de usucapião.” 
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2.3.6 Lei Federal n.º 12.651/2012 – Lei de Proteção da Vegetação – Alterada pela Lei 

Federal n.º 12.727/2012 

 

O art. 1.ºA da Lei 12.727/2012 estabelece normas gerais sobre a proteção vegetal, 

Áreas de Preservação Permanente (APP) e as áreas de reserva legal (BRASIL, 2012). 

“Art. 1
o
-A - Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da 

vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a 

exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da 

origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios 

florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de 

seus objetivos.“ 
 

Grande parte dos assentamentos ilegais ou irregulares se dá em áreas de encostas, 

topos de morros e áreas marginais aos córregos, reconhecidos como APP se faz importante o 

conhecimento de que o Novo Código Florestal possibilita a regularização fundiária de 

interesse específico em áreas urbanas consolidadas e que ocupam APP, desde que não sejam 

identificadas como áreas de risco, podendo ser admitida a regularização ambiental, cuja 

aprovação de projeto deverá se ater a forma da Lei 11.977/ 2009, conforme art. 65 da Lei 

12.727/2012 (BRASIL, 2012a).  

“Art. 65. Na regularização fundiária de interesse específico dos núcleos 

urbanos informais inseridos em área urbana consolidada e que ocupem Áreas 

de Preservação Permanente não identificadas como áreas de risco, a 

regularização ambiental será admitida por meio da aprovação do projeto de 

regularização fundiária, na forma da lei específica de regularização fundiária 

urbana.” 

 

 

2.3.7 Lei Federal n.º 12.608/2012- PNPDEC – Política Nacional de Proteção e Defesa Civil  

 

Esta lei federal, dispõe sobre Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – 

SINPDEC  e o Conselho Nacional de Proteção de Defesa Civil – CONPDEC. 

Em seu cap.II, Art. 3º estabelece a atuação PNPDEC: 

“Art. 3º - A PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, 

resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil. 

Parágrafo Único: A PNPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento 

territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças 

climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, 

ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a 

promoção do desenvolvimento sustentável.” (BRASIL, 2012b) 
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A PNPDEC atua em todo o município. Integrada as políticas do município, 

particularmente as ações referentes à ocupação dos loteamentos irregulares que se fazem em 

regiões reconhecidos como de risco. 

A incidência de loteamentos irregulares é maior em áreas identificadas como Área de 

Risco, em seu art. 8º da Lei 12.608/2012 define a competência dos municípios como sendo 

(BRASIL, 2012b): 

“Art. 8 º - compete aos municípios:  

I – Executar a PNPDEC em âmbito local; 

II – Coordenar as ações do PNPDEC no âmbito local, em articulação com a 

União e os Estados; 

III – Incorporar ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal; 

IV - Identificar e mapear as áreas de risco de desastres; 

V – Promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas 

ocupações nessas áreas; 

VI – Declarar situação de emergência e estado de calamidade pública; 

VII - Vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for ocaso, a 

intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou 

das edificações vulneráveis; 

VIII – Organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à 

população em situação de desastre, em condições adequadas de higiene e 

segurança; 

IX – Manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de 

eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre 

as ações emergências em circunstâncias de desastres; 

X – Mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de 

desastre; 

XI – Realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de 

Contingência de Proteção e Defesa civil; 

[...] 

XVI – Prover solução de moradia temporária as famílias atingidas por 

desastres.” 

 

Caberá a Defesa Civil Municipal atuar junto às localizações irregulares que incidam 

áreas de risco onde se promova a regularização fundiária à medida que identifica e mapeia as 

áreas de risco de desastres e também deverá promover a fiscalização das áreas de risco de 

desastre impedindo novas ocupações. 

É autorizado a União dar incentivo ao Município com medidas que visem o aumento 

de oferta de terra urbanizada em habitação de interesse social, previstos na Lei 10.257/2001 

(Estatuto da Cidade) (BRASIL, 2001), incentivos estes que se traduzem na transferência de 

recursos para aquisição de terrenos que se destinem a programas de habitação de interesse 

social (BRASIL, 2012b) 

A PNPDEC, em seu art. 23 determina: “É vedada a concessão de licença ou alvará de 

construção em áreas de risco indicadas como não edificáveis no plano diretor ou legislação 

nele derivada.” 
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Entende-se com isto, que só poderá ser aprovado um loteamento irregular desde que 

sejam executadas medidas mitigadoras de risco, para só assim, permitir a construção ou 

regularização das construções existentes. 

 

 

2.4 Urbanização 

 

2.4.1 Fatores de Segregação Espacial Urbana 

 

O crescimento populacional nas cidades as tornou um polo expressivo ao 

desenvolvimento industrial e fomentador da criação de mão de obra.  

A fim de fornecer força de trabalho às indústrias, o trabalhador foi incentivado a 

migrar para os grandes centros, o crescimento populacional em áreas urbanas ocasionaram 

inúmeros problemas urbanos, tais como: insalubridades, doenças e consequentemente o 

acumulo da população pobre, que começou a ir contra os interesses da classe rica, que por 

aquela ocasião começaram a ocupar as áreas centrais das metrópoles. 

Marcando desta forma, o final do século XIX e início do século XX o início do 

urbanismo no Brasil com o desenvolvimento de projetos para melhorias das regiões centrais, 

buscando beneficiar a classe dos produtores agrícolas que se dirigiam no sentido de ocupar os 

centros urbanos, determinando situações de segregação e exclusão da classe mais pobre dos 

centros. 

Uma vez que, o intuito desta dissertação é o esclarecimento dos motivos que levam a 

eficiência e/ou ineficiência da regularização fundiária em São José dos Campos, a priori se faz 

necessário um estudo a respeito das ocupações irregulares nos municípios brasileiros em 

geral, dando destaque à região sudeste, mais precisamente no Estado de São Paulo, que se 

destaca pelo seu expressivo crescimento urbano, industrial e comercial, merece destaque de 

alguns pontos importantes, como a fase sanitarista no Estado de São Paulo, buscando 

demonstrar como tais situações levaram a expulsão dos moradores dos centros 

metropolitanos. 

Este período sanitarista encerra a fomentação de movimentos que englobavam 

políticas sanitaristas, com a ocorrência de diversos movimentos de abrangência políticas com 

ações que segundo as afirmações de Gunn (2010), visavam a difusão e massificação de 
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valores culturais cujos propósitos eram morais que se empregavam sobre a limpeza ordem e a 

organização dos lugares de morar, trabalhar e uso público. 

No Estado de São Paulo, no início da Primeira República, a mudança do sistema de 

produção decorrente da abolição da escravatura e a necessidade da intensificação imigratória 

para provimento das lavouras de café expandidas, foram favorecidas pela mobilidade que se 

fez possível da capital paulista às cidades do Vale do Paraíba, Santos e Campinas. Confirmou-

se assim, a capital paulista, como essencial ao desenvolvimento urbano. 

O estado de São Paulo determinou que medidas urbanísticas e higienistas fossem 

tomadas, no sentido de ordenar o crescimento populacional e a ocupação urbana, por 

intermédio de melhorias públicas especialmente nas áreas de aglomeração urbana.  

Tais intervenções visavam encontrar os meios práticos para executar a profilaxia de 

áreas públicas, contra a peste que infectavam as cidades no séc. XIX, com medidas 

urbanísticas que procuravam higienizar as áreas centrais, que buscavam justificar a busca pela 

extinção das áreas denominadas cortiços e a expulsão da população de baixa renda das 

regiões. 

A expulsão, uma situação assim justificada pelo sentido moral e social da época, como 

relata Rolnik (1997, p. 41): 

“Doença, imoralidade e pobreza se enredaram numa trama maldita de tal 

modo que as condições de moradia precárias eram imediatamente associadas 

a imoralidade e a doenças, demarcando um território rejeitado na cultura 

urbanística da cidade. Essa visão permanece na legislação urbana até hoje”. 
 

Ainda segundo Rolnik (1997) estas situações de clandestinidade e ilegalidade, são 

vistas, como consequência daqueles que lá moram, isentando a responsabilidade do Estado. 

Definindo a situação de exclusão e segregação como atribuída pelos que fazem moradias e 

ocupam estes espaços e não na falta de políticas públicas que visem amenizar ou resolver 

problemas de habitação, moradia e regularização urbana. 

As obras executadas que visavam melhorias sanitárias das regiões centrais resultaram 

em melhorias na mobilidade urbana. Consequentemente, estas melhorias urbanas e sanitárias, 

implicaram na evolução industrial e comercial, que favoreceu a vinda da classe rica para as 

áreas centrais, com mudanças na arquitetura local, caracterizada por grandes mansões, que 

confirmavam a ostentação da nova sociedade emergente paulista, formada pelos grandes 

proprietários de terra e produtores agrícolas. 

A expulsão da população mais pobre das regiões centrais da cidade e a busca de 

refúgio nas áreas periféricas à cidade deram origem aos cortiços e as favelas, como alternativa 

de moradia à população de baixa renda, renegadas a um território desprovido de recursos 
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urbanos, sendo ao longo dos anos, obrigados a se afastarem, mais e mais dos centros. 

Alfonsín (2001, p. 197) afirma que: 

“A exclusão territorial e a segregação marcou a localização dos territórios de 

moradia da população pobre nas cidades brasileiras desde o início, tanto no 

cortiço como na favela. Ao longo do século, por óbvio, a situação se 

complica, já que a dinâmica de urbanização faz com que a cidade cresça para 

além dessas ocupações. As favelas, que de início formavam um anel ao redor 

da cidade, passaram a estar presentes em todo o tecido urbano, pontuando a 

malha formal com “manchas” de ocupação irregular.” 

 

O crescimento industrial e o desenvolvimento do urbanismo nas áreas centrais 

necessitavam de obras de favorecimento no sentido de abrigar a nova classe em ascensão e 

para que este pudesse ocupar as regiões centrais, estas deveriam estar aptas a abrigá-las, 

foram criados os diversos programas governamentais, no intuito de limpar as áreas centrais e 

melhorar a arquitetura central, favorecendo o progresso destas áreas, dotando-as de 

infraestrutura. Os terrenos urbanos foram valorizados e influenciaram diretamente a 

segregação social e o afastamento da população operária e mais pobre para as áreas 

periféricas. 

Vilaça (2001) relata estudos que justificam a segregação social como um processo 

necessário ao processo de dominação e produção ideológica onde o espaço produzido exerce 

repercussões no social e afirma ser tal situação produzida pela classe dominante. A 

necessidade do aumento da população carente se justificava no fato desta manter o sistema 

produtivo das cidades através da mão de obra assalariada, exercida por esta parcela da 

população mais carente, que se sujeitavam a salários mais baixos.  

Os programas de governo visavam o crescimento urbano nas áreas centrais e atendiam 

a população emergente com diversas melhorias urbanas no planejamento urbano, nas 

reformas com engenharias sanitárias e fomentando o crescimento industrial e comercial, ao 

mesmo tempo em que a população excluída, vítima da segregação social e espacial, é 

identificada por Santos (1998, p. 43) “como vítima desta sociedade que se vê delegada ao 

jogo do mercado, num espaço vivido consagrado por desigualdades e injustiças, ao que 

classifica como espaço sem cidadãos.” 

A situação de ilegalidade repercute em situações de segregação urbana e social, onde o 

pouco caso demonstrado aos moradores das periferias detona um caráter desumano, assim 

descrito por Santos (1998, p.43): 

“Olhando-se o mapa do país, é fácil constatar extensas áreas vazias de 

hospitais, postos de saúde, escolas secundárias e primárias, informação geral 

e especializada enfim, áreas desprovidas de serviços essenciais à vida social 

e à vida individual. O mesmo, aliás se verifica quando observamos as plantas 
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das cidades em cujas periferias, apesar de uma certa densidade demográfica, 

tais serviços estão igualmente ausentes. É como se as pessoas nem lá 

estivessem.” 

 

A problemática urbana dos loteamentos irregulares culmina em situações de 

segregação espacial e social, nestas localidades é como se um mundo à parte se fizesse existir, 

é uma mistura de origens diferentes, costumes diversos onde cada qual traz para sua morada, 

uma memória de sua formação.  

O migrante traz consigo uma experiência vivida de suas origens, assim o migrante de 

outras regiões, por exemplo: migrantes da região Nordeste, ou mesmo de outros estados numa 

mesma região geográfica, trazem consigo seus costumes, suas características regionais ou 

estaduais e procuram inserir naquele novo local de morada, suas experiências e costumes 

advindos de situações típicas de sua localidade de origem, buscando desta forma estabelecer 

dentro deste novo território os costumes próprios de sua região. Deste modo os moradores 

destes assentamentos ilegais, muitos provenientes de áreas rurais, buscam transformar o 

espaço ocupado em algo semelhante à sua formação familiar, urbana e até regional, 

configurando o espaço como essencialmente social.   

“[..] a essência do espaço é social. O espaço não pode ser apenas formado 

pelas coisas, os objetos geográficos, naturais e artificiais, cujo conjunto nos 

dá a natureza. O espaço é tudo isso, mais a sociedade: cada fração da 

natureza abriga uma fração da sociedade atual” (SANTOS, 1997, p. 1).” 

 

O século XIX no Brasil foi marcado pelo desenvolvimento do urbanismo, evidenciado 

por um expressivo crescimento populacional nas cidades, tendo seu início quando o país 

começava a mudar seu perfil de país predominantemente rural para predominantemente 

urbano, a partir do momento em que, os moradores das áreas rurais migraram para as cidades 

na busca por melhores condições de vida, inserindo-se na metropolização das cidades como 

força de trabalho. 

A urbanização das cidades é marcada por grandes mudanças, o aumento populacional 

é assim descrito por Imparato (2003, p. 272): 

[...] “com o correr dos anos a população brasileira urbanizou-se, ocorrendo 

uma total inversão entre as décadas de 40 e 80. Se nos anos 40 o grau de 

urbanização era de 31%, em 1980 atingia 68% e em 1991 75,6%, ou seja, 

desde o início desta década ¾ da população brasileira reside em cidades”. 

 

As melhorias urbanas (abertura de ruas, obras de infraestrutura, residências mais bem 

elaboradas, melhorias no sistema viário, etc.), atraíram cada vez mais migrantes em busca de 

melhor qualidade de vida. Ao mesmo tempo, a implementação destas melhorias urbanas, não 

é constatada na periferia. 
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“Todavia, a concentração de seus habitantes nas cidades não foi 

acompanhada da adoção de políticas urbanas que possibilitem o crescimento 

racional das cidades brasileiras, que assistiram impassíveis ao crescimento 

desordenado de suas periferias.” (IMPARATO, 2003, p. 273) 

 

A cidade de São Paulo, segundo relatos tentou fixar limites à expansão urbana ao 

proibir a abertura de ruas sem licença. Contudo, devido a reações políticas desfavoráveis, foi 

obrigado a recuar nesta imposição o que permitiu a abertura de brechas para que se 

consolidassem novos espaços irregulares, fazendo com que a expansão da cidade de São 

Paulo se desse em toda periferia, através da urbanização da zona rural. 

Imparato assim descreve o processo de ocupação da periferia:  

[...] “deu-se com o êxodo rural sem a concomitante oferta de unidades 

habitacionais à população que afluía às cidades. Esta população migrante, 

sem maiores recursos econômicos, no primeiro momento adquiriu lotes de 

terra onde o preço era acessível e no segundo momento iniciou, também, a 

ocupação pura e simples dos vazios urbanos. Obtido o solo, as moradias são 

construídas usualmente pelo processo de autoconstrução. Dessa forma sem 

qualquer investimento do Estado ou da indústria, foi possível alojar mão-de-

obra necessária à industrialização”. (IMPARATO, 2003, p. 273) 

 

Deak e Schieffer (2010) afirmam que as transformações quantitativas da população 

implicavam em transformações qualitativas profundas e que o país poderia não estar 

inteiramente urbanizado, mas seguramente teria um caráter preponderantemente urbano.  

A análise destas transformações qualitativas e quantitativas nos permite compreender 

os elementos do espaço urbano, através das diferentes fases na história nas suas relações 

sociais, de espaço e de tempo. 

A cidade abriga diferentes modos de vida, diferentes classes sociais, onde cada qual 

define suas relações, seus interesses, assim como o tempo e espaço de cada ocupação 

territorial, evidencia a importância das análises das situações atuais no contexto evolutivo das 

cidades, assim expressado por Santos (1997, p. 114) [...] “em cada fase, as relações sociais 

não são da mesma natureza”. 

O processo de urbanização impulsionou a migração de áreas rurais para as áreas 

urbanas, que acarretaram melhorias urbanísticas, ou seja, procurou-se organizar o caos que se 

tornavam as cidades, buscando estabelecer traçados mais retilíneos, preocupou-se com a 

estética das cidades buscando adequar às necessidades humanas, sejam estas econômicas, 

políticas ou sociais. A história nos mostrou de forma evidente que esta preocupação se 

estendeu as classes mais favorecidas da sociedade, programas habitacionais e loteamentos 

legais, não se estenderam a toda a população. As melhorias se estenderam à elite privilegiada, 

enquanto que a classe mais pobre restou situações de exclusão.  
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O urbanismo atrelado ao desenvolvimento industrial e comercial dos grandes centros 

urbanos estava diretamente ligado ao desenvolvimento dos meios de transporte e a criação das 

grandes vias de transporte que permitiram uma ligação entre os grandes centros a outros, 

levando a produção a outras cidades e outros estados. 

As zonas industriais se desenvolveram ao longo das vias de transportes regionais, 

inicialmente ao longo das ferrovias e posteriormente ao longo das rodovias, nos estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Belo Horizonte. As indústrias 

estabeleceram-se nas cidades e promoviam as interligações regionais mais importantes. Desta 

forma, São Paulo se consolidou como sendo a metrópole brasileira mais desenvolvida 

industrialmente.  

O sistema rodoviário, independentemente do modo de produção, se destaca por sua 

importância no crescimento e ocupação urbana como destaca Reis (2006) ao afirmar que os 

transportes foram os maiores modeladores do espaço, tanto interurbanos como regional. 

Cabe aqui salientar a importância do transporte como modeladores do espaço. A 

região Sudeste do país, em destaque a cidade de São Paulo foi a que apresentou melhores 

condições para a produção industrial e comercial. Para entendermos melhor tal influência, nos 

reportemos o ciclo do café, onde o Estado de São Paulo se tornou seu maior beneficiário. A 

expansão da produção cafeeira da região de Campinas e Oeste Paulista, antes transportada 

através do Rio de Janeiro, passaram a ser escoada pelo porto de Santos, a construção das 

estradas de ferro, que interligavam São Paulo ao porto de Santos favoreceram esta situação de 

expansão industrial, mesmo com a crise americana em 1929, o poderio paulista representado 

pelos Barões do Café encontrou forma de superação, através do investimento de latifundiários 

e comerciantes atacadistas do café. 

A posição de São Paulo na concentração industrial do país, com a maioria das 

empresas de grande porte, é relatada por Schiffer (2004, p.85): 

“Deve-se ressaltar que esse Estado detinha em torno de 40% de pessoal 

ocupado na indústria do país em 1950, sendo responsável por praticamente 

metade do valor da transformação industrial nacional, a maior parte do qual 

era gerado na sua região metropolitana.” 

 

A situação a ser analisada nesta pesquisa é a ilegalidade urbana, a necessidade básica 

de moradia, além de ser um direito constitucional, repercute em boa qualidade de vida. A 

vinda do homem do campo para a cidade não foi uma busca por espaço para morar, visto que 

no campo as áreas de terra eram muito mais extensas do que na cidade, o que estes 

procuravam era basicamente melhores condições de vida, trabalho e moradia se tornaram uma 

busca constante.  
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O contingente populacional que se acumulava nas grandes cidades, não dispunha de 

meios para obtenção de moradia, restando-lhes somente se dirigirem às periferias, local onde 

a terra possuía um valor mais acessível, contudo tais áreas eram quase sempre, desprovidas de 

melhorias urbanas, geralmente em áreas de topo de morro, várzeas, ao longo dos córregos e 

rios, onde ao mesmo tempo em que estavam fora do espaço real das cidades se mantiveram 

isentas dos deveres da cidade, o que gerou situações de insalubridade, desrespeito ao meio 

ambiente, favoreceu e ainda continua favorecendo, situações de risco, ao edificar suas casas 

em encostas, sujeitas a solapamentos e deslizamentos de terra.  

Grande parte da população que veio para as cidades, não pode se estabelecer 

legalmente, aumentando e ampliando a ocupação em áreas distantes dos centros, numa 

situação de invasão em áreas não propícias, como: APP (Área de Preservação Permanente), 

APA (Área de Proteção Ambiental), margem de córregos, topos de morros, etc. 

A ocupação urbana se dá de diferentes maneiras, muitos fatos colaboram para a sua 

formação, cabem alguns esclarecimentos do que viria a ser este espaço urbano.  

Entendemos como urbano as situações que se diferem do meio rural, tais como: 

aumento da densidade populacional, infraestrutura (vias públicas, transportes, escolas, 

hospitais, etc.); áreas residenciais, comerciais e industriais; opções de lazer e entretenimento. 

A ocupação do espaço urbano, a urbanização em si, acarreta inúmeras consequências na 

ocupação dos grandes centros urbanos, elencados como sendo:  

“1) a formação das regiões metropolitanas;  

2) a verticalização e o congestionamento das áreas urbanizadas;  

3) a elevação grave dos imóveis urbanos e; 

4) a dispersão nas áreas periféricas, de início com os subúrbios depois em 

locais isolados.” (REIS, 2006, p. 77) 

 

O crescimento das vias de acessibilidade, tais como a Rodovia Presidente Eurico 

Gaspar Dutra, no estado de São Paulo, foi essencial ao desenvolvimento e extensão das 

regiões metropolitanas e o destaque da região de São José dos Campos, como polo de 

crescimento para a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral, como destaca Reis 

(2006) ao afirmar que o desenvolvimento do setor industrial e demográfico ao longo da 

rodovia Presidente Dutra se desenvolveu com grande velocidade e formou o que ele 

denominou de “primeiro setor complexo da megametrópole” ao afirmar que partia de 

Guarulhos e já atingia São José dos Campos e Taubaté, as quais se tornaram polos de 

crescimento para a região. 

Reportemo-nos ao caráter da produção industrial no Brasil e sua influência direta no 

desenvolvimento das cidades.  
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Sposito (2000) afirma que o caráter urbano da produção industrial fez com que as 

cidades se tornassem sua base territorial, pelo fato destas concentrarem capital e força de 

trabalho. 

A situação urbana de produção e abrigo, de um contingente populacional necessário à 

produção e escoamento da produção industrial, revela uma situação importante para o 

desenvolvimento urbano, uma vez que desencadearam situações que atraíam pessoas que 

numa primeira resposta se davam a busca de melhores condições de vida e trabalho aliadas à 

baixa produtividade no campo.  

Santos (1998) ao se referir a situação de migração rural e de circulação urbana em 

atendimento a produção capitalista, declara:  

“Hoje, a mobilidade se tornou praticamente uma regra. O movimento se 

sobrepõe ao repouso. A circulação é mais criadora que a produção. Os 

homens mudam de lugar, como turistas ou como imigrantes. Mas também os 

produtos, as mercadorias, as imagens, as idéias. Tudo voa. Daí a idéia de 

desterritorialização.” (SANTOS,1998, p. 222). 

 

A resposta apresentada pelo urbanismo para inserção e transformação de cidade neste 

contexto urbano de produção ligada a força de trabalho, é apresentada por Sposito (2000) ao 

constatar que a industrialização causou ampliações nos mercados de produção em serie, 

requisitando uma melhor mobilidade proporcionada pelas interligações entre as cidades, 

manifestando-se na divisão territorial do trabalho. 

A partir da especialização de lugares para a produção, transformações estruturais 

também ocorriam no nível da sociedade, o espaço social se produzia para atender a esta 

economia das cidades que se baseava no desenvolvimento industrial. Sendo que com o 

desenvolvimento do modo de produção capitalista as áreas urbanizadas tenderam a formação 

dos grandes aglomerados urbanos, assim chamados de metrópoles, classificadas por Sposito 

(2000) como sendo: espaços de concentração de capital, de meios de produção e locus da 

gestão do modo de produção. 

O crescimento urbano e o surgimento de novas regiões metropolitanas no Estado de 

São Paulo contribuíram para o entendimento da situação de ocupação territorial e consequente 

processo de periferização nas cidades. A aglomeração urbana dos grandes centros e posterior 

dispersão para outra áreas que possibilitassem a continuidade do processo da industrialização 

foram um dos fatores que impulsionaram o crescimento clandestino e irregular, como 

determinado a seguir. 
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O domínio exercido pela região metropolitana de São Paulo, sobre outras de porte 

médio, estabeleceu uma ligação com estes pequenos centros, que se expandiram, geralmente 

ao longo de estradas que pudessem oferecer possibilidades de transporte efetivo e rápido. 

A demanda por espaço nas cidades aumentava à medida que a população crescia em 

busca de locais próximos às indústrias para morar, o desenvolvimento do modo de produção 

que transformou a terra em mercadoria, determinou a elevação de valores a determinados 

espaços urbanos, devido a fatores como: localização, fluidez viária, infraestrutura, situações 

de lazer, comércio local, etc. 

A oferta de terra se baseava na compra ou no aluguel de terrenos com ou sem 

construções. Uma vez que as áreas centrais tornavam-se muito caras, foi se formando uma 

faixa ao redor desta, aqui reconhecida como periferia. 

A situação de ocupação das periferias estendeu-se a diferentes classes sociais, assim 

descritas por Sposito:  

“A periferia era entendida como uma espécie de território livre da iniciativa 

privada, onde de forma independente, surgiram bairros de luxo (para abrigar 

os ricos emigrados do centro), bairros pobres (onde moravam mais 

assalariados e recém emigrados do campo), unidades industriais maiores, 

depósitos. Estes novos setores da cidade foram, com o correr do tempo, 

fundindo-se num tecido urbano mais compacto.” (SPOSITO, 2000, p. 56). 

 

Cabe esclarecer aqui, que há diferentes conotações de ocupação em áreas periféricas, 

podendo significar ocupação com moradores da classe alta da sociedade, em busca de locais 

mais elitizados, tranquilos e pela busca de uma segurança mais definida, e aqueles que se 

referem à ocupação da periferia, em termos de cidade ilegal, ocupação sem leis e regras, ou 

seja: ocupação ilegal, como consequência da falta de opção, a medida que:  

“Nesses núcleos habitacionais irregulares, geralmente estão ausentes obras 

de infraestrutura do tipo: serviços de topografia e terraplanagem; serviços 

referentes à drenagem e escoamento das águas pluviais, guias e sarjetas, não 

implantação das redes de água potável e esgoto ou em desacordo com as 

diretrizes legais; não reserva de espaço adequado às áreas públicas ou 

institucionais (sistemas de circulação, implantação de equipamentos urbanos 

e comunitários, espaços livres de uso público); não consta arborização 

adequada de todas as vias e logradouros públicos, bem como faltam outras 

obras de infraestrutura, de modo a se garantir a salubridade desses núcleos 

habitacionais.” (CASTANHEIRO, 2012, p. 112). 
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2.4.2 O Desenvolvimento Urbano no Brasil a partir da década de 1970 

 

Para analisar a regularização fundiária no município de São José dos Campos, é 

importante que se tenha um conhecimento do desenvolvimento urbano, neste processo a partir 

dos anos de 1970, devido ao crescimento expressivo nas cidades, para tanto será revisto o 

processo histórico do desenvolvimento urbano no Estado de São Paulo e suas consequências 

no Vale do Paraíba, mais particularmente na cidade de São José dos Campos. 

O crescimento urbano acarretou o desenvolvimento das grandes cidades e das regiões 

metropolitanas e este desenvolvimento se procedeu de modo rápido e expressivo. O 

crescimento foi tanto que, após anos de desenvolvimento urbano, as metrópoles e as grandes 

cidades, entraram num processo de estagnação, resultando em situações de dispersão urbana, 

em muito pelo fato do aumento da mobilidade que possibilitou a expansão das indústrias se 

procedessem fora das metrópoles, processo este definido como dispersão urbana. 

O desenvolvimento do urbanismo no Brasil e, por conseguinte das cidades está 

vinculado ao modo de produção capitalista, que segundo Deak (2010) existem dois tipos de 

capitalismo. O estagio da acumulação predominantemente extensiva, seguido pelo estágio de 

acumulação predominantemente intensiva. 

Assim esclarecidos:  

 Estágio de Acumulação Extensiva: A produção das mercadorias se expande. 

Produzem-se abundantemente mercadorias, numa relação capitalista implantada 

de salário, onde além dos excedentes criados tem-se também um acréscimo de 

trabalhadores atraídos pelo salário. Uma vez, excluídos do acesso a terra e a 

produção de subsistência, agora passam a estender-se a produção de 

mercadorias. 

 Estágio de Acumulação Intensiva: assemelha-se ao processo de urbanização, 

neste estágio a taxa de acumulação é altíssima, os lucros enormes e quando não 

há mais área a ser conquistada o processo se esgota. 

São José dos Campos se enquadrou no modelo de Acumulação Extensiva quando nos 

anos de 1970, devido ao crescimento industrial, fruto da dispersão urbana da capital paulista, 

pelo fato de possuir um grande número de indústrias formadas e em formação (indústrias 

automobilísticas e aeroespaciais), oferecia bons salários, que atraiu um grande número de 

migrantes buscando melhores condições de vida com garantias de emprego e salários. 

Posteriormente, este também passou para ao estágio intensivo com os investimentos nas áreas 
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de infraestrutura urbana central e nos empreendimentos que investiram nos setores 

comerciais, industriais, educacionais, etc... 

Deak (2010) afirma que nos últimos vinte anos o Brasil superou o estágio extensivo e 

que para que fosse possível passar o estágio intensivo era indispensável o aprimoramento da 

infraestrutura urbana. 

Afirma também que tais implementações urbanas, tais como: metrô, 

telecomunicações, desenvolvimento tecnológico, etc., dependem de instâncias fora do alcance 

municipal, ou seja, dependem de iniciativas governamentais. O fato é que estas 

implementações demandam de um investimento econômico considerável, que dependem do 

apoio governamental para que possam ser realizadas, como foi a construção da Rodovia 

Presidente Eurico Gaspar Dutra que serviu de ligação entre várias cidades e a capital paulista. 

Tais investimentos propiciaram o crescimento de muitas cidades e a cidade de São José dos 

Campos foi uma delas, considerada como Polo de Crescimento no Vale do Paraíba e atende às 

cidades do Vale do Paraíba, Sul de Minas e Litoral Norte. 

Schiffer (2010) alega que as transformações urbanas na metrópole paulista são 

decorrentes de políticas macroeconômicas, que afetam o desempenho da economia e as 

condições socioeconômicas da população, “interferindo diretamente, na conformação física e 

no papel das cidades ao longo do tempo” (SCHIFFER, 2010, p.166). 

A exemplo disto, temos no município de São José dos Campos no ano de 1995 a 

Lei121/95, a implementação do processo macroviário na cidade, que permitiu uma melhor 

acessibilidade entre os bairros e uma expansão horizontal na cidade (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1995). 

No estudo das condições que determinam o desenvolvimento urbano é importante que 

se qualifiquem as transformações urbanas num período especifico, neste caso a partir da 

década de 1970 como reflexo do “boom” urbano constatado. 

Constatou-se o apogeu do desenvolvimento industrial na metrópole e no estado de São 

Paulo a partir da década de 1970. Já em meados de 1970 foram observadas situações de 

reversão conseguindo sustentar essa exaustão da produtividade até o ano de 1980. 

A crise econômica em 1973, o aumento do preço do barril de petróleo abalou a 

situação econômica do país, e [...] “o fim do “milagre econômico” coincidiu com a exaustão 

do estágio extensivo de acumulação” (SCHIFFER, 2010, p. 100). 

O início da descentralização de atividades industriais no início dos anos de 1970 

passa-se para o estágio de acumulação intensiva, com necessidade de descentralização de 

atividades produtivas para que se pudesse fortalecer o mercado unificado, nos moldes 
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capitalistas de produção. Nesta ocasião, foram registrados inúmeros movimentos sindicais na 

metrópole paulista, o que abalou a produção da classe dominante. 

A descentralização do Estado se faz primeiramente da metrópole no sentido do interior 

do próprio estado e posteriormente se encaminhou a outras capitais regionais, como: Belo 

Horizonte, Salvador e Porto Alegre. 

Ainda segundo Schiffer (2010), o fato de que as indústrias saíssem da capital paulista 

para outros estados não se caracterizou em fortalecimento destes como centros industriais 

autônomos. A matéria prima necessária para a produção industrial, sendo marcante a 

produção automobilística, podia vir de muitas unidades autônomas de produção de material, 

nem sempre localizadas na cidade, sua maioria ainda dependia da produção paulista para a 

montagem. 

Nota-se neste período de 1970, um grande desenvolvimento no interior paulista, que se 

concentrou nas regiões de Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba. Foi registrado 

nestas aglomerações o maior crescimento industrial no interior paulista, onde a partir do 

“milagre econômico”, a cidade de São José dos Campos se tornou o terceiro parque industrial 

paulista, com a implantação de um centro de desenvolvimento de tecnologia militar e 

aeroespacial, grandes empresas, entre elas a estatal Embraer e importantes centros de 

pesquisa. 

O estudo do urbano no Brasil havia sido deixado em segundo plano por muitas 

décadas, e nesta ocasião se fez necessário uma reflexão urgente sobre a Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano (PNDU).  

“Antes, como hoje, estávamos repletos de incertezas. No entanto, o que nos 

auxiliou em muito na realização desta tarefa, que estava entre a concepção 

técnica/científica e a política, foi exatamente a decisão política de fazê-la 

emanada do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, que pretendia 

oferecer uma política urbana ao presidente Ernesto Geisel, recém-eleito.” 

(SOUZA, 2010, p. 114). 

 

O que se observa nestas questões de grande relevância, como o PNDU, ser primordial 

que se tenha uma vontade política para a realização de Planos que envolvam o direcionamento 

de ações que visem englobar conhecimentos técnicos em programas que englobem 

estruturação urbana em todo o território nacional. 

 

[...] “naquela época tivemos lucidez de distinguir uma política urbana de 

fato, representada pelas ações e investimentos que já se efetuavam nas 

cidades, de uma política urbana de direito, que procurávamos estabelecer, 

com normas, ações, diretrizes, programas e projetos tornados explícitos e 

públicos (visíveis).” (SOUZA, 2010, p.116): 
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De acordo com as estatísticas históricas do Brasil (IBGE), o crescimento urbano no 

período de 1940 a 1970, foi de 12.880.182 habitantes em 1940 para 52.084.984 habitantes no 

ano de 1970, teve um crescimento expressivo em torno de 300%, alcançando no ano de 2010 

a população de 160.925.792 habitantes com um aumento em torno de 1000% em relação à 

década de 40, em contraponto a população rural era de 29.830.007, o que demonstrou um 

crescimento de 5% em relação a mesma década, evidenciando nitidamente o abandono das 

áreas rurais, conforme demonstrado nas Tabelas 01 e 02. 

 

Tabela 1 - População e Crescimento Urbano Cumulativo no Brasil - Período de 1940 a 2010 

 

Ano 

 

População Total Urbana 

Crescimento Urbano 

Cumulativo  ( %  ) 

1940 12.880.182  

1950 18.782.891 46 

1960 31.303.034 143 

1970 52.084.984 304 

1980 80.436.409 524 

1990 110.990.990 762 

1996 123.076.831 856 

2010 160.925.792 1149 
Fonte: Instituto... (2010a) 

 

 
Tabela 2 - População e Crescimento Cumulativo Rural No Brasil - Período de 1940 a 2010 

 

Ano 

 

População Total Rural 

Crescimento Rural 

Cumulativo  ( % ) 

1940 28.356.133 0 

1950 33.161.506 17 

1960 38.767.423 37 

1970 41.054.053 45 

1980 38.566.297 36 

1991 35.834.485 26 

1996 33.993.332 20 

2010 29.830.007 5 
Fonte: Instituto... (2010a) 

 

Neste período de 1970, buscava-se a solução para os problemas decorrentes deste 

aumento da população urbana e esse crescimento populacional, que em grande parte estava 

associado aos processos migratórios daquela época. Sendo que, o Censo Demográfico de 

1970 indicou a taxa de ocupação urbana da ordem de mais de 50% decorrentes das migrações 
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internas no Brasil e, continuou crescendo chegando a ordem de mais de 80% em 2010, 

conforme Tabela 03 e Figura 01. 

 

Tabela 3 - Porcentagem de ocupação urbana e rural no Brasil - Período de 1950 a 2010 

ANO 
1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

URBANO 36,16 45,08 55,98 67,70 75,47 81,23 84,36 

RURAL 63,84 54,92 44,02 32,30 24,53 18,77 15,64 

Fonte: Instituto... (2010a) 

 

 

Figura 1 - Porcentagem da Ocupação Urbana e Rural no Brasil Período de 1950 a 2010 

 
Fonte: Instituto... (2010a) 

 

Diante deste quadro, Souza (2010) afirma que a movimentação vai determinar em 

última instância a configuração da urbanização e enfatiza o fato de que dos 29,5 milhões de 

migrantes recenseados no ano de 1970 no Brasil, somente 26% destes realizavam 

deslocamentos rurais, ou seja, do rural para o rural, cerca de 74% dos deslocamentos se 

davam de áreas rurais para áreas urbanas. (Figura 02) 
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Figura 2 - Distribuição da ocupação urbana e rural no Brasil- Período de 1940 a 2010 

 
Fonte: Instituto... (2010a). 

 

Tal afirmativa configura o fato de que os movimentos migratórios intensos ocorreram 

em áreas rurais para urbanas, provenientes de cidades com poucos recursos urbanos em 

direção àquelas que pudessem oferecer melhores condições. 

Nesta ocasião, os movimentos populares marcaram o ano de 1970 como uma tomada 

de consciência urbana no Brasil e uma busca pelo fortalecimento dos movimentos populares. 

Ao que, Souza (2001) cita Maricato ao esclarecer que a mobilização popular em prol de 

políticas públicas urbanas se fortaleceu no ano de 1980, com muitas atuações e adesões por 

parte da sociedade, dos movimentos populares, dentre elas se destacou a retomada dos 

movimentos populares sobre as questões de habitação e reforma urbana. Consta que no final 

dos anos 1980, foi encaminhada ao Congresso Nacional uma proposta de Emenda Popular à 

Constituição com cerca de 160 mil assinaturas com reivindicações quanto às questões 

fundamentais, tais como: a propriedade imobiliária urbana, habitação, transportes e gestão 

urbana. 

Neste contexto veio à tona a polêmica urbana sobre a situação de clandestinidade nas 

cidades há muitos anos esquecida. Buscava-se uma solução para as políticas públicas de 

regularização. Ainda Souza (2001), descreve as reivindicações destes movimentos urbanos. 

 

“[...] pressionando as forças do atraso e trazendo à luz aquilo que vários 

tipos de planos diretores vinham ocultando havia décadas. [...] As políticas 

reais nas esferas imobiliária e fundiária não passavam de planos diretores, 

mas vinham-se manifestando principalmente pelas políticas habitacionais e 

da legislação urbanística – especialmente a de loteamentos e zoneamento; 



52 

essa legislação é seguida nos bairros mais ricos de nossas cidades, mas no 

restante coloca a maioria na clandestinidade. Foi essa a razão concreta do 

Estado – que não aparece nos planos diretores – que produziu e continua 

produzindo e reproduzindo a cisão de nossas cidades [...] em duas: de um 

lado, a legal, equipada e moderna, e, de outro, a clandestina, miserável e 

atrasada” (SOUZA, 2001, p. 232). 
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3 METODOLOGIA 

 

A escolha da área de estudo foi o município de São José dos Campos, por ser destaque 

na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte como polo de crescimento 

urbano e de desenvolvimento tecnológico e também ser reconhecida como centro regional de 

compras e serviços, onde atende não só a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte como 

também o Sul de Minas. Seu espaço urbano é marcado por grandes contrastes físicos, 

econômicos e sociais, como os inúmeros loteamentos irregulares nas diversas regiões 

geográficas do Município, que constituem a base de informações para análise do processo de 

regularização fundiária no município. 

 

 

3.1 Caracterização da Área de Estudo 

 

O município de São José dos Campos está localizado no Estado de São Paulo, na 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), reconhecido como polo 

industrial da região metropolitana, seu território encerra uma área total de 1.099,60 km², 

sendo: URBANA 353,90 km² e RURAL 745,70 km². Na área urbana a altitude media varia 

entre 550 a 690 metros acima do nível do mar, conforme ilustrado pela Figura 01. 
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Figura 3 - Localização da área de estudo 

 
Fonte: Autor. 

 

O município é interceptado no sentido Leste-Oeste pela Rodovia Presidente Dutra 

(BR-116) e pela Estrada de Ferro central do Brasil (EFCB), vias estas que ligam a cidade do 

Rio de Janeiro à São Paulo. No sentido norte-sul, pela Rodovia Monteiro Lobato (SP-50), 

ligando São José dos Campos ao sul de Minas Gerais e Campos do Jordão, e a Rodovia dos 

Tamoios (SP-99), ligando São José dos Campos à Caraguatatuba, cm conexão ao Porto de 

São Sebastião, através da Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-55). Paralela a Dutra, se 

situa a Rodovia Carvalho Pinto (SP-70), ligando a região metropolitana de São Paulo ao Vale 

do Paraíba, com conexão às rodovias dos Tamoios e Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), 

ligando a Campos do Jordão, possui 65 estradas municipais, tendo cerca de 437 quilômetros 

de extensão, sendo que aproximadamente 70 quilômetros são pavimentados, dados da PMSJC 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2011). 

Segundo o Censo IBGE (INSTITUTO..., 2010b), São José dos Campos apresentava 

629.921 habitantes, sendo a sétima cidade do estado de São Paulo em tamanho populacional. 

Sua população representa 1,52% dos moradores do estado e 27,81% da população da Região 

Administrativa do Vale do Paraíba Paulista. 
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No período de 2000 a 2010 a população residente de São José dos Campos, cresceu 

16,7%, com um aumento de cerca de 90 mil pessoas. Este crescimento expressa um declínio 

do crescimento populacional, seguindo a tendência do país, contudo este crescimento é maior 

do que o crescimento do país que foi de 1,17% e em relação ao crescimento do  Estado de São 

Paulo que foi de 1,09%. 

A distribuição da população no país segundo dados censitários (INSTITUTO..., 

2010b) indicam que a cidade teve uma taxa de urbanização de 97,6%, alterada pela 

LC428/2010, modificando o desenho do segmento norte da macrozona urbana do distrito de 

São Francisco Xavier. A Tabela 04 apresenta a distribuição populacional nas regiões urbanas. 

 

Tabela 4 - Distribuição da população de São José dos Campos por regiões geográficas urbanas 

REGIÃO POPULAÇÃO 

Centro 72.115.00 

Norte 59.800.00 

Leste 160.990.00 

Sudeste 45.800.00 

Sul 233.536.00 

Oeste 41.163.00 

São Francisco Xavier 1.342.00 

Fonte: Instituto..., 2010b.  

 

 

3.2 Material e Métodos 

 

A análise da regularização fundiária no município de São José dos Campos foi 

possível com a identificação das diferentes fases do desenvolvimento urbano no Brasil em 

seus aspectos históricos, econômicos e sociais. 

A pesquisa realizada possibilitou o entendimento da realidade que se pretendia 

investigar com a utilização de procedimentos sistemáticos e intensivos e objetivou “descobrir 

e interpretar os fatos que estão inseridos em uma determinada realidade” (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009, p.31). 

Ao analisar os instrumentos efetivos para a regularização fundiária no município de 

São José dos Campos, foram abrangidos os aspectos técnicos, a análise de dados cadastrais e 

aspectos sociais, que foram decisivos para avaliar a Regularização Fundiária no município de 

São José dos Campos. 
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A pesquisa englobou os aspectos sociais empíricos de pesquisa e o levantamento de 

dados estatísticos por fontes idôneas, enquadrando-a no tipo “quali-quantitativo”. 

A avaliação dos fatores que dificultaram a efetivação da regularização fundiária se 

desenvolveu através de pesquisas que envolveram os aspectos sociais históricos e atuais.  

A quantificação de dados e a inserção destes na realidade da pesquisa exigiram uma 

variedade de fonte de dados e um quadro teórico de hipóteses definidas. 

Desta forma a pesquisa se deu de forma qualitativa e quantitativa, ao se utilizar de 

instrumentos estruturados e formais na coleta e na análise dos dados numéricos levantados. 

Os métodos se justificaram como afirmou Gerhard e Silveira (2009) ao enfatizarem 

que a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa apresentarem pontos que podem ser fortes 

e fracos, onde elementos fortes irão complementar os elementos fracos do outro, 

fundamentais ao desenvolvimento da ciência. 

Deste modo, o estudo envolveu uma pesquisa teórica baseada em consultas a livros, 

monografias e trabalhos pertinentes ao tema, bem como em fontes secundárias que elucidem 

os aspectos jurídicos, econômicos, dados estatísticos, censos e outros órgãos necessários. 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram realizadas as seguintes etapas 

conforme a Figura 4.  

 

  Figura 4 - Fluxograma das atividades metodológicas 

 
  Fonte: Autor 
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3.2.1 Revisão Bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica abrangeu uma análise qualitativa através da análise e 

observação de material bibliográfico. Foram utilizados documentos, livros, artigos, 

documentação fotográfica, cartográfica e temática que possibilitaram o embasamento teórico 

necessário ao entendimento das reais situações, pelas quais o município de São José dos 

Campos através das diversas Secretarias Municipais, desenvolveu o processo de regularização 

fundiária a partir do ano de 1970 até o ano de 2016. 

A regularização fundiária é um processo que envolve diversas disciplinas à medida 

que abrange os aspectos jurídicos, urbanos, ambientais e sociais. Deste modo, foram 

levantadas as leis federais, estaduais, municipais e cartorárias no que se referiam à 

regularização fundiária e uma análise foi feita, com dados obtidos junto à prefeitura municipal 

de São José dos Campos, onde se buscou visualizar a abrangência e aplicação das leis 

específicas, os agentes da clandestinidade no município, numa visão histórica da atuação da 

regularização fundiária no Município até 2016. 

Como referenciais teóricos buscou-se escritores e pesquisadores que propusessem um 

embasamento teórico que contemplassem os aspectos do planejamento urbano e regional, nas 

múltiplas disciplinas a ele associadas. 

Foram destacados para tanto autores como Milton Santos, Henri Lefebvre (espaço 

urbano e território), Emília Viotti da Costa, Ligia Osório Silva (aspectos históricos) entre 

tantos outros como Nabil Bonduki, Raquel Rolnik, Ermínia Maricato, João Setter Whitaker 

Ferreira, Marcelo Lopes de Souza, Deak Csaba, Sueli Ramos Schieffer, Edésio Fernandes, 

José Renato Nalini, abrangendo pesquisas relacionadas ao tema regularização fundiária. 

 

 

3.2.2 Levantamento de Dados Estatísticos 

 

Foi realizado um levantamento quantitativo dos dados cadastrais dos loteamentos 

irregulares existentes no Município, dados referentes ao número de loteamentos irregulares ou 

clandestinos foram obtidos junto a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através das 

determinações dos diversos PDDIs e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, foram especificadas 

as áreas determinadas como ZEIS, o que possibilitou a identificação dos núcleos irregulares 

cadastrados no município. 
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Foram identificados os assentamentos irregulares que estavam inseridos em ZEIS, os 

que estavam em Zona Urbana e os que estavam localizados em Zona Rural. 

Maior destaque foi dado, aos assentamentos irregulares que se localizavam em áreas de 

ZEIS, pelo fato destes possibilitarem a regularização do tipo Interesse Social, onde a 

regularização fundiária poderá ser promovida pelo próprio município de São José dos 

Campos. Tal situação foi possibilitada pela análise de dados obtidos por pesquisa documental, 

através de registros oficiais, jurídicos e estatísticos, que foram obtidos junto a órgãos oficiais 

tais como: IBGE, SABESP, Prefeitura Municipal de São José dos Campos. 

O resultado do levantamento dos dados cadastrais foram adaptados pela base de dados 

provenientes de órgãos como IBGE (dados históricos e atuais) que se referiam à população 

urbana e rural através da montagem de tabelas adaptadas. Os dados obtidos junto a Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos possibilitou a elaboração de tabelas utilizando-se do 

sistema excell para montagem das figuras ilustrativas. 

Foram definidas assim, o número e a relação de loteamentos definidos como irregulares 

no Município; a localização das ZEIS; os diversos loteamentos irregulares nas zonas urbana e 

rural; o número de loteamentos já regularizados e a expectativa de regularização no 

Município. 
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Figura 5 - Fluxograma do processo de levantamento de dados 

 

Fonte: Autor. 

 

 

3.2.3 Levantamento da base de dados temáticos 

 

Para este estudo foram consultados o atual Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado (PDDI-2006) do Município de São José dos Campos e a Lei de Zoneamento 

428/2010, de 09 de Agosto de 2010.  

Para suporte da base de dados temáticos, utilizou-se do banco de dados denominado 

Cidade Viva, organizado pelo setor de Geoprocessamento da Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos (PMSJC) para o ano de 2011 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2011). Este 

banco de dados foi distribuído gratuitamente no formato de software Spring, e dele foram 

extraídas várias informações no formato de shapefile, compatível com outras plataformas 

como, por exemplo, o ArcMap.  

O banco de dados Cidade Viva 2011 contém informações espaciais em Ambiente de 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) tais como: Hidrografia (Drenagem), Limite 

Municipal, Lei de Zoneamento, Macrozoneamento Municipal, Malha Urbana, Altimetria, 

Divisões do Município e suas respectivas Regiões Geográficas, Imagem Orbital para a área 

urbana QuickBird 2010, etc.. Em sua grande maioria, estas informações presentes no banco de 

dados apresentam-se na escala 1:10.000, o que permite uma boa precisão nas informações e 

análises.   
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Outra base de dados utilizada neste estudo para a representação do município de São 

José dos Campos no contexto regional e estadual foram as malhas municipais digitais para o 

ano de 2015. Estes arquivos são limites municipais oficiais disponibilizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) encontram-se na escala 1:250.000.  

O banco de dados obtido junto ao setor de Geoprocessamento da Prefeitura de São 

José dos Campos foi cedido com as informações georreferenciadas, ou seja, todas as 

informações possuem localização no ambiente SIG equivalente as coordenadas X e Y do 

território. 

Obedecendo a normatização do banco de dados realizada pelo órgão público do 

Cidade Viva 2011, que se encontram projetadas em South American Datum (SAD69), e o 

sistema de coordenadas utilizado foi o Universal Transversa Mercator (UTM), Fuso 23 e 

Hemisfério Sul, todas as demais produções geradas para o município de São José dos Campos 

e presentes neste estudo, foram feitas utilizando esses parâmetros (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2011).    

A base do IBGE para o ano de 2015, por se tratar de dados em escala pequena-média 

(1:250.000), foram obtidos via endereço eletrônico do instituto, referem-se à ultima Base de 

Dados de Malha Digital com a denominação BRMU250.SIR no formato shapefile e foram 

utilizados para a elaboração específica do mapa de localização de município de São José dos 

Campos, e estão projetados em coordenadas geográficas no datum GCS SIRGAS 2000. 

Os shapefiles de Regiões Geográficas, Área Urbana, ZEIS, etc., foram editados no 

ArcMap. Esta edição consistiu da adição de informações de medidas (metros quadrados) para 

cada um dos polígonos presentes nos shapefiles e possibilitaram os cálculos de medidas e 

percentuais presentes no decorrer deste estudo. 

O uso de circunferências de buffer foi adotado por, apresentar vários raios de distância 

de 2,5km. Foi definido um centroide no bairro Centro de São José dos Campos e um centroide 

no distrito de São Francisco Xavier, e sobrepostas todas as ZEIS do município. Essa técnica 

permitiu uma representação visual das zonas no interior do município, bem como estabelecer 

uma distância das ZEIS Vila Leila e Santa Helena em relação ao Bairro Centro.    

O uso do software SIG Arcmap foi de extrema importância para alguns procedimentos 

como por exemplo: georreferenciamento de imagens orbitais, cálculo de área, mapas de 

declividades e sobreposição dos shapefiles obtidos do banco de dados Cidade Viva 

originalmente presente no Spring e exportado para o ambiente do ArcGis. 

A utilização do referido software foi também primordial para a elaboração dos layouts 

de mapas presente neste estudo. Todos os mapas foram elaborados e contém as convenções 
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necessárias à cartografia, como legenda, orientação, grade de coordenadas UTM e escala 

gráfica, ora em metros, ora em quilômetros. 

 

 

3.2.4 Levantamento da Legislação Pertinente 

 

O processo de Regularização Fundiária no município de São José dos Campos envolve 

a entrega de Título de Legitimidade de Posse para os proprietários das áreas ocupadas 

irregularmente. Neste sentido, foi realizado um levantamento das leis que possibilitassem a 

definição dos parâmetros legais para efetivação da regularização fundiária, para tanto foram 

estudadas: a Constituição Federal de 1988, com destaque nos artigos 182 e 183; Lei Federal 

6766/1979 (Lei de Parcelamento e Uso do Solo); Lei Federal 12.257/2001 (Estatuto da 

Cidade); Lei Federal 11.977/2009 (institui o programa Minha Casa Minha Vida); Lei 

Municipal que instituiu o Plano Diretor com destaque nos dois últimos de 1995 e 2006; Lei 

Municipal 428/2010 (Lei de Zoneamento); Lei Municipal 307/2008 (autoriza a construção em 

loteamentos em fase de regularização fundiária no município); Lei Federal 12.651/2012 

(Código Florestal) e; as Normas da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo nos 

provimentos 21/2013; 22/2013 entre outros (BRASIL, 1979; BRASIL, 1988; BRASIL, 2001; 

BRASIL, 2009; SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010; BRASIL, 2012a). 

 

 

3.2.5 Análise da relação conflitante entre ocupação/contexto social e legislação 

 

As situações conflitantes da ocupação clandestina ou irregular evoluíram em estudos 

sobre ocupação urbana a partir do ano de 1970, com o crescimento industrial; a dispersão 

urbana; a segregação urbana; a ocupação da periferia e a constatação dos loteamentos 

clandestinos e irregulares.  

O estudo dos fatores de segregação espacial urbana, relacionadas com a urbanização 

das cidades e a periferização, evidenciaram a relação existente entre o crescimento urbano do 

Brasil e suas consequências como: segregação espacial e social nas cidades, tão bem 

identificadas por Milton Santos em suas obras que tratam da ocupação do espaço e o espaço 

cidadão.  
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A utilização de dados do IBGE, Prefeitura Municipal de São José dos Campos quanto 

ao crescimento populacional urbano e rural, com a análise dos dados do país, do Estado de 

São Paulo e da cidade de São José dos Campos. Os indicadores evidenciaram a situação 

precária dos moradores destes loteamentos irregulares. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Regularização Fundiária e o Município de São José dos Campos 

 

A edição da Lei Federal 11.977/2009 que dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha 

Vida (PMCMV) e a regularização de assentamentos localizados em áreas urbanas foi um 

avanço significativo nos procedimentos de regularização fundiária no Brasil (BRASIL, 2009).  

O PMCMV inova com a criação dos institutos de demarcação urbanística e da 

legitimação de posse, antes deste, o processo de regularização fundiária no município de São 

José dos Campos, tornava-se muito difícil, pela dificuldade em se conseguir dados suficientes 

para promover a aprovação do loteamento. 

A insuficiência dos dados referentes à cadeia dominial do terreno, a dificuldade de 

localização e identificação dos proprietários das glebas loteadas, fez com que por muitos anos, 

o trabalho da prefeitura não possibilitasse o proposto, que era a regularização e entrega de 

títulos de propriedade aos ocupantes das áreas irregulares. Por várias vezes, a prefeitura 

solicitou da população residente em determinadas áreas loteadas irregularmente, a 

apresentação da documentação de propriedade ou contratos de compra e venda, numa 

tentativa de conseguir identificar os proprietários e os lotes, contudo não obteve êxito. 

A partir da instituição do PMCMV e a possibilidade de entrega de título de 

legitimação de posse, não mais se fazia essencial à apresentação de documentos que 

comprovasse a cadeia dominial dos adquirentes dos lotes. Podia-se através da apresentação de 

documento que comprovasse a posse ininterrupta por mais de cinco anos, ou mesmo, a 

apresentação de declaração com firma reconhecida com testemunhas, de que o ocupante 

daquela área urbana exercia a posse e residia no local por mais de cinco anos. O órgão público 

poderia desta maneira, identificar e entregar a este o Título de Legitimação de Posse e ou o 

Título de Reconhecimento de Posse.  

Anteriormente a entrega do título de propriedade só se tornaria possível com a 

Usucapião Urbana do Imóvel, independentemente de ser de Interesse Social ou de Interesse 

Específico, o que gerou muita dificuldade em sua execução. 

Na gestão municipal (2012-2016) com o prefeito Antônio Carlos de Almeida, foi 

criada a Secretaria de Regularização Fundiária (Lei Ordinária n.º 8904/2013), que buscou 

focar exclusivamente na regularização fundiária no município, tal fato contribuiu para a 

agilização dos processos até então iniciados no município, pelo fato de que não envolvia a 
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equipe técnica (antes pertencente à Secretaria de Habitação) em outros assuntos que não os de 

levantar, analisar e executar os de regularização fundiária no município. 

 Novamente, foi solicitada aos moradores do local, a apresentação de documentos que 

comprovassem a compra do lote, tal atitude levantou muitos questionamentos, uma vez que 

grande parte dos moradores, já havia apresentado os documentos na gestão municipal 

anterior. Mas, foi um processo necessário, uma vez que a ocupação irregular tem um caráter 

dinâmico, o constante parcelamento de áreas (lotes divididos e sub-divididos) e as vendas e 

revendas, provenientes do parcelamento ilegal exigiu um novo cadastramento dos atuais 

moradores. 

A Lei 11.977/2009 (PMCMV) – prevê em seu artigo 56º que “o poder público 

responsável pela regularização fundiária de interesse social poderá lavrar auto de demarcação 

urbanística, com base no levantamento da situação da área a ser regularizada e na 

caracterização da ocupação” (BRASIL, 2009). 

Já em seu art. 59 define:  

“Art. 59. A legitimação de posse devidamente registrada constitui direito em 

favor do detentor da posse direta para fins de moradia.  

§ 1º. A legitimação de posse será concedida aos moradores cadastrados pelo 

poder público, desde que: 

I - não sejam concessionários, foreiros ou proprietários de outro imóvel 

urbano ou rural;  

II - não sejam beneficiários de legitimação de posse concedida 

anteriormente.    

§ 2º. A legitimação de posse também será concedida ao coproprietário da 

gleba, titular de cotas ou frações ideais, devidamente cadastrado pelo poder 

público, desde que exerça seu direito de propriedade em um lote 

individualizado e identificado no parcelamento registrado.” 
  

O art. 46º, item III e IV, da Lei 11977/2009, assim considera:  

“III – demarcação urbanística: procedimento administrativo pelo qual o 

poder público, no âmbito da regularização fundiária de interesse social, 

demarca imóvel de domínio público ou privado, definindo seus limites, área, 

localização e confrontantes, com a finalidade de identificar seus ocupantes e 

qualificar a natureza e o tempo das respectivas posses; 

IV – legitimação de posse: ato do poder público destinado a conferir título de 

reconhecimento de posse de imóvel objeto de demarcação urbanística, com a 

identificação do ocupante e do tempo e natureza da posse;”  
 

A Lei Federal 11.977/2009 reforçou o conceito de que o município possui 

legitimidade, o suficiente, para idealizar e executar programas de regularização fundiária, 

estabelecendo em diversos dispositivos, a atuação no que se refere à aprovação do projeto, a 

flexibilização das regras urbanísticas e ao licenciamento urbanístico ambiental (BRASIL, 

2009). 
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Em São José dos Campos, assim como em outras cidades brasileiras, o processo de 

regularização fundiária deverá atender não só aos assentamentos de baixa renda, mas os de 

média e alta renda também. Para que o município possa promover o ordenamento territorial 

de toda cidade deve atender ambas as situações. 

Atualmente a prefeitura procura atender os de interesse social com a demarcação 

urbanística, o projeto urbanístico e a consequente entrega do título de legitimação de posse 

aos ocupantes das áreas demarcadas pela secretaria responsável e indicadas pelo morador. Já 

os de interesse específico dependem da definição de diretrizes técnicas que deverão ser 

definidas pelo órgão municipal (adequação à Lei de Parcelamento do Solo), tais diretrizes 

deverão ser solicitadas pelos moradores ou proprietário da área loteada irregularmente, o 

cumprimento delas resultará na aprovação do projeto para regularização fundiária. 

A secretaria responsável tem a obrigação de definir as diretrizes para a aprovação do 

projeto e posterior registro no Cartório de Registro de Imóveis do Município. 

A Lei Federal 11.977/2009 atende também as áreas parceladas para fins urbanos, que 

tenham sua existência comprovada em data anterior a 19 de dezembro de 1979, poderão ter 

sua situação jurídica regularizada, com o registro deste parcelamento, desde que o 

parcelamento esteja implantado e integrado à cidade (BRASIL, 2009). 

Não há indicações de nenhuma regularização deste tipo no município pelo fato de não 

haver registros de loteamentos anteriores a 1979, que possam ser beneficiados por esta lei. 

O crescimento urbano das regiões e sua incorporação à cidade formal ocasionaram 

situações de clandestinidade, que serão a seguir demonstrados. 

A expansão da ocupação do território na cidade de São José dos Campos iniciou-se a 

partir da década de 1950, quando da dispersão urbana da capital paulista ocorrida pela 

estagnação das áreas centrais da cidade em virtude do crescimento industrial no Estado de São 

Paulo. Este período pode ser “considerado o marco referencial da industrialização 

contemporânea e da dinamização da urbanização em São José dos Campos” (COSTA, 2007, 

p. 80).  

A evolução populacional do município se deu de forma intensa e segundo dados do 

IBGE, com uma inversão de ocupação com características rurais para urbanas, como 

apresentado na Tabela 05 e Figura 06, onde se pode observar através dos dados censitários, o 

aumento em duas décadas da grandeza de 103.728 pessoas, este crescimento progressivo da 

população urbana se deu em declínio da população rural se estende até os dias atuais. 
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Tabela 5 - População residente de São José dos Campos de 1.940 a 2.106 

ANO RURAL URBANO TOTAL 

1.940 21.805 14.474 36.279 

1.950 18.204 26.600 44.804 

1.960 20.651 56.882 77.533 

1.970 15.850 132.482 148.532 

1.980 10.612 276.901 287.513 

1.991 16.855 425.515 442.370 

2.000 6.596 532.717 539.313 

2.010 12.805 617.106 629.921 

Estimativa da População em 2.016 695.992 
Fonte: Instituto... (2.010a) 

  

 
Figura 6 - Crescimento Populacional Urbano de São José dos Campos 

 
Fonte: Instituto...(2010a). 

 

Este crescimento urbano no município de São José dos Campos em grande parte está 

relacionado ao seu desenvolvimento industrial e o aumento da mobilidade entre os 

municípios. 

A inauguração da Rodovia Presidente Dutra na década de 1950, promoveu a expansão 

e polarização das indústrias que aqui se instalavam e “ocupavam extensas glebas, com 

edificações de porte correspondente às exigências de produção e que, em associação á área do 

CTA, se configuravam como um cinturão entre a rodovia e a área urbanizada” (COSTA, 

2007, p. 82). 
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No decorrer dos anos muito se fez para que São José dos Campos se tornasse um polo 

de crescimento industrial e alcançasse o desenvolvimento industrial e tecnológico que possui 

atualmente. 

Embora, o crescimento da cidade, fosse demonstrado desde os anos de 1950 e 1960, 

foi na década de 1970 que ocorreu de forma expressiva na região do Vale do Paraíba e a 

cidade de São José dos Campos foi destacada das demais. 

Com o crescimento industrial, a possibilidade de emprego nas indústrias da região do 

Vale do Paraíba e sendo São José dos Campos, a cidade que detinha indústrias de grande 

porte o suficiente para assegurar trabalho, confirmou-se as afirmações de Costa:  

 “Em 1970 e 1980, a taxa de crescimento do valor da transformação 

industrial de São José dos Campos atingiu 15,3% a.a. O volume do emprego 

industrial, medido pelo censo de estabelecimentos, passa, no mesmo período, 

de 17.786 para 41.432 empregados, com uma taxa significante mais alta que 

o crescimento da população urbana do mesmo período. Em síntese, o 

desempenho industrial da região assegurou taxas de crescimento muito 

superiores às verificadas para o conjunto do Estado.” (COSTA, 2007, p. 31). 

 

A região de São José dos Campos nesta ocasião atraiu um grande número de 

indústrias, que segundo Costa (2.007), foram decorrentes de:  

 “ a) a estratégica proximidade à cidade de São Paulo; b) facilidade de acesso 

pela via Dutra; c) instalação de distritos industriais e polos tecnológicos; d) 

oferta de mão-de-obra qualificada; e) política de incentivos fiscais.” 

(COSTA, 2007, p. 32). 

 

O crescimento da cidade se deu de forma arbitrária ao longo da rodovia Presidente 

Dutra, onde muitos loteamentos foram criados, sem a infraestrutura necessária, o que fez com 

que o município criasse uma legislação específica de que a permissão para a criação de 

loteamentos seria somente em Zona Urbana. 

Reis (2006) esclarece que em 1970, os municípios de Jacareí, São José dos Campos, 

Caçapava, Taubaté e Pindamonhangaba se uniam através da Rodovia Presidente Dutra, a 

antiga estrada Rio - Paulo e a Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Na década de 1970 o crescimento em São José dos Campos, se acentuou na região 

Norte, em direção aos bairros periféricos ao longo da Rodovia SP-50, que liga São José dos 

Campos a Monteiro Lobato, Campos do Jordão e Sul de Minas. Este crescimento ocorreu 

principalmente pelo baixo custo da terra. Barreiras naturais, como a Serra da Mantiqueira 

situada na região norte de São José dos Campos, dificultam o parcelamento legal do solo, pela 

dificuldade apresentada principalmente pela declividade excessiva (impedimento legal, lei 

6766/1979 e lei 12.608/2012), áreas em APP (impedimento ambiental – CONAMA) o que 
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inviabilizou a aprovação de projetos. Deste modo a região se destacou por inúmeros 

loteamentos irregulares e pela clandestinidade em áreas impróprias a moradia, áreas estas 

muitas vezes ambientalmente protegidas e de risco a deslizamento de encostas. 

Já a partir da década de 1980, surgiram na Zona Norte com caracterização de Zona 

rural, inúmeros loteamentos irregulares sem infraestrutura, causados por fiscalização 

deficitária na região e de políticas de habitação popular que pudessem evitar a situação de 

clandestinidade que crescia na região. Desta forma as ações ligadas ao planejamento urbano 

da cidade, passaram a ter uma função mitigadora, ao omitir-se diante dos problemas dos 

assentamentos da periferia e muitas vezes tomando atitudes paliativas, tais como autorização 

para que se executassem ligações de água ou luz, isentando assim sua responsabilidade na 

elaboração de medidas que viabilizassem o fomento na construção de habitações populares 

que contribuíssem para resolver o grande problema habitacional que se instalava na cidade. 

Segundo Reis (2006) entre o período de 1.970 a 1.986 o número de núcleos dispersos 

próximos à Rodovia SP-50 (antiga estrada Campos do Jordão) cresceu muito. 

Na Zona Norte, as barreiras físicas definidas como: Rio Paraíba do Sul, ferrovia e a 

própria legislação de proteção ambiental (CONAMA), foram os motivos que impediram o 

crescimento em toda a região.  

Grande parte da Região Norte é compreendida por zonas de chácaras de recreio, tendo 

como característica a topografia de morros, loteamentos clandestinos e grandes vazios 

urbanos predominantemente em áreas rurais. Grande parte das chácaras estão localizadas em 

áreas de preservação permanente (APP), que são considerados como espaços protegidos e de 

valor ambiental o que veio a impedir a ocupação nas chácaras de recreio da região. 

As chácaras de recreio são loteamentos devidamente aprovadas por legislação 

pertinente, com áreas mínimas definidas e em atendimento a lei de Parcelamento do Solo, 

contudo durante a ocupação na Zona Norte do município, por apresentar obstáculos naturais 

como áreas de topo de morro, inclinação excessiva e o alto custo para implementação da 

infraestrutura necessária, inviabilizou-se a aprovação dos loteamentos ocasionando inúmeras 

ocupações clandestinas, que até hoje se proliferam nesta região. 

A cidade também se desenvolveu ao longo da Rodovia Presidente Dutra no sentido da 

cidade de Jacareí na Zona Oeste, surgindo nesta área também núcleos irregulares. Alastrando-

se também na direção da cidade de Caçapava. 

O desenvolvimento de São José dos Campos em direção a Zona Sul se faz entre as 

Rodovias: Presidente Dutra e a Rodovia Carvalho Pinto. 
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O fato, da Região Sul apresentar um grande número de loteamentos, decorrentes da 

instalação dos complexos industriais, e a consequente aprovação de muitos loteamentos e 

ocupação integral dos já existentes, repercutiu num aumento expressivo da população urbana 

na região. 

Outro fator de crescimento da expansão urbana e fomentador de habitações irregulares 

foi que:   

“a desarticulação entre a política urbana e a política habitacional durante as 

décadas de 70 e 80, que ocasionou a localização de loteamentos de baixa 

renda em regiões periféricas, contribuindo para a expansão desordenada da 

mancha urbana, encarecendo o provimento de infraestrutura e segregando 

espacialmente a população de baixa renda, principalmente no sul do 

município.”(COSTA, 2007, p.44). 

 

Por este motivo o custo mais barato do solo nesta região fomentou o surgimento de 

loteamentos clandestinos ou irregulares, com padrões construtivos horizontais, característicos 

de baixa renda. 

O mesmo ocorre no sentido da Região Oeste de São José dos Campos com a 

proliferação de crescimento de assentamentos irregulares que se desenvolveram em direção à 

Jacareí, também facilitados pela implantação da Rodovia Presidente Dutra. 

Segundo afirmações de Costa (2007), o que se vê, é que os crescimentos destes 

núcleos irregulares culminaram no ano de 1988 com aproximadamente 90 loteamentos 

irregulares no município. 

Na década de 1.970 discutia-se no Vale do Paraíba a ideia da criação de um consórcio 

regional para promover o desenvolvimento da região. São José dos Campos, nesta ocasião, 

criou seu segundo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, contratando para isto a 

empresa Serete S/A Engenharia, a SD Consultoria de Planejamento Ltda e Jorge Wilhein 

Arquitetos Associados como responsável pelos aspectos urbanísticos, o que estimulou a 

ocupação e o adensamento de grandes vazios urbanos do município, através do incentivo à 

construção de edifícios habitacionais coletivos e comerciais, assim como os conjuntos 

habitacionais verticais e horizontais.  

Este PDDI-1971 estabeleceu requisitos que continham diretrizes urbanísticas, que 

buscavam estimular a ocupação e o adensamento de vários vazios urbanos do município, estas 

diretrizes buscavam incentivar a construção de edifícios habitacionais coletivos e comerciais e 

os conjuntos habitacionais verticais e horizontais, com obras de infraestrutura, assim como as 

normas de aprovação que impunham garantias de que o loteador executasse as obras 
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necessárias para a implantação destes loteamentos. A região Leste foi a que possibilitou o 

adensamento destes vazios urbanos e englobou os bairros: Vila Industrial e Jardim Ismênia. 

Já a ocupação da área central, que se deu com a verticalização das construções, 

possibilitou o adensamento de toda a região. A valorização do mercado imobiliário e a 

impossibilidade de compra por grande parte da população da cidade estimulou mais ainda a 

“periferização” através dos loteamentos clandestinos ou irregulares, que se formaram na 

região central, devido a proximidade das obras de infraestrutura lá instaladas.  

Ao mesmo tempo em que a cidade atraía os trabalhadores, esta não se preparou 

suficientemente para que uma política urbana habitacional abrigasse esta mão de obra, que 

agora não mais era temporária no município e sim passou a fazer parte definitivamente da 

população residente no município. A construção das indústrias, a possível qualificação da 

mão de obra como operário nas indústrias e comércio locais, passaram a fazer parte da 

população residente do município de São José dos Campos e a demanda por habitação só 

aumentou.  

Apesar do fato de ser um importante eixo de crescimento no Estado de São Paulo, São 

José dos Campos, não fez muito em relação ao planejamento urbano-habitacional, pois não 

desenvolveu políticas habitacionais para a faixa mais carente da população, o que agravou os 

problemas urbanos decorrentes da industrialização e surgiram muitos loteamentos sem 

infraestrutura na cidade. 

Exemplo disto é que na região Leste apresentou uma expansão intensiva na década de 

1980, com o surgimento de inúmeros loteamentos clandestinos, oriundos em sua maioria da 

divisão de terras antes rurais, antigas fazendas, onde a divisão das terras em chácaras sem a 

devida aprovação pelo órgão público municipal e por não atenderem as exigências de Lei de 

Parcelamento do Solo, não foi aprovada. Outros tiveram a aprovação, mas não executaram a 

infraestrutura necessária no loteamento tornando-se loteamentos irregulares. Contudo, a 

situação econômica dos adquirentes destas áreas, a maioria de classe de baixa renda, obrigou-

os a ocuparem estes loteamentos, para nestes construir sua moradia sem nenhum respaldo 

técnico, alheias as normas de construção e ocupação de espaços urbanos, espaços estes muitas 

vezes em áreas de declividade excessiva, a margem de córregos, topo de morros, etc., 

causando danos ao meio ambiente e a eles próprios. 

Deste modo, “sem que o poder público conseguisse conter ou reverter esse processo e, 

de acordo com esse estudo a, ocupação da Zona Rural por loteamentos irregulares iniciou-se, 

com já dito, no período entre 1960 a 1970 quando o processo de urbanização foi mais intenso“ 

(COSTA, 2007, p. 103). 
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A expansão da cidade de São José dos Campos ao longo das Rodovias e Estradas 

permitiu seu crescimento em todas as regiões. O desenvolvimento das regiões de São José dos 

Campos se deu nas Zonas: Norte, Sul, Leste, Oeste, Sul, Sudeste e Central. O que se observou 

é que todas elas num grau mais elevado ou não apresentaram em suas regiões o 

desenvolvimento de áreas irregulares e clandestinas. 

De modo geral o Plano Diretor conduziu o crescimento e ocupação territorial de São 

José dos Campos, mas os dois últimos tiveram uma grande influência na Regularização 

Fundiária do Município. 

A década de 1970 é marcada no Brasil pelo processo intensivo de urbanização das 

cidades em função do crescimento econômico do país, onde o governo procurou através dos 

Planos Diretores Municipais, ordenar em longo prazo os problemas enfrentados pelas cidades 

decorrentes do processo acelerado da urbanização que ocorria nas principais cidades 

brasileiras. 

Através dos diversos PDDIs, o município de São José dos Campos também tentou 

ordenar o crescimento urbano. Desde o ano de 1971 o município se propunha a ordenar o uso 

e ocupação do solo ao propor a divisão do município em Zona Urbana, Zona de Expansão 

Urbana e Zona Rural. As prioridades demonstradas eram o não incentivo da expansão 

horizontal, preocupava-se com o desenvolvimento econômico e incentivo industrial da região. 

 

“A política adotada no PDDI – 1971 foi a de não incentivar a expansão 

horizontal, à exceção dos vazios urbanos das áreas urbanizadas e também 

exigia todas as obras de infraestrutura, à exceção da pavimentação.” (Costa, 

2007, pag. 91) 

...[...] todo o planejamento pensado e executado para o desenvolvimento 

econômico, para a industrialização e para a modernização do aglomerado do 

Vale do Paraíba e, principalmente, para São José dos Campos que foi o foco 

de sua atenção e de suas diretrizes.” (COSTA, 2007, p. 97). 
 

Em 1975, muitos projetos se desenvolveram visando o planejamento da cidade de São 

José dos Campos. A articulação com o Estado na elaboração do Plano Regional do Macro-

Eixo Paulista, contudo, a preocupação do Plano Regional era com as necessidades sociais. Já 

o plano a nível municipal visava atrair o capital industrial para o município, para tanto foram 

promovidas mudanças urbanas que se justificavam pela inserção social à habitação, ao mesmo 

tempo que a mobilidade urbana e a valorização urbana no município, como foi o caso da 

construção do Anel Viário e do atual Paço Municipal.  

A relocação dos moradores da favela da “linha velha” promovia no município uma 

ação com princípios sociais à medida que remetia a justificativa de que se viabilizava a 
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população local, melhorias na qualidade de vida, no entanto, ocorria uma situação de 

segregação urbana ao remover esta população a áreas distantes do centro urbano, ao mesmo 

tempo a construção do anel viário promovia melhor mobilidade e crescimento para a região. 

“São José dos Campos estava na contramão do pensamento urbanístico 

colocado no plano Macro-Eixo. No entanto, o Plano Diretor de 1971 tinha 

como uma de suas diretrizes a relocação dos moradores da favela da “linha 

velha” para um conjunto habitacional distante cerca de 10 km do Centro, 

para que em seu lugar, fossem construídos parte do Anel Viário e o atual 

Paço Municipal ”(COSTA, 2007, p. 100). 
 

A cidade se expandia, e na busca por atender a demanda por habitação popular, no ano 

de 1979 foi elaborado um grande projeto para famílias de baixa renda em direção a Região 

Sul da cidade, com a implantação de 8.000 unidades na área conhecida como “Campo dos 

Alemães”. Este e outro empreendimento popular foram direcionados a Região Sul o que 

determinou um vetor de crescimento para esta área, instigando também a ocupação irregular 

nas proximidades devido à possibilidade de usufruir as infraestruturas próximas. 

Em 1.980, a Lei de Parcelamento e de Zoneamento (Lei 2.263/1980) exibe em suas 

diretrizes a ampliação do perímetro de expansão urbana do município, que possibilitou a 

expansão horizontal da cidade. 

A Secretaria de Planejamento e Informática foi criada em 1.981 e, continuou na 

“coordenação e acompanhamento dos Planos e Programas” (COSTA, 2007, p. 101). Na 

administração de 1983-1986 (Robson Marinho) foram tomadas medidas que visavam conter a 

situação de irregularidade dos loteamentos através de medidas judiciais contra os 

empreendedores dos loteamentos, numa tentativa de execução de infraestrutura nestes 

loteamentos. 

Nesta ocasião de acordo com informações da Secretaria de Planejamento, teriam sido 

identificados 117 núcleos irregulares. 

Em 1985, numa tentativa de englobar a malha urbana os loteamentos irregulares, o 

perímetro urbano da cidade, foi retraído a fim de que pudesse incentivar a ocupação dos 

vazios urbanos existentes entre estes loteamentos irregulares e a área urbanizada tornando-a 

mais homogênea. 

Esta intervenção não teve efeito, levando-se em consideração de que nesta ocasião, a 

ocupação desordenada da Zona Rural se intensificou. Muito de deve “a rigidez da Lei de 

Parcelamento associada à falta de uma política habitacional e a da fiscalização do município.” 

(COSTA, 2007, p. 103). Em virtude da inviabilidade da Lei de Parcelamento (Lei Federal 

6766/1979), em 1990 o Prefeito encaminha a Câmara Municipal um projeto de lei, referente a 
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uma nova proposta de Lei de Parcelamento e de Uso e Ocupação do Solo. (Lei 3721/1990). 

Através desta buscou-se, incentivar o parcelamento regular, com tipos diferentes de 

loteamentos e exigências diferenciadas quanto às obras de infraestrutura (BRASIL, 1979).  

É fato importante na regularização fundiária de São José dos Campos, a definição do 

Macrozoneamento Territorial do Município, que será a seguir analisado. 

Em 1992, concluía-se o Macrozoneamento da região do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte, cujo objetivo era fazer um planejamento regional e tratava também das questões 

ambientais demarcadas nas macrozonas urbanas e nas áreas a serem protegidas 

ambientalmente. Buscava-se com a criação do Macrozoneamento da Região do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte, elaborar noções de desenvolvimento sustentável para a região. 

(KURKDJIAN et al. 1992).  

O PDDI-95 e a LC 121/95, instituíram o Macrozoneamento Territorial para todo o 

território do município de São José dos Campos, o Macrozoneamento Territorial definiu as 

zonas urbana e rural, assim como, as Áreas de Proteção Ambiental do Município. 

O perímetro da zona urbana do PDDI-95 incorporou naquela ocasião, uma série de 

loteamentos irregulares ou clandestinos, que já estavam identificados naquela ocasião e 

localizavam-se na zona rural do município. Ocorria desta forma a expansão do perímetro 

urbano do município, que tinha por princípio incorporar todos os loteamentos irregulares ou 

clandestinos que estivessem passíveis de ocupação urbana pela geomorfologia dos terrenos e 

as glebas vazias.  

O objetivo foi o de aproximar a infraestrutura urbana desses loteamentos aos próximos 

existentes e propiciar a regularização fundiária. Deste modo o perímetro urbano foi estendido 

à região sul, sudeste e leste do município até a rodovia Carvalho Pinto. Na região norte do 

município, este abrangeu parte dos terrenos da Bacia Hidrográfica do Rio Buquira, até os 

limites definidos na Carta de Unidades Territoriais, documentos este integrante do PDDI-95 – 

LC 121/95. (Figura 07) 
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Figura 7 - Macrozoneamento Urbano – PDDI 1995 

 
Fonte: São José dos Campos (2006). 
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Na vigência do PDDI-95, do período de 1.995 a 2.005, promulgou-se a Lei 165/1997, 

de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do município de São José dos Campos, que definiu 

os parâmetros de uso e ocupação do solo para a expansão urbana da região norte, onde foram 

admitidos os parcelamentos para Chácaras de Recreio. 

Em relação aos estudos técnicos para a revisão do PDDI-95, o que o grupo técnico 

concluiu, foi que não houve, na verdade, uma maior utilização desses terrenos pelo mercado 

imobiliário para a implantação de loteamentos de chácaras de recreio. As características 

topográficas, as dificuldades de acessibilidade, acrescidas da legislação ambiental vigente na 

época, que incidiam sobre a região norte, contribuíram para este resultado.  

De acordo com dados da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, no período de 

1997 a 2006, foram aprovados somente dois loteamentos de chácaras de recreio, o 

”Residencial Espelho D’Água” e o “Residencial Colinas do Paraíba”, ambos ao longo da 

Estrada Municipal Pedro Moacir de Almeida (SJC-50) .(Figura 08)  

 

 
Figura 8 - Chácaras de Recreio aprovadas entre os anos 1997-2006 

 
Fonte: Adaptado de São José dos Campos (2006). 
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A regulamentação da Resolução CONAMA 302, de 20 de março de 2.002, estabelecia 

parâmetros, definições e limites das Áreas de Preservação Permanente (APP), especialmente 

no que se referem a “topo de morro”, a qual determinava severas restrições ambientais à 

utilização desses terrenos, em muito, contribuiu para que na revisão do Plano Diretor do 

Município, ocorrido nos anos de 2.005-2.006, fossem incluídas alterações no perímetro 

urbano do município. 

A Resolução CONAMA 302/2002, em seu art.º 2º define que a Área Urbana 

Consolidada como: 

“V - Área Urbana Consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios: 

a) definição legal pelo poder público;   

b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de infra-

estrutura urbana:  

1. malha viária com canalização de águas pluviais;  

2. rede de abastecimento de água;  

3. rede de esgoto;  

4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública;  

5. recolhimento de resíduos sólidos urbanos;  

6. tratamento de resíduos sólidos urbanos; e  

c) densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km2.” 

 

Assim como, também define no Art. 3º que a Área de Preservação Permanente (APP), 

deverá ter a largura mínima, em projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, 

medida esta a partir do nível máximo normal de:  

I – Trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas consolidadas 

e cem metros para áreas rurais. 

No PDDI – 1995, na delimitação do perímetro urbano do município foram incluídos 

vários bairros, irregulares e classificados como ZEIS, entretanto, muitos não apresentavam 

infraestrutura mínima que os qualificassem como “área urbana consolidada” e o fato, de 

estarem localizados em APP próximos a córregos existentes, gerando grandes impedimentos à 

regularização fundiária, pela exigência do CONAMA. No PDDI-2006 foi alterado o 

Macrozoneamento Territorial com a retração do perímetro urbano na Região Norte, 

determinando uma nova configuração da Zona Urbana no Município. 

Assim, o perímetro urbano da Zona Norte sofreu uma nova retificação da LC 428/10 

(Figura 08), a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de São José dos 

Campos, instituída em 09 de agosto de 2010 e revogava a Lei 165/97.  

A figura 09 demonstra a relação entre a linha perimetral urbana do PDDI-95 e a linha 

perimetral urbana da LC 428/10, demonstrando que os lotes antes eram localizados em área 
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urbana, agora se encontram em área rural. A partir daí, a solução encontrada para que os 

loteamentos que antes estavam inseridos em zona urbana e agora estão em zona rural, foi 

caracterizá-los como bolsões urbanos passíveis de regularização urbana. 

Fazem parte destes núcleos populacionais os loteamentos irregulares, que passaram a 

estar situados na Zona Rural do Município após a retração do perímetro urbano os seguintes 

loteamentos: Chácara Costinha, Fazenda Boa Vista, Florindo, Fazendão, Recreio Boa Vista, 

Buquirinha I e II Santa Luzia, Mirante do Buquirinha I e II, Village Alpino, Pedra D’Água I e 

II, Joaquim Oliveira e Silva, José Benedito de Oliveira e Jaguari.  

 

Figura 9 - Perímetro Urbano modificado pela Lei 428/2.010 

Fonte: Adaptado de São José dos Campos (2010). 

 

A regulamentação da ZEIS denotava o interesse do município em promover a 

regularização dos loteamentos irregulares, uma vez que foram englobados os núcleos 

irregulares com a intenção de que fosse possível inseri-los na malha urbana e promover 

futuramente sua regularização. 

A instituição das ZEIS admite que sejam aplicadas regras especiais de uso e ocupação 

do solo nas situações em que as áreas já estejam ocupadas (loteamentos irregulares) ou que 
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possam vir a serem ocupadas por população de baixa renda, para que seja salvaguardado o 

direito à moradia prevista na Constituição Federal de 1.988. 

Em 1.994, o poder público de São José dos Campos instituiu a Lei Complementar n.º 

114/94, de 22 de dezembro de 1.994, esta lei dispõe sobre a criação de Zonas Especiais de 

Interesse Social do município, chamadas ZEIS classificando desde modo uma série de 

loteamentos irregulares ou clandestinos nesta condição no município. Esta lei contemplava os 

parcelamentos irregulares ou clandestinos que estavam localizados tanto na zona urbana 

quanto na zona rural do município, ocupados por população de baixa renda e onde houvesse 

interesse social em se promover a regularização jurídica do parcelamento existente e sua 

integração na estrutura urbana da cidade. 

Desde modo, oficialmente foi reconhecida a existência dos loteamentos clandestinos 

no território de São José dos Campos, deu início neste momento ao processo de delimitação 

física dessas ZEIS, utilizando-se imagens de satélite, fotos aéreas e levantamentos 

topográficos. Essa delimitação dos espaços ocupados por núcleos clandestinos permitiu a 

inclusão desses loteamentos irregulares ou clandestinos na categoria de ZEIS na LC 165/97 

que foi revogada pela LC 428/2010. (ver Figura 10) 

Cardoso (2011) afirma ser importante que o município busque aplicar as leis que 

visem atender a demanda habitacional do município, assim como atender as diretrizes de 

políticas urbanas, tais como: revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, Revisão 

da Lei de Zoneamento com leis que atendam esta situação já concretizada de ocupação de 

modo que possibilite uma melhor qualidade de vida e sustentabilidade local, c o uso de 

instrumentos do Estatuto da Cidade que possibilitem a regularização fundiária. (Concessão de 

Uso Especial para Fins de Moradia, o Direito de Superfície e o Direito de Preempção 

vinculada a ações de regularização urbana e assentamentos precários).  
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Figura 10 - Macrozoneamento Territorial de São José dos Campos - ZEIS 

 
Fonte: São José dos Campos (2011). 

 

Até a instituição das ZEIS na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, estes 

aglomerados urbanos ilegais eram desprovidos completamente de infraestrutura, assim, o 

órgão público pode a partir daquele momento, promover a implantação de rede de água em 

grande parte dos loteamentos clandestinos situados em Zona Urbana, devidamente definida 

pelo Macrozoneamento Territorial dos PDDI-95 e PDDI-2.006.  
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O fato de o Município fazer a implantação de água nos loteamentos irregulares, não 

resolveu o problema da ocupação desordenada, da invasão a áreas ambientalmente frágeis, 

porque com a implantação da água acobertou-se a construção ilegal, endossada pela 

prefeitura, uma vez que se tinha a autorização para fazer as ligações de água que facilitaram a 

construção civil. Como coibir a ocupação, construção e venda destes lotes agora? Foi um 

modo de amenizar a situação de abandono e a falta de investimento em programas de 

habitação popular, uma vez que se torna mais econômico conceder parte da infraestrutura à 

parte da população, pelo fato de que nem todas as ruas eram atendidas com as ligações de 

água.  

A situação da falta de infraestrutura persiste, uma vez que muitos loteamentos do 

município persistem a falta de água encanada, quanto ao esgoto é uma situação difícil de ser 

abordada, pois envolve um capital elevado em sua execução requer a construção de galerias 

de águas pluviais, montagem da rede de esgoto e encaminhamento dos dejetos para estação de 

tratamento de esgoto mais próxima. Em alguns casos esta possibilidade não existe, sendo 

necessária a construção de estação de tratamento de esgoto, obras estas sempre de custo muito 

elevado.  

A Lei Federal 7520/2011, que instituiu o Programa Nacional de Acesso e Uso da 

Energia Elétrica – “Luz para Todos”, que garante o direito a que o morador de áreas rurais 

tenha o direito à ligação de luz do período de 2011 a 2014, estendido posteriormente para até 

2018 (Decreto 387/2014). Isso explica o fato de que os loteamentos irregulares em sua grande 

maioria possuem ligações de luz. 

De acordo com a Tabela 06 tem-se uma relação atual dos loteamentos que estão 

situados em ZEIS e estão inseridos na Zona Urbana do município. Observe-se que a grande 

maioria deles é provida de rede de água e iluminação pública. 
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Tabela 6 - Relação dos Loteamentos Irregulares em ZEIS e Infraestrutura 

REGIÃO LOTEAMENTO 
INFRAESTRUTURA 

ZONEAMENTO 
AGUA ESGOTO DREN. ILUMIN. PAVIM. 

LESTE 

Águas de Prata - CH Sim Não Não Sim Não ZEIS 

Águas de Canindu - CH Sim Não Não Sim Não ZEIS 

Bica D'Água - CH Sim Não Não Sim Não ZEIS 

CAMBUCÁ - JD. Sim Não Não Sim Não ZEIS 

Capão Grosso I - CH Sim Não Não Sim Não ZEIS 

Capão Grosso II - CH (Morada do Sol) Sim Não Não Sim Não ZEIS 

Coqueiros II - JD. dos Sim Sim Sim Sim Sim ZEIS 

Ebenezer - JD Sim Não Não Sim Parcial ZEIS 

Lucio de Oliveira Mota Sim Não Não Sim Não ZEIS 

Majestic - CH Sim Não Não Sim Não ZEIS 

Maravilhas do Cajurú Sim Sim Não Sim Não ZEIS 

Primavera II -CH Sim Não Não Sim Não ZEIS 

Recanto do Vale Sim Não Não Sim Não ZEIS 

Recanto dos Lagos - CH Sim Não Não Sim Não ZEIS 

Rua Projetada (V.Tesouro II) Sim Sim Sim Sim Não ZEIS 

Santa Cecília I (José Cesário) Sim Sim Não Sim Não ZEIS 

Santa Cecília I (outras matrículas) Sim Não Não Sim Não ZEIS 

Santa Cecília II (Porto Real) Não Não Não Sim Não ZEIS 

Santa Lúcia - CH Sim Não Não Sim Não ZEIS 

Santa Luzia - CH (Serrote) Sim Não Não Sim Não ZEIS 

Santa Maria I Sim Sim Sim Sim Sim ZEIS 

Santa Maria II Sim Sim Sim Sim Sim ZEIS 

Santa Maria III Sim Sim Sim Sim Sim ZEIS 

Santa Maria IV Sim Sim Sim Sim Parcial ZEIS 

Santa Maria V Sim Sim Sim Sim Sim ZEIS 

Serrote - BR Sim Não Não Sim Não ZEIS 

Sítio Encantado Sim Não Não Sim Não ZEIS 

Sítio Bom Retiro - CH Não Não Não Sim Não ZEIS 

Ipês - CH dos Não Não Não Sim Não ZEIS 

Mato Dentro - CH Não Não Não Sim Não ZEIS 

Perote Não Não Não Sim Não ZEIS 

Bambuzal - CH Não Não Não Sim Não ZEIS 

Rubens Villaça Não Não Não Sim Não ZEIS 

NORTE 

Águas de Canindu - CH Sim Sim Não Sim Não ZEIS 

Havaí - CH Sim Sim Não Sim Não ZEIS 

Miranda - CH Sim Não Não Sim Não ZEIS 

Oliveiras - CH das Sim Sim Não Sim Não ZEIS 

Rhodia - VILA do Sim Não Não Sim Não ZEIS 

SUL 

Rio Comprido Sim Sim Não Sim Não ZEIS 

Torrão de Ouro II (Dirceu Candelária) Não Não Não Sim Não ZEIS 

Torrão de Ouro II ABC (Rua dos Pinheiros) Sim Sim Não Sim Não ZEIS 

SUDESTE 
Recanto dos Nobres/ Sítio Germano Sim Não Não Sim Não ZEIS 

Sítio  Bom Jesus Sim Sim Não Sim Não ZEIS 

CENTRAL Sapé I - Sol Nascente - CH Sim Não Não Sim Não ZEIS 

Fonte: Autor. 
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As várias regiões do Município tem a presença de loteamentos irregulares, que se 

desenvolveram à décadas, mas como demonstra a Figura 11, as regiões Norte e Leste são as 

que abrigam o maior número de loteamentos irregulares, ao mesmo tempo em que apresentam 

uma implantação maior de infraestrutura.  

 

Figura 11 - Mapa das Regiões em ZEIS – São José dos Campos  /SP 

 
Fonte: São José dos Campos (2011). 
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Os loteamentos irregulares delimitados como ZEIS, localizados na Zona Norte do 

Município estão localizados em áreas de Risco, mapeados pela prefeitura desde o ano de 2005 

como locais definidos como áreas de risco a deslizamentos. Os deslizamentos envolvem o 

maior índice de sinistros, tendo em vista a precariedade do local. Muitos destes casos são 

provenientes de ações antrópicas, falta de infraestrutura, esgoto a céu aberto, inexistência de 

drenagem de águas pluvias, em localizações de inclinação superior a 30%. Destacam-se os 

loteamentos: Águas de Canindú, Chácaras Havai, Chácaras Miranda e Chácaras Oliveiras. Já 

na Zona Sul: Rio Comprido. (Ver Figura 12)  

 

Figura 12 - Declividade das ZEIS nas regiões geográficas – São José dos Campos / SP - 

 
Fonte: Adaptado de: Valério Filho et al. (2014). 

 

O Bairro Rio Comprido sofreu no mês de junho de 2012 um deslizamento de terras, 

onde cinco pessoas morreram soterradas no local, na ocasião o jornal O Vale, divulgou a 

seguinte manchete: “Em alerta Acidente teria sido causado por rompimento de tubulação – 

Deslizamento derruba casa no Rio Comprido – Bairro concentra 234 casas em áreas de risco; 

Justiça deu ultimato para desocupação dos imóveis (sábado, 30 de julho de 2012 – 

www.ovale.com).” 

http://www.ovale.com)/
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A Figura 12 demonstra a incidência de declividade excessiva na região Norte e o a 

região Sul. Maiores esclarecimentos serão dados em relação às áreas de risco no capítulo 

“Áreas de Risco”. 

A infraestrutura nas regiões denominadas como ZEIS, se constata que os atendimentos 

se fazem em quase sua totalidade em relação à água, as regiões norte sudeste e central, 

apresentam 100% das áreas com ligações de água o mesmo para a iluminação pública que 

atendeu a 100% em todas as regiões, quanto as ligações de esgoto estas atendem algumas 

regiões, a região norte e sudeste atendem a faixa de 60%, a sudeste 50%, e a região Leste 

onde o número de lotes é muito maior apresenta menos de 40% das áreas atendidas por 

esgoto, o que repercute num grave problema, que demonstra o comprometimento nas áreas de 

saúde e ambiental, pelo fato do esgoto destas áreas ainda se darem em sua maioria a céu 

aberto e quando não o fazem, a falta de conhecimento técnico e entendimentos da situação, 

esta se agrava com a elaboração de fossas negras, que não fazem a filtragem  necessária e 

acabam por comprometer o lençol freático.(ver Tabela 07 e Figura 13). 

 

Tabela 7 - Infraestrutura Existente nos Loteamentos Irregulares em ZEIS 

REGIÃO ÁGUA ESGOTO DRENAGEM ILUMINAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 
LOTEAMENTO  

(Total por região) 

LESTE 26 11 7 33 5 33 

NORTE 5 3 0 5 0 5 

SUDESTE 2 1 0 2 0 2 

CENTRAL 1 0 0 1 0 1 

SUL 2 2 0 3 0 3 

TOTAL DE LOTEAMENTOS 
44 

Fonte: Autor. 
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Figura 13 - Porcentagem de Infraestrutura nos loteamentos irregulares em ZEIS

 
Fonte: Autor. 

 

A ausência ou precariedade dos sistemas de esgoto e tratamento de esgoto, drenagem 

urbana e pavimentação, aumenta a possibilidade de ocorrência de deslizamentos em áreas 

ambientalmente frágeis,  

O fato maioria das áreas irregulares localizadas em ZEIS ser desprovida de drenagem 

pluvial e pavimentação, repercute em situações de erosão do solo que dificulta a locomoção 

nas vias de internas de circulação devido a formação de buracos.  A ausência ou precariedade 

dos sistemas de esgoto e tratamento de esgoto, drenagem e pavimentação também aumenta a 

possibilidade de ocorrência de deslizamentos em áreas ambientalmente frágeis. 

A rede de águas pluviais e a pavimentação das vias públicas quando não executada 

com os critérios necessários, poderá gerar situações de impermeabilização excessiva do solo, 

mas no caso das construções em loteamentos que não possuam a necessária infraestrutura, a 

ausência ou precariedade dos sistemas de esgoto e tratamento de esgoto, drenagem e 

pavimentação aumenta a possibilidade de ocorrência de deslizamentos em áreas 

ambientalmente frágeis. Resulta assim, em infiltrações nos terrenos que provocam 

solapamentos, deslizamentos, enchentes com prejuízo a população residente.  

Santos (1998) questionou a situação dos loteamentos irregulares e a inserção deste nos 

aglomerados urbanos, onde o espaço urbano vivido pela população apresenta situações de 

desigualdades e injustiças e os denomina “espaço sem cidadãos”. 

ÁGUA ESGOTO DRENAGEM ILUMINAÇÃO
PAVIMENTAÇÃ

O

LESTE 78,79 33,33 21,21 100,00 15,50

NORTE 100,00 60,00 0,00 100,00 0,00

SUDESTE 100,00 50,00 0,00 100,00 0,00

CENTRAL 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

SUL 66,67 66,67 0,00 100,00 0,00
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Se referindo a estas situações de abandono e invisibilidade das áreas periféricas da 

cidade, Santos (1998, p. 43) faz o seguinte questionamento: “Onde estão os programas para 

atenuar tais fragilidades e reverter a situação?” 

Ainda segundo o mesmo autor: “No caso das cidades, bastaria um projeto consequente 

para dotar a população desses “fixos” sociais” (SANTOS, 1998, p.43).  

Assim sendo: Que projeto seria este? A Constituição Federal de 1.988 dá a resposta 

Assim sendo: Que projeto seria este? A Constituição Federal de 1988 dá a resposta aos 

instituir a “função social da propriedade”. Para tanto, as cidades devem fazer um efetivo 

planejamento urbano de seu território, através das determinações do Plano Diretor 

Participativo, numa resposta às necessidades reais da população residente, abrangendo tanto 

as áreas urbanas como rurais, possibilitando a inserção social de seus habitantes.  

Continua Santos (1998, p. 43) ao responder: “E no interior, a necessidade é de criar, 

“artificialmente”, núcleos destinados a servir às populações em derredor, ou fortalecer 

aglomerações já existentes, com o mesmo propósito.” 

A situação de clandestinidade e abandono das áreas ilegais seria resolvida através de 

ações municipais, que, como órgão público, atenderiam as regularizações de interesse social, 

abrangendo as extensões urbanísticas, sociais, ambientais e jurídicas. Contudo, “o fato é que 

nesse sentido muito pouco se tem sido feito. [...] são cidades criadas para servir à economia e 

não à sociedade” (SANTOS, 1998, p. 43). 

Em São José dos Campos, a inserção das ZEIS no Plano Diretor, buscou abranger os 

loteamentos irregulares para uma futura regularização, contudo a abrangência das ZEIS vai 

além da regularização, assim especificados pelo Ministério das Cidades:  

 “A inclusão de parcelas da população marginalizadas por não terem 

tido a possibilidade de ocupação do solo urbano dentro das regras 

gerais; 

 A introdução de serviços e a realização de obras de infraestrutura 

urbanas em locais aos quais antes não chegavam, melhorando as 

condições de vida da população; 

 A regulação do mercado de terras urbanas, mediante a redução das 

diferenças de qualidade entre padrões de ocupação e a 

correspondente redução das diferenças de preços entre as terras; 

 A introdução de mecanismos de participação direta dos moradores 

no processo de definição dos investimentos públicos em urbanização 

para a consolidação dos assentamentos; 

 O aumento da arrecadação do município, pois as áreas regularizadas 

ficam aptas à tributação; 

 O aumentar da oferta de terras para os mercados urbanos de baixa 

renda”(BRASIL, 2001, p. 156). 
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Apesar das diversas abrangências das ZEIS nos municípios, atualmente em São José 

dos Campos, a instituição das ZEIS, na maioria dos casos visou à regularização fundiária de 

Interesse Social, através da demarcação urbanística e entrega do título de legitimação de posse 

aos moradores do local. Ainda, não se evidencia um planejamento integrado com definição 

das ações que abranjam as dimensões físicas, sociais e ambientais desde a definição do local 

onde se irá promover a regularização fundiária do tipo Interesse Social. As ações são 

postergadas para a fase pós-regularização fundiária, o que faz com que esta população mesmo 

com o valor reconhecido do título de legitimação de posse, não possa de pronto, ver a situação 

de sua moradia usufruindo de melhorias urbanas imprescindíveis para uma boa qualidade de 

vida, visto que a infraestrutura básica ainda não se apresenta concluída na maioria dos   

loteamentos regularizados.(figura 13) 

O art. 75 da LC 306/2006, destaca ZEIS, como sendo: 

“SUBSEÇÃO VIII 

DOS INSTRUMENTOS DA POLITICA URBANA 

IV- DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL ZEIS 

Art. 75. O Poder Público Municipal dará continuidade à política que trata 

das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS.  

§ 1 o. As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS constituem-se de áreas 

destinadas a projetos à população de baixa renda, enquadrando-se nesta 

categoria as áreas ocupadas por sub-habitações/favelas, loteamentos 

clandestinos, onde haja interesse social em promover a regularização 

fundiária e urbanística, e glebas no perímetro urbano destinadas a atender o 

programa habitacional do Município para a população de baixa renda.  

§ 2°.As áreas classificadas como ZEIS, serão delimitadas na revisão da 

legislação que trata do parcelamento, uso e ocupação do solo do Município.” 

 

Existe no território de São José dos Campos loteamentos clandestinos que nem sempre 

determinam ocupantes de baixa renda, existem os que pertencem à moradores da classe média 

ou alta, o que na regularização fundiária é considerada “regularização fundiária de interesse 

específico” que também caberá aos órgãos públicos fornecer as diretrizes necessárias a 

regularização dos loteamentos, tais áreas também foram assim denominadas na Lei 428/2010 

(Lei de Zoneamento do Município de São José dos Campos): 

“[...] XXIII - Zona de Assentamento Informal - ZAI: constitui-se de áreas 

onde existem assentamentos urbanos não caracterizados como de interesse 

social, localizados em áreas privadas, compreendendo os parcelamentos 

irregulares ou clandestinos, bem como outros processos informais de 

produção de lotes, predominantemente usados para fins de moradia e 

implantados sem a aprovação dos órgãos competentes.[...]” (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 2010). 
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Cabe salientar que os loteamentos de interesse social (baixa renda) podem e deverão 

ser promovidos pelo município podendo ser enquadrados em condições especiais, já os de 

Interesse Específico (média e alta renda) não dispõem de condições especiais para efetivação 

da regularização fundiária. 

As consequências da não regularização dos loteamentos independentes de serem de 

interesse social ou de interesse específico afetam a sociedade de modo geral, quando 

prejudicam os adquirentes, em sua maioria pessoas simples que não sabem as exigências 

necessárias ao parcelamento do solo, e deste modo agridem o meio ambiente, além de 

ocuparem áreas de risco ambientalmente fragilizadas, pelo descumprimento das exigências 

necessárias ao seu próprio bem estar.  

As ocupações na Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) ficarão sujeitas às diretrizes 

dos órgãos competentes pela regularização fundiária e urbanística dos assentamentos 

irregulares e a Zona de Assentamento Informal serão na ocasião dos parcelamentos 

irregulares sujeitas às diretrizes específicas dos órgãos competentes (BRASIL, 2010). 

A ocupação em zona urbana que foi estipulada em ZEIS representa em termos gerais 

4,15% da área urbana do município, a análise das áreas encerra uma área ocupada de 12.06ha. 

Através da Tabela 08, demonstra que a Zona Leste e a Zona Norte apresentaram o maior 

crescimento irregular na cidade de São José dos Campos, a área ocupada encerra 10.36ha e as 

demais áreas irregulares das zonas sudeste, sul, central, oeste e SFXavier englobam juntas 

uma área de 1.52ha, demonstrando assim, que a área de ocupação das zonas Leste e Norte é 

aproximadamente 70% maior que as demais zonas somadas. Deriva daí a razão pela qual os 

núcleos que foram regularizados no município estão em sua maioria localizados na zona leste. 

Outro fato é que nestas áreas o poder público municipal implantou infraestrutura, o que 

facilitou a regularização destas áreas. 
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Tabela 8 - Cálculo da Área Ocupada por ZEIS na Regiões Urbanas de São José dos Campos/SP 

 
Fonte: Autor. 

 

Na busca pelo controle das construções irregulares em loteamentos irregulares, no ano 

de 2008 foi instituído no Município de São José dos Campos a Lei Complementar n.º 373/08, 

de 16 de setembro de 2008, que altera a Lei Complementar 267/03 – Código de Obras do 

Município, para autorizar a construção de residências unifamiliares nos loteamentos em 

processo de regularização fundiária classificada como ZEIS, para tanto a obrigatoriedade seria 

de que o assentamento irregular tivesse “lei autorizativa” editada pela Câmara Municipal de 

São José dos Campos. 

O objetivo desta lei foi de contemplar os moradores destes loteamentos que não 

tinham opção de moradia e também para que tivessem orientação técnica na construção de 

casas, fossas sépticas e muros de contenção, buscando assim: a segurança da edificação e a 

proteção ambiental.  

Buscava-se com esta lei, minimizar a construções de moradias em áreas de proteção 

ambiental, áreas de risco de deslizamento de terra e melhorar as condições de segurança e 

salubridade das construções.  

Para tanto um dos quesitos de aprovação era de que o lote não poderia estar localizado 

em APP e em áreas de risco conforme laudo emitido pela Defesa Civil. O lote também não 

poderia estar em área “non aedificandi” e a sua construção não poderia prejudicar os vizinhos. 

O processo de Alvará poderá ser solicitado pelo munícipe, desde que preenchido os 

seguintes requisitos:  

“I - o loteamento esteja localizado no perímetro urbano do Município; 

II - o loteamento seja classificado como Zona Especial de Interesse Social - 

ZEIS ou mediante justificativa técnica da Secretaria de Habitação sobre o 

interesse social da obra; 
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III - o loteamento esteja dotado de no mínimo três (03) infra-estruturas 

básicas; 

IV - o projeto urbanístico de regularização fundiária do loteamento esteja 

devidamente concluído pela Secretaria de Habitação. (Lei 373/08 – art. 

146A) 

 

O processo autorizativo deverá ser requerido pelo munícipe ou responsável técnico 

mediante os seguintes documentos: 

“I - documento(s) público(s) ou particular(es) que comprove(m) a 

titularidade do imóvel em favor do interessado e demonstre(m) o perfeito 

encadeamento dos títulos anteriores ao do interessado, ou demonstre deter a 

posse do imóvel de forma mansa, pacífica, contínua e sem qualquer oposição 

há pelo menos cinco (5) anos na data do requerimento de que trata este 

artigo; 

II - declaração de que o imóvel a ser construído ou ampliado será destinado à 

moradia do requerente, bem como de ser o único; 

III - comprovante de renda familiar de no máximo seis salários mínimos.’ 

(Lei 373/008 art. 146C) 

 

Um convênio foi firmado entre a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José 

dos Campos, para atender a demanda de pedidos de Planta Popular de acordo com a LC 

373/2008, o tempo que levava para aprovação de projeto era muito longo, a urgência dos que 

requeriam o Alvará de Construção era o de poder edificar sua moradia, sair do aluguel, por 

outro lado em muitos casos a construção já estava quase pronta o que impedia a aprovação do 

Alvará, com o passar dos anos os pedidos foram diminuindo cada vez mais, no ano de 2016 

somente alguns processos foram protocolados, e mesmo assim daqueles em que o requerente 

tinha certeza de que o processo de regularização estava em vias de aprovação e entrega do 

Título de Posse. 

Outro fator relevante ligado ao Alvará Especial era a autorização para ligações de água 

e luz em lotes irregulares, exigia-se a aprovação de projeto para início das obras, contudo os 

pedidos de ligação de água e luz eram protocolados em outro pedido, e uma vez concedidos, 

as construções prosseguiam mesmo sem autorização da prefeitura. 

Atualmente a Bandeirante Energia faz as ligações de luz, somente com o 

emplacamento oficial fornecido pela prefeitura, o mesmo só será concedido mediante a 

aprovação do Alvará de Construção, o que inibiu a construção, criou-se uma dificuldade e a 

solução seria apresentada somente pela prefeitura, o que dificultou um pouco a construção 

irregular. 

Pelo exposto constata-se que é preciso que a Câmara Municipal, aprove lei 

autorizativa para que se tenha a permissão para construção mediante Alvará Especial de 
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Construção – LC 373/2008, desde que autorizados pela Câmara Municipal de São José dos 

Campos (BRASIL, 2010). 

Até o momento foram autorizados por lei municipal 18 loteamentos, sendo que três 

deles estão sendo acompanhados pelo Ministério Público, por estarem localizados sem áreas 

de APP ou de risco, que impedem a construção e a regularização fundiária. A aprovação ou 

não destes loteamentos está associada a medidas que deverão ser providenciadas pelo órgão 

público ou loteador para recuperação das áreas ambientalmente fragilizadas e invadidas e a 

mitigação dos riscos de solapamentos na região. 

Na figura 14 se tem a relação dos loteamentos beneficiados pela lei autorizativa que 

permite a aprovação de projeto para a construção residencial unifamiliar mesmo que estejam 

em loteamentos irregulares e a figura 15 informa as áreas irregulares que apesar de possuírem 

lei autorizativa, se encontram em acompanhamento pelo Ministério Público por apresentarem 

situações de risco.  

 

Figura 14 - Loteamentos autorizados a construir em loteamentos em regularização 

Loteamento Lei Específica Lei Retificada 

Jardim dos Coqueiros LC 321, de 06/06/2007 LC 564,de 29/04/2015 
Primavera II LC 390, de 11/03/2009   
Jardim Majestic LC 394, de 03/04/2009   
Santa Lúcia LC 406, de 20/08/2009   
Vila Tesouro II - Rua Projetada LC 413, de 06/01/2010   
Santa Cecília IA - Interesse Social LC 472, de 23/08/2012   
Santa Cecília IB - Interesse Específico LC 472, de 23/08/2012   
Torrão de Ouro III A LC 579, de 14/04/2016   
Torrão de Ouro III B LC 579, de 14/04/2016   
Torrão de Ouro III C LC 579, de 14/04/2016   
Torrão de Ouro III D LC 579, de 14/04/2016   
Lúcio de Oliveira Mota LC 501, de 18/06/2013   
Ebenezer I LC 532, de 07/03/2014 LC 584, de 20/06/2016 
Santa Lúcia II LC 540, de 28/04/2014   
Vila Leila II LC 583, de 17/05/2016   

Fonte: Autor. 

 

Figura 15 - Relação dos Loteamentos com acompanhamento no Ministério Público 

Loteamento Lei Específica Lei Retificada 

Chácaras das Oliveiras LC 401,de 01/07/2009   

Rio Comprido LC 379, de 14/11/2008   

Jardim Candelária LC 526, de 13/12/2013   
Fonte: Autor. 
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 Ministério Público  

O Ministério Público atua em situações de cobrança junto ao órgão público ao exigir 

deste, atitudes que demonstrem a efetivação da função social da propriedade. É cobrado do 

município que exerça a função de fiscalização em áreas com crescimento ilegal, promova a 

regularização fundiária em locais adensados e evite ocupações em áreas de risco. 

Os loteamentos clandestinos representam senão o mais grave, um dos mais graves 

problemas pelos quais a administração pública se defronta Os danos causados são inúmeros, 

tanto ao meio ambiente, quanto ao ordenamento urbano, sem contar os problemas aos 

adquirentes de lotes, pelo fato dos lotes serem vendidos ilicitamente.  

Como a responsabilidade de promover políticas urbanas nas zonas urbanas e de 

expansão urbana do território é dos órgãos públicos municipais, os transtornos gerados pela 

clandestinidade recaem também sobre os municípios. Uma vez, que estes deverão promover a 

recuperação das áreas degradadas, dar assistência (através da Defesa Civil do município) nas 

possíveis situações de calamidades derivadas da ocupação desequilibrada num meio ambiente 

já fragilizado. Fatos que em situações de risco, pelos anos de ocupação não fiscalizada e não 

coordenada pela gestão pública onde a sociedade sofre as consequências destes transtornos 

sejam estes ambientais, sociais ou econômicos. 

Os dados levantados demonstraram que o crescimento dos loteamentos clandestino nas 

décadas de 70 e 80 apresentou mais de uma centena de loteamentos clandestinos. À medida 

que, os loteamentos clandestinos ou irregulares passaram a ser identificados e reconhecidos 

no Macrozoneamento Territorial dos PDDI – 1995 e PDDI – 2006. 

O município de José dos Campos, buscando resolver a situação passou a realizar as 

ações contra os loteadores junto ao Ministério Público, o que se resultou foi que “a 

responsabilização desses loteadores através de ações judiciais, quando não apenas para o 

cumprimento formal da lei, restou quase que totalmente inócua” (FUKASSAWA, 2013, p. 

61). 

Muitas vezes, os verdadeiros responsáveis pelo loteamento não são encontrados, 

podem estar mortos e seus herdeiros ou sucessores, quando são identificados, não possuem 

mais nada da terra, outrora fatiada, ficando a terra em nome dos proprietários das divisões de 

terra, sem nenhum respaldo patrimonial que possibilitasse com que estes arcassem com a 

responsabilidade e os enormes custos referentes à urbanização das áreas ocupadas. 

As ações do Município, inicialmente geraram diversos processos investigatórios, 

cíveis e criminais, que resultaram em inquéritos civis e ações judiciais que andam na esfera 
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judicial, sem resultado favorável ou efetivo na regularização dos loteamentos na cidade de 

São José dos Campos. Estes inquéritos perduram por anos e denotam cobranças do Ministério 

Público até os dias de hoje. 

Alguns deles tiveram processos que culminaram na ordem de desfazimento 

(demolição das unidades habitacionais da gleba loteada ilegalmente), por parte do Ministério 

Público, causadas pela agressão sofrida pelo meio ambiente, tais como: a invasão e construção 

em áreas de risco e APPs. 

Tais medidas extremas trazem consequências, assim definidas por Castanheiro: 

a) recomposição da gleba retalhada ao seu estado anterior de indivisão 

material;  

b) restauração da área parcelada;  

c) dever de reparar os danos ao meio ambiente natural e urbano;  

d) reparação financeira dos adquirentes que edificaram casas nos  lotes;  

 

Contudo, tais ações exigem do município situações que envolvem a remoção e o 

remanejamento da população com a inserção destes em programas de habitação popular, 

reembolso de aluguel social e a criação de programas habitacionais que atendam a esta 

população residente no local.  

A alternativa seria a de que o proprietário da gleba loteada fosse encontrado e recaísse 

sobre ele o ônus para o reembolso sobre as despesas da reconstrução do ambiente urbano e a 

reparação financeira dos adquirentes dos lotes, com execução legal contra estes, para que não 

se prestigiasse o enriquecimento ilícito daquele fez o parcelamento ilegal. 

 Entretanto, dificilmente são encontrados, por estarem mortos ou em muitos casos não 

mais dispõem de bens suficientes para execução das obras de recuperação ambiental, muito 

menos de indenização aos moradores do local. 

Deste modo, as ações resultaram em desgastes da Prefeitura, do Ministério Público e 

do Judiciário, com gastos para a movimentação dos órgãos envolvidos a custa de processos 

que se estendem por longos anos. Os processos civis e judiciais que se alastram na busca dos 

adquirentes das frações ideais, na busca por competência dos diversos órgãos, e “enquanto 

isso há o crescimento vertiginoso da cidade e da população. [...]. Essa demora enseja não 

apenas o retardamento da prestação jurisdicional, mas, pior ainda o agravamento com 

aumento da ilegalidade, ampliando as dificuldades em soluções adequadas de regularização 

jurídica e urbanística” (FUKASSAWA, 2013, p. 62). 

A complexidade da regularização fundiária determina um estudo multidisciplinar, que 

para que alcancem sua finalidade devem englobar diversos grupos de estudo:  
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I. Grupo técnico (topografia e Georeferenciamento) que deverá elaborar o 

levantamento planialtimétrico, se possível cadastral, dos assentamentos 

irregulares; 

II. Grupo para análise social (sociólogo, assistente social) do assentamento 

irregular, com o levantamento da população residente no local, onde os dados 

serão importantes na definição do quadro que se objetiva para a localização;  

III. Grupo técnico (arquiteto e engenheiro) que visem dar solução ou amenizar os 

problemas decorrentes da divisão irregular do solo, procurando objetivar uma 

harmonização do espaço urbano, tais como: vias públicas, estudos para 

implementação de drenagem pluvial, pavimentação;  

IV. Grupo técnico (engenheiro ambiental, geógrafo) para identificar os danos 

sofridos pelo meio ambiente objetivando executar obras que possam mitigar os 

riscos decorrentes da ocupação desordenada do solo;  

V. Grupo jurídico (advogado) que possa definir os caminhos legais para 

regularização dos loteamentos junto ao Cartório de Registro e;  

VI. Equipe administrativa competente, na elaboração dos processos, arquivamento 

dos documentos dos moradores do local e encaminhamento às áreas 

competentes para a efetiva regularização do loteamento.  

O município de São José dos Campos num primeiro momento buscou identificar os 

loteamentos clandestinos ou irregulares em seu território, através do nome adotado pelo 

loteador, pelos adquirentes de lotes e pelos próprios moradores locais. Contudo, a precisão do 

número de loteamentos existentes é inexata e ainda desconhecida, em razão de que os núcleos 

são constituídos de várias glebas e que estas glebas são matriculadas por proprietários 

desconhecidos e distintos, deste modo, um único loteamento por ser resultado do 

agrupamento de vários loteamentos podem ser denominados por um único nome. Como é o 

caso do bairro Capão Grosso que engloba vários bairros da Região Leste da cidade, tais como: 

Santa Maria, Majestic, Castanheira, Morada do Sol, Santa Lucia, etc... 

Até agora foram estudados:  

a) Os meios legais que o município se utiliza para efetivar a regularização 

fundiária, as leis específicas; 

b) O crescimento das diversas regiões do município; 

c) A influência dos Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado, consolidados 

através da Lei de Uso e Ocupação do Solo; 
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d) A criação de ZEIS e; 

e) A delimitação da área urbana e rural. 

A figura 16 descreve as leis, a data que entrou em vigor assim como as áreas 

abrangentes desta, e as esferas englobadas, federal, estadual e municipal. 
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Figura 16 - Relação das Leis e assuntos referentes a regularização fundiária 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 

LEI DATA Alterada DATA ASSUNTO ESFERA 

6766/79 20/12/1979     PARCELAMENTO DO SOLO FEDERAL 

CF 88       
art.5.º - Função Social da 

Propriedade 
FEDERAL 

114/94       LEI DE ZEIS - São josé dos campos MUNICIPAL 

121/95       
PLANO DIRETOR SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS-SP 
MUNICIPAL 

165/97 15/12/1997 
    

LEI DE ZONEAMENTO - São José 

dos Campos/SP 
MUNICIPAL 

10257/01 10/01/2001 

    ESTATUTO DAS CIDADES - 

Regulamenta os arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal de 1988    -   

Dispõe sobre parâmetros, definições 

e limites de Áreas de Preservação 

Permanente. 

FEDERAL 
    

CONAMA 

302/02 
20/03/2002 

    

Definições e limites de Áreas de 

Preservação Permanente de 

reservatórios artificiais e o regime 

de uso do entorno.                                     

Dispõe sobre parâmetros, definições 

e limites de Áreas de Preservação 

Permanente (APP). 

ESTADUAL 

    

CONAMA 

369/02 
28/03/2002     

Dispõe sobre os casos excepcionais 

interesse social ou baixo impacto 

ambiental 

ESTADUAL 

267/03 16/12/2003 
    CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES MUNICIPAL 

306/06 17/11/2006 
    

PLANO DIRETOR SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS-SP 
MUNICIPAL 

DEC 

52052/07 14/08/2007 
    

PROGRAMA "CIDADE LEGAL" - 

Constituição do Est. São Paulo  
ESTADUAL 

373/08 16/09/2008 
    

ALVARÁ ESPECIAL DE 

CONSTRUÇÃO 
MUNICIPAL 

RESOLUÇÃO  

SH/SEMEA 09/01/2009 

    
Ações de regularização que trata o 

Decreto Estadual nº52.052 
MUNICIPAL 

11977/09 07/07/2009 12424/11   

MINHA CASA MINHA VIDA - 

Cap. III - Regularização 
FEDERAL 

7520/11   

Decreto 

387/14   

PROGRAMA NACIONAL DE 

ACESSO E USO DA ENERGIA 

ELÉTRICA - ""Luz para Todos" 

FEDERAL 

12651/12   12727/12   
LEI CÓDIGO FLORESTAL-

MUDAR NOME 
FEDERAL 

12608/12   

    

POLÍTICA NACIONAL DE 

PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - 

Art.8º - define a competência dos 

municípios 

FEDERAL 

CG 18/12       
PROVIMENTOS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA 

ESTADUAL 
CG 21/13       

CG 37/13       

CG 44/15       
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4.2 O processo de regularização fundiária  

   

O processo de regularização fundiária no município de São José dos Campos foi mais 

bem caracterizado, durante a vigência do PDDI/2006, onde podem ser destacados os seguintes 

períodos: 

I. De 2006 a 2009, sob a vigência da Lei Federal 6766/1979 (Lei de Parcelamento 

do Solo); 

II. De 2010 a 2016, sob a vigência da Lei Federal 11977/2009 (Programa Minha 

Casa Minha Vida). 

No transcorrer deste período de 2006 a 2009, a Secretaria de Habitação, tendo 

conhecimento dos loteamentos irregulares existentes e pela definição destes no Plano Diretor, 

promoveu a contratação de levantamentos planialtimétricos e cadastrais dos diversos 

loteamentos de interesse social no município, no que foi dado início aos trabalhos que 

visavam a regularização fundiária no município. Nesta ocasião, os processos de regularização 

fundiária no município era atribuição da Secretaria de Habitação, situação que se manteve até 

o ano de 2013, com a então criação da Secretaria de Regularização Fundiária. 

Os critérios adotados para a escolha e seleção dos loteamentos irregulares para a 

contratação dos levantamentos planialtimétricos e cadastrais, foram os seguintes: 

a) Os assentamentos irregulares deveriam ser caracterizados e identificados como 

de baixa renda; (O município de são José dos Campos, apresenta inúmeros 

loteamentos irregulares, para que a prefeitura possa se responsabilizar pela 

aprovação de projeto e por consequência a regularização fundiária da área 

loteada irregularmente, é fundamental que seja do tipo de Interesse Social, onde 

os moradores sejam predominantemente de renda baixa (até 3 salários mínimos), 

fator essencial caracterizá-lo como de interesse social. 

b) Deveriam ser os de maior densidade populacional; (para atender a função social 

da propriedade é importante que se atenda o maior número de pessoas possíveis, 

a regularização deverá trazer melhorias aos aglomerados mais adensados). 

c) Deveriam ser os que tivessem maior proximidade da área urbanizada; (a 

proximidade com áreas urbanizadas, implicaria na existência de infraestrutura e 

melhorias urbanas mais próximas tais como: escola, saúde, lazer o que iria 

demandar um gasto menor aos cofres públicos) e; 
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d) Tivessem a existência de infraestrutura - que atenderia ao requisito básico para 

ser qualificada como aglomerado urbano ao mesmo tempo em que pouparia aos 

cofres públicos os investimentos elevados nesta área. 

À medida que os levantamentos planialtimétricos fossem executados, a Secretaria de 

Habitação dava início aos trabalhos de análise dos documentos das áreas das glebas onde 

estavam implantados os loteamentos.  Foi solicitada aos moradores nesta ocasião a entrega de 

documentos de propriedade, entregues à Secretaria de Habitação, que dava início também a 

análise dos documentos apresentados. 

Tratava-se de um processo novo para o município e, à medida que a análise avançava 

foram sendo identificados os impedimentos à regularização fundiária dos loteamentos, tais 

como a existência de áreas de risco e de áreas de preservação permanente. 

 Estas áreas não poderiam ser regularizadas de acordo com a legislação urbanística e 

ambiental vigente até então, que eram: a Lei Federal 6766/1976 e as Resoluções CONAMA 

302/2002; 303/2002 e 369/2006. (PMSJC) 

Por este fato, os loteamentos irregulares, foram submetidos à análise da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente (CETESB), que apontava condicionantes para que se pudesse 

prosseguir com a regularização, que deveriam ser por meio de TCRA (Termo de Conduta de 

Recuperação Ambiental) e o cumprimento de exigências extremamente complexas. 

(especificadas no item .....- ao tratar das restrições legais). 

Aguardava-se a manifestação dos órgãos ambientais e após, a prefeitura solicitava a 

autorização legislativa da Câmara Municipal, para regularizar o loteamento. É nesta ocasião, 

que os loteamentos que não foram inicialmente classificados como ZEIS na Lei 114/1994, 

agora eram reconhecidos. 

Com a edição da “lei autorizativa”, o projeto de regularização era assim protocolado 

na Corregedoria de Justiça, esta enviava o processo para a manifestação dos Registros de 

Imóveis. Deste modo, foram protocolados os loteamentos: Portal do Céu, Santa Rita, 

Chácaras Araújo, Altos do Caetê, Jardim dos Coqueiros, Michigan II, III e IV e o loteamento 

Recanto dos Eucaliptos. 

À medida que o Registro de Imóveis analisava os projetos e expedia notas de 

devolução, estes eram devolvidos a Secretaria que respondia pelo processo de regularização 

para que fossem feitas as correções solicitadas, uma vez cumpridas às exigências pela 

prefeitura, os processos eram reenviados a Corregedoria, objetivando uma nova análise. O 

procedimento para a regularização fundiária dos assentamentos ilegais se manifestava 
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extremamente judicial e envolvia a Prefeitura, a Corregedoria de Justiça e os Cartórios de 

Imóveis. Devido à complexidade das exigências, nem todas foram cumpridas pela prefeitura, 

muitas vezes pelo fato de que muitos itens encontravam obstáculo na própria legislação 

urbanística existente.  

Nesta época eram exigidos procedimentos em atendimento a Lei Federal 6.766/1979, 

que exigia que se tivesse a reserva de área institucional, área verde. Contudo, a maioria dos 

assentamentos irregulares encontrava-se consolidado e as áreas ocupadas correspondiam a 

quase totalidade do assentamento, do mesmo modo que muitos destes assentamentos foram 

consolidados em desrespeito as leis ambientais, eram necessários laudos técnicos ambientais 

que promoveriam melhorias e proteção ao meio ambiente. Deste modo chegou-se a um 

entendimento de que através da Lei 6766/1979 não seria possível regularizar os loteamentos 

irregulares no município (BRASIL, 1979). 

Inquéritos civis foram instalados pela Promotoria de Justiça do Estado de São Paulo, 

que questionava as situações consolidadas nos loteamentos irregulares que não obedeciam a 

Lei de Parcelamento do Solo, se exigiam do município ações de fiscalização e busca por 

soluções que impedissem a ocupação ilegal. Tanto é que nesta época o município ao 

promover o reconhecimento das áreas ilegais, as demarcava com placas que as identificava 

como irregulares e proibia sua ocupação, na tentativa de coibir a ocupação ilegal. A situação 

gerou no município vários inquéritos civis através da Promotoria de Justiça do Estado de São 

Paulo pelos inúmeros loteamentos irregulares existentes. Muitos processos persistem até a 

data de hoje.  

A procura de respostas que pudessem dar fim e prevenir os diversos problemas 

inerentes aos assentamentos ilegais o Estado de São Paulo fez muitos estudos e planejamentos 

que tiveram a “finalidade de implementar mecanismos e instrumentos legais para correção, 

principalmente voltados à prevenção”.(FIGUEIREDO, 2014, p. 188) 

“O Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais – Cidade 

Legal, em consonância com as orientações mais modernas de instituições 

internacionais, que recomendam intervenções para a erradicação da pobreza, 

associa políticas públicas que contemplam ações sociais e estímulo do 

crescimento econômico sustentável, com importante espaço para a inserção 

da comunidade e a capacitação dos envolvidos e parcerias com instituições e 

órgãos interessados.” (FIGUEIREDO, 2014, p. 188). 

 

A partir do ano de 2008, com o início ao Programa “Cidade Legal” da Secretaria de 

Habitação do Estado de São Paulo, vislumbrava-se um novo olhar para a regularização 

fundiária e através deste programa era fornecido ajuda técnica para as prefeituras do Estado 

de São Paulo, assim como, ajuda na análise documental e na montagem dos processos de 
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regularização junto às prefeituras. Tais processos deveriam ser analisados por um Comitê 

composto pela SABESP (Saneamento Básico do Estado de São Paulo), EDP/Bandeirante e as 

Secretarias de Habitação e de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (CETESB / DEPRN) 

através de um Convênio entre o Município e a Secretaria de Habitação do Estado de São 

Paulo. 

Sabia-se naquele momento de que a regularização fundiária urbana dos assentamentos 

irregulares, não poderia ser feita aos modos de um loteamento novo, a situação de fato dos 

loteamentos era uma situação consolidada, e caberia então haver uma adequação da situação 

existente no local. 

Assim, no ano de 2009 a prefeitura oficializou o convênio para participar do Programa 

Cidade Legal, ao mesmo tempo, ela mantinha os processos protocolados na Corregedoria de 

Justiça, na tentativa de buscar ali também a regularização dos loteamentos irregulares. 

Segundo informações da Secretaria de Habitação, durante o convênio com o Programa 

Cidade Legal, a prefeitura protocolou vários núcleos para análise e orientação na elaboração 

do projeto de regularização. Por várias vezes, a empresa contratada pelo “Programa Cidade 

Legal” esteve junto à prefeitura de São José dos Campos para coletar informações e fazer 

diversas vistorias nos núcleos cadastrados. A prefeitura de São José dos Campos, junto com 

seu corpo técnico cumpriu as exigências para a montagem de processos, incluindo a 

instauração do Grupo Especial de Trabalho (GET), que era formado por representantes de 

várias Secretarias Municipais, que visavam a aprovação de projetos de regularização e 

definição dos parâmetros urbanísticos aos modos da LC 114/1994.  

Feita a análise de todos os documentos e projetos o Comitê de Regularização do 

Programa Cidade Legal emitia a DCUA (Declaração de Conformidade Urbanística e 

Ambiental) que iria possibilitar a continuação da regularização junto aos Registros de 

Imóveis. 

Naquela época, a situação de registro para loteamento irregular, se mostrava de modo 

novo tanto para a Prefeitura quanto para os Cartórios de Registro de Imóveis, que deveriam 

proceder com o registro do loteamento e a divisão das matrículas.  

São José dos Campos viu expedidas duas DECUAs para os loteamentos: Jardim 

Mesquita e Jardim Primavera IA e IB. De posse destas duas DECUAs a prefeitura protocolou 

os núcleos para a análise e manifestação dos Registro de Imóveis, mas num primeiro 

momento os Cartórios, habituados aos procedimentos da  Lei 6.766/79 e ao registro do título 

de propriedade, resistiram ao reconhecimento do documento (BRASIL, 1979). 
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Muitas tratativas foram feitas para que fossem viabilizadas e aceitas as DECUAs pelo 

Registro de Imóveis. Foi necessário que a prefeitura entrasse na Corregedoria da Justiça e 

solicitasse o entendimento desta com relação ao novo procedimento para a regularização 

destes núcleos através do processo 029/2010 PP (Pedido de Providência).  Muitas tratativas 

foram realizadas junto ao Cartório de Registro de Imóveis, mas somente com a instituição da 

Lei Federal 11.977/2009 que tratava do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) que 

trazia um capítulo especial sobre a regularização fundiária de loteamentos irregulares e 

clandestinos (BRASIL, 2009).  

Esta legislação se converteu num marco regulatório para a questão urbanística dos 

loteamentos irregulares e mostrava a possibilidade concreta de efetivação da regularização 

dos loteamentos irregulares considerados de interesse social.  Esta Lei introduz recursos e 

competência aos municípios para disciplinar os procedimentos de regularização fundiária nos 

limites municipais e criou os instrumentos de demarcação urbanística e legitimação de posse, 

que agilizam os processos de regularização fundiária de interesse social, quando antes só 

poderiam ser tratados por meio de ações judiciais de Usucapião Urbana. 

Anteriormente a Lei 11.977/2009, o processo que permitia a regularização fundiária 

nos municípios não admitia a demarcação urbanística e o loteamento uma vez que atendia 

somente a Lei 6766/76, exigia o atendimento quanto às dimensões mínima de lotes, reserva de 

áreas verdes e institucionais o que na situação de fato dos loteamentos irregulares se 

demonstrava impossível, uma vez na maioria dos casos, os loteamentos encontravam-se 

consolidados e ocupados em desobediências as normas edilícias. Outro fato é que antes da 

possibilidade de entrega do Título de Legitimidade de Posse, a única possibilidade seria a 

Usucapião Urbana que limitava a área dos lotes em zona urbana em 250,00m² num processo 

judicial demorado e de custo elevado, com o Título de Legitimidade de Posse, que passou a 

ser emitido pelo órgão público municipal e devido a dificuldade existente anteriormente, pelo 

fato dos lotes terem em muitos casos áreas superior a 250,00m², o que impossibilitaria mesmo 

a Usucapião Urbana. O título de legitimação de posse flexibilizou e agilizou ou processos de 

regularização fundiária no município (BRASIL, 1979; BRASIL, 2009). 

Com o advento da Lei Federal 11.977/2009, a Prefeitura de São José dos Campos, 

promoveu a capacitação de sua equipe técnica e iniciou discussões sobre a aplicabilidade da 

lei junto a Corregedoria e os Registros de Imóveis. 

A Lei definiu a criação dos instrumentos de demarcação urbanística e de legitimação 

de posse. Através destes instrumentos a prefeitura encontrou um caminho para se proceder 
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com a regularização fundiária no município, fato que anteriormente só poderia ser feito por 

meio de ações judiciais de usucapião. 

A regularização fundiária no Brasil, no Estado de São Paulo e no município de são 

José dos Campos era uma situação nova e se buscava uma maneira legal para efetivação da 

mesma. O Cartório de Registro de Imóveis não efetivava o registro dos loteamentos, uma vez, 

que esta ainda se pautava no que a Lei de Parcelamento de Solo exigia, e foi necessária a 

manifestação do Juiz Corregedor para que se pudessem definir os trâmites da regularização 

fundiária sob esta legislação.  

Definidos os trâmites legais para efetivar o registro do loteamento no Cartório de 

Registro, e visando uma autonomia maior para definir as ações de regularização fundiária de 

interesse social, o Município criou o GET (Grupo Especial de Trabalho), que foi criado para 

gerir sobre a aprovação de loteamentos, cada Secretaria teria um representante que opinaria 

sobre as exigências legais e seu cumprimento pelo órgão público municipal, o que permitiu a 

tratar diretamente com os Cartórios de Registros de Imóveis e assim, protocolar os pedidos de 

Demarcação Urbanística e a posterior aprovação do loteamento. 

A Lei Federal 11.977/2009 foi revogada pela Lei 12.424/2011 e os processos para 

regularização fundiária puderam ser mais acelerados em seus procedimentos, pelo fato de ter 

em seu teor um capítulo que tratava exclusivamente da regularização fundiária urbana, com 

considerações sobre como proceder a demarcação urbanística e a autonomia do município em 

legitimar o título de posse (BRASIL, 2009; BRASIL, 2011). 

Foram também instituídos em nível estadual os Provimentos da Corregedoria Geral 

(CG) n.ºs: 18/2012, 21/2013 e 37/2013 que auxiliaram os procedimentos de regularização no 

município, fornecendo os procedimentos necessários para legalizar as ocupações irregulares 

no município e assim aprovar o loteamento, com a identificação dos lotes e posterior 

matrícula individual de cada lote. 

Vários impedimentos se apresentavam à medida que se procedia com os processos de 

regularização fundiária, referentes à ocupação total do local, sem reservas para áreas 

institucional e verde; ocupações ilegais em áreas ambientalmente frágeis (APP, topos de 

morro e em áreas de risco); a dificuldade em se encontrar um documento que comprovasse a 

propriedade do imóvel; ausência de matricula da gleba loteada; localização adensada em zona 

rural, etc. Assim, as situações se apresentavam não somente em São José dos Campos, mas 

em todo o país, a legislação avançava, na tentativa de suprir as lacunas e os casos 

excepcionais, principalmente os que envolviam situações que envolviam o meio ambiente e as 

áreas de risco.  
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Assim houve a aprovação da Lei Federal n.º12.651/2012 (Lei de Proteção da 

Vegetação), que trouxe definições para a ocupação de áreas ambientalmente protegidas, a 

edição da Lei Federal nº 12.608/2012 – PNPDEC – Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil, que outorgou aos municípios o dever de identificar e atuar sobre as áreas de risco do 

município e recentemente o Provimento n.º 44/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça, 

institui os procedimentos legais para o registro regularização dos loteamentos irregulares e 

averbação das matrículas individuais dos lotes nele inseridos (BRASIL, 2012a). 

A regularização fundiária é uma discussão constante sobre a legislação urbanística e 

jurídica sobre o assunto. Os fatos eram novos, os procedimentos também, e a prefeitura 

tentava adaptar-se diante deles. 

A efetividade da Lei Federal 11.977/2009 se apresenta no fato de que apesar da 

Constituição Federal de 1988 da instituição da função social da propriedade, do Estatuto da 

Cidade em 2001 com a definição dos instrumentos legais para se legitimar a função social da 

propriedade, foi somente em 2011 após estudos e estruturação de equipe técnico, que ocorreu 

a regularização do loteamento Jardim Mesquita situado na região Sul do Município (BRASIL, 

2009). 

Alguns loteamentos obtiveram as Demarcatórias Urbanísticas, que pode ser entendido, 

como primeiro passo a ser cumprido perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de São José dos Campos, no intuito de promover a regularização fundiária. 

Foram eles: Recanto dos Eucaliptos, Santa Rita, Portal do Céu, Primavera I, Chácaras 

Araújo I, Jardim Coqueiros, Nova Michigan II. 

 Isso significou a abertura de matrículas dos perímetros destes loteamentos nos 

Registros de Imóveis da Comarca de São José dos Campos. Passada esta etapa, foi permitida 

a continuidade do projeto de regularização, a próxima etapa seria a aprovação do loteamento e 

registro dos lotes, das ruas e das áreas públicas, evidentemente que seriam quando estas lá 

existissem.  

No ano de 2013, foi criada a Secretaria de Regularização Fundiária e foi estabelecido 

um plano de ação e definida uma programação com cronograma, para a regularização de 

loteamentos de interesse social no Município. 

O intuito da Secretaria era o de promover a entrega do Título de Legitimação de Posse 

aos adquirentes de lotes irregulares. O fato de existir um grande número de loteamentos de 

interesse social, alguns critérios foram estabelecidos para determinar a priorização dos 

loteamentos a serem regularizados  

Os critérios adotados foram: 
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 existência de demarcatória urbanística;  

 existência de levantamento planialtimétrico e cadastral;  

 ocorrência ou não de áreas de risco; 

 restrições ambientais; e  

 densidade populacional.  

Foram desta forma, agrupadas nas categorias de baixa, média e alta complexidade. 

Foi desta forma definida a programação de regularização fundiária de interesse social, 

no período de 2013 a 2017, com prioridade aos loteamentos de baixa complexidade, buscando 

adequar os custos ao orçamento municipal e a capacidade operacional existente na Secretaria. 

Os loteamentos de média e alta complexidade implicavam na realização de estudos 

ambientais e de avaliação mais criteriosa, quanto aos riscos existentes, implicava em remoção 

e reassentamento de famílias e sua inserção em Programas Habitacionais, assim como, em 

obras de mitigação de riscos, situação esta prevista no art. 8º da Lei 12.608/2012. Desta 

forma, a nova Secretaria de Regularização Fundiária poderia entregar o maior número 

possível de títulos de posse num menor tempo possível. Os demais assentamentos irregulares 

seriam tratados em outra fase do programa de regularização fundiária no município (BRASIL, 

2012b). 

Feito isto, com a escolha dos loteamentos menos complexos, pode-se dar início aos 

projetos urbanísticos dos loteamentos: Recanto dos Eucaliptos, Jardim Primavera IA e IB, 

Santa Rita, Portal do Céu, Chácaras Araújo, Altos do Caetê, Jardim dos Coqueiros, Michigan 

II, III e IV, anteriormente protocolados na Corregedoria e nos Registros de Imóveis, já com a 

Demarcação Urbanística, foram revisados e reelaborados no ano de 2013. Foi adequada a 

Legislação Urbanística e ambiental vigente. Devido ao fato de que houve uma significativa 

transformação nestes loteamentos, resultado do desdobramento e do aumento no número de 

edificações e lotes existentes nos assentamentos irregulares, sendo necessário fazer uma 

revisão e reelaboração dos mesmos. 

O levantamento planialtimétrico cadastral dos loteamentos irregulares que haviam sido 

contratados anteriormente pela Secretaria de Habitação foi refeito para contratação da 

atualização cadastral dos loteamentos pela Secretaria de Regularização Fundiária. 

Após a definição dos loteamentos de Interesse Social, foi dada sequencia nos projetos 

técnicos, administrativos e jurídicos, e finalmente foram regularizados nos anos de 2013 a 

2014, os seguintes loteamentos irregulares: Recanto dos Eucaliptos, Jardim Primavera IA e 

IB, Santa Rita, Portal do Céu, Jardim Nova Michigan II (anteriormente este loteamento era 
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denominado como Michigan II, III e IV) e o Jardim dos Coqueiros todos tiveram a entrega de 

Títulos de Legitimação de Posse. 

A regularização fundiária no município de São José dos Campos se dá através do 

processo de Legitimação de Posse, que é título de regularização outorgado pelo Município.  

“No caso de regularização fundiária urbana, o título de legitimação de posse 

será outorgado pelo Município, que para tanto deverá instaurar procedimento 

administrativo onde será comprovada a posse, identificando o ocupante, 

tempo e natureza da posse, nos termos da lei.” (FUKASSAWA, 2013, p. 82). 

 

A legitimação de posse é um título, que será outorgado ao possuidor que cumprir os 

requisitos e as condições dos art. 59, que determina que a legitimação de posse registrada e 

constitui direito em favor daquele que detêm a posse direta para fins de moradia. Após cinco 

anos, o título de posse irá se converter em título de propriedade, devidamente registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis.  

O fato de o morador estar habitando o imóvel do título de legitimação de posse não lhe 

dá o direito de converter em título de propriedade antes do prazo estipulado de cinco anos 

conforme afirma Fukassawa: 

“Eventual tempo anterior à concessão da legitimação de posse não ser á 

computdo na obtenção, pelo possuidor, do título de propriedade por 

usucapião administrativa, pois para tanto foi expressamente fixado o prazo  

de cinco  anos após o seu registro.”(FUKASSAWA, 2013, p. 133). 

 

O título de posse tem origem na Lei 601, de 18 de setembro de 1950, e dispunha sobre 

terras devolutas do Império, e previa em seu art. 5.º: 

 “Serão legitimadas as posses mansas e pacíficas, adquiridas por ocupação 

primaria, ou havidas do primeiro ocupante, que se acharem cultivadas, ou 

com princípio de cultura, e morada, habitual do respectivo posseiro, ou de 

quem o represente,[...]” (BRASIL, 1950). 

 

A Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo atesta que a legitimação de posse poderá 

ser concedida também ao coproprietário da gleba, ao titular de cotas ou de frações ideais, 

estas deverão estar devidamente cadastradas pelo poder público, com a condição de que 

exerça o direito de propriedade em um lote individualizado e identificado no parcelamento 

registrado, assim como ao ocupante do lote em parcelamento ou unidade autônoma em 

condomínio edilício regular. (FUKASSAWA, 2013). 

Os processos de regularização fundiária no Município de São José dos Campos, por 

ser de entrega de título de legitimação de posse, apresentam muitos casos de fração ideal. O 

adquirente do lote, geralmente o faz com outra pessoa e assim o título deverá ser dividido ou 

mesmo no caso de familiares. 
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O Provimento CG nº 18/2012 se referem a Demarcação Urbanística como 

“indispensável para a regularização fundiária de áreas ainda não matriculadas e facultativo 

para as demais situações de regularização de interesse social e específico”. Até então, toda 

regularização fundiária abria no Cartório de Registro um processo de Demarcação 

Urbanística. Contudo no ano de 2013, a Corregedoria Geral de Justiça, estabeleceu em 

definitivo a não obrigatoriedade da abertura de processo de Demarcação Urbanística, nos 

casos em que o núcleo irregular tivesse uma matrícula da gleba original que correspondesse à 

área parcelada, neste caso, a regularização fundiária poderia ser obtida no Cartório de 

Registro de Imóveis com ingresso direto do projeto de regularização do loteamento. 

“Os títulos de direito real ou de legitimação de posse aludidos no item 241 

podem ingressar no registro de imóveis, independentemente de prévia 

demarcação urbanística, quando área objeto de regularização já esteja 

matriculada, ou seja, passível de ser matriculada.” (Provimento CG n.º 

21/2013, publicadas no DJE de 19-07-2013). 

 

Este procedimento facilitou os processos, pois muitos loteamentos se enquadravam 

dentro desta situação, e a Secretaria de Regularização Fundiária elaborou e protocolou vários 

projetos de regularização urbanística, sem a necessidade da aprovação anterior do projeto de 

demarcatória urbanística, o que permitiu o acesso no Cartório de Registro de Imóveis no ano 

de 2014 dos seguintes loteamentos: Chácaras Araújo II, Santa Hermínia, Vila Matilde I e II e 

Altos do Caetê. 

No ano de 2.016 foram protocolados mais três loteamentos, desta feita com a 

Demarcação Urbanística e o projeto de regularização do loteamento, sendo eles: Santa 

Helena, Boa Esperança e Chácaras Araújo I. 

No período de 2.010 a 2.016 foram aprovados 21 loteamentos irregulares no 

Município, num total de 3604 lotes regularizados, todos os lotes foram regularizados e 

aqueles que se adequavam ao recebimento do Título de Legitimação de Posse, ou seja, sejam 

proprietários ou sucessores de proprietários do lote referido, não sejam foreiros ou 

proprietários de outro imóvel urbano ou rural e nunca tenham sido beneficiados por 

legitimação de posse em outro imóvel. 

Os que não se enquadraram nesta situação, e tiverem a comprovação da propriedade 

do imóvel recebeu da prefeitura o termo de reconhecimento de posse, onde a prefeitura 

reconhece a posse, mas não poderá ter os benefícios do registro gratuito no cartório de 

imóveis e deverão proceder as próprias custas o processo de usucapião urbano, para que possa 

registrar seu imóvel. 
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Na Tabela 09, estão representados os loteamentos de interesse social regularizados no 

período de 2010 a 2016, verifica-se que a Região Leste de São José dos Campos representou 

sozinha, quase a totalidade dos assentamentos regularizados. Num total de 22 loteamentos 

regularizados, 18 foram regularizados na região leste, um na região norte, um na região 

sudeste e um na região sul. Observa-se que a proximidade da região leste com regiões com 

muitos loteamentos legalizados, contribuiu para que a regularização destes bairros fosse 

facilitada.  

 

Tabela 9 - Relação de Loteamentos Regularizados por Região e número de lotes averbados 

Nº 
LOTEAMENTOS  

REGULARIZADOS 
Região 

Regularização 

no Registro de 

Imóveis 

Cartório de 

Registro 

Data entrega 

de títulos 

Números 

de Lotes 

1 Jardim Mesquita Sul 2010      97 

2 
Recanto dos 

Eucaliptos Sudeste 31/07/2013 
1º 19/10/2013 85 

3 Santa Rita Leste 05/07/2013 2º 07/12/2013 112 

4 Jardim Primavera IA Leste 07/08/2013 2º 23/11/2013 85 

5 Jardim Primavera IB Leste 19/09/2013 2º 23/11/2013 206 

6 Portal do Céu Leste 26/09/2013 2º 07//12/2013 224 

7 
Jardim Nova 

Michigan II Leste 27/12/2013 
2º 29/03/2014 99 

8 Jardim Coqueiros Leste 28/12/2013 2º 28/06/2014 326 

9 Vila Abel Leste 29/12/2013 1º 14/08/2016 24 

10 Cidade Jardim Leste 30/12/2013 1º 23/07/2014 163 

11 Chácaras Araújo II Leste 31/12/2013 2º 08/11/2014 373 

12 
Rua Vicente 

Leporace(Vila Dirce) Leste   
    37 

13 Santa Hermínia Leste 09/10/2014 2º 28/02/2015 867 

14 Vila  Matilde 1 e 2 Leste 13/06/2015 2º 13/06/2015 78 

15 Altos do Caetê Norte 02/10/2015 2º 02/10/2015 101 

16 Santa Helena Leste 29/11/2015 1º 29/11/2015 119 

17 Chácaras Araújo I Leste 11/12/2015 1º 27/02/2016 268 

18 Boa Esperança I Leste 29/12/2015 2º 30/04/2016 63 

19 Boa Esperança II Leste 29/12/2015 2º 30/04/2016 101 

20 Boa Esperança III Leste 29/12/2015 2º 30/04/2016 91 

21 
Jardim Santa Maria 

III Leste 26/02/2016 
2º 25/06/2016 85 

22 Vila  Leila II Norte       24 

Total de títulos de 2010 a 2016 3628 

Fonte: Autor. 
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O que se observa é que a proximidade da região leste com localidades com muitos 

loteamentos legais, efetivada pela conurbação de loteamentos na região fez com que de certo 

modo a regularização destes bairros fosse facilitada. Como vimos anteriormente a região 

Leste é uma das regiões que mais cresceu em população a partir da década de 80, que se 

comprova no fato de que a região leste representou 91,54% dos loteamentos regularizados, as 

demais regiões Norte, Sul e Sudeste representaram respectivamente: 3,45%, 2,67% e 2,34%. 

(Figura 17) 

 

Figura 17 - Loteamentos Regularizados de 2010 a 2016 – Porcentagem por Região 

 
Fonte: Autor. 

 

No final de 2016 foram regularizados os loteamentos Santa Cecília IB, Santa Maria, 

Travessa Joana D’Arc e Travessa Santa Rita estes dois últimos fazem parte do Loteamento 

Vila Leilla II. Ainda não foi possível, colher dados suficientes destes últimos para especificar 

população e infraestrutura, pois foram regularizados no final do ano letivo de 2016.  

O objetivo da Secretaria de Regularização Fundiária, foi o de entregar o maior número 

possível de Títulos de Legitimação de Posse, e neste contexto no ano de 2015, a mesma 

contratou os levantamentos planialtimétricos e cadastrais dos loteamentos: Capão Grosso I, 

Capão Grosso II, Santa Lúcia e Rio Comprido, desde modo, estes loteamentos estão na fase 

da elaboração dos projetos urbanísticos. 

A regularização fundiária engloba também os assentamentos irregulares anteriores a 

1979, previstos no art. 71- da Lei 11977/2009 – que se refere a regularização de Parcelamento 

Antigo. 

Leste Norte Sul Sudeste

Nº Lotes 3321 125 97 85
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 “As glebas parceladas para fins urbanos anteriormente a 19 de dezembro de 

1979 que não possuírem registro poderão ter sua situação jurídica 

regularizada, com o registro do parcelamento, desde que o parcelamento 

esteja implantado e integrado à cidade.  

§ 1 o . A regularização prevista no caput pode envolver a totalidade ou 

parcelas da gleba. 

§ 2 o .  O interessado deverá apresentar certificado de que a gleba preenche 

as condições previstas no caput, bem como desenhos  e documentos com as 

informações necessárias para a efetivação do registro do parcelamento” 

(BRASIL, 2009). 

 

Este artigo atende aos loteamentos há muito tempo implantados na cidade, sendo justa 

a regularização dos mesmos, sem muita complexidade. Diante do pressuposto de que a 

implantação destes loteamentos se deu de forma consumada e irreversível. O registro no 

Cartório de Registro de Imóveis se faz com a Certidão da Prefeitura que comprove que a 

gleba foi parcelada antes do dia 19 de dezembro de 1979 e que o mesmo esteja integrado à 

cidade, deverão também ser apresentadas plantas e outros documentos exigidos pela 

Corregedoria Geral da Justiça. Aplicam-se a regularização fundiária de interesse social e de 

interesse específico. Neste caso a Corregedoria isenta a doação de área pública. 

Os assentamentos irregulares regularizados foram: Vila Abel, Rua Vicente Leporace e 

quatro quadras no loteamento Cidade Jardim. 

A figura 18 apresenta o desenvolvimento do processo de regularização fundiária no 

município de São José dos Campos, em seus aspectos legais a começar pela vigência da lei 

6766/1979 (Lei de Parcelamento do Solo) até o ano de 2016 (BRASIL, 1979). 
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Figura 18 - Processo de Regularização Fundiária no município de S.J.Campos/SP 

 
Fonte: Autor. 

 

A figura 19 demonstra o processo pelo qual a prefeitura de São José dos Campos, 

executa para proceder a regularização fundiária, passando pelos diversos órgãos públicos, até 

sua efetiva aprovação e entrega do Título de Legitimação de Posse. O processo expressa o 

objetivo da secretaria em promover a entrega do título de legitimação de posse, restando ainda 

as situações de pós-regularização que ficam a cargo de outras Secretarias.  
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Figura 19 - Fluxograma do processo de regularização fundiária da prefeitura de são José dos Campos/SP 

 
           Fonte: Autor. 

 

 

4.3 Restrições Urbanísticas, Ambientais e Legais 

 

“Ao se efetuar uma regularização puramente dominial (registrária), sem 

levar em consideração aspectos urbanísticos e ambientais, estar-se-á 

comprometendo ou colocando em risco toda a população do entorno, 

atingindo-a em seus direitos fundamentais” (NALINI, 2014, p. 111). 

 

Nalini (2014, p. 122) salienta a importância da regularização fundiária para evitar a 

expansão urbana desenfreada e os problemas como: “colapso do sistema de transportes, 

proliferação de habitações subnormais; ocupação de áreas de proteção ambiental; 

precariedade do saneamento básico; “favelização” e violência.”  

O parcelamento irregular do solo causam transtornos onde são empreendidos, como:  
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 “desarticulação do sistema viário, dificultando o acesso de ônibus, 

ambulâncias, viaturas policiais e caminhões de coleta de lixo; a formação de 

bairros sujeitos a erosão e alagamentos, o assoreamento de rios, lagos e 

mares; a ausência de espaços públicos para implantação de equipamentos de 

saúde, educação, lazer e segurança; o comprometimento de mananciais de 

abastecimento de água e do lençol freático; ligações clandestinas de energia 

elétrica, que resultam em acidentes e incêndios; e a expansão horizontal 

excessiva da malha urbana, ocasionando elevado ônus para o orçamento 

público” (LEITE, 2014, p.155). 

 

Os processos de regularização fundiária de interesse social requerem diversas análises 

urbanísticas e ambientais do Município na elaboração do projeto de regularização fundiária, e  

“deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada para 

definir os parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de 

identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas ao uso 

público” (BRASIL, 2009). 

 

A próxima seção trata de áreas específicas no processo que requerem uma atenção. 

São elas: sistema viário, reserva de áreas públicas, áreas de risco e áreas ambientalmente 

sensíveis. 

 Sistema Viário 

Uma das dificuldades enfrentada na regularização fundiária dos assentamentos 

irregulares de interesse social encontra-se na regularização física do loteamento. Estes 

assentamentos irregulares, geralmente não possuem obras de infraestrutura como: serviços 

topográficos e de terraplanagem; drenagem e escoamento de águas pluviais; guias e sarjetas; 

redes de água potável, redes de esgoto; ausência de áreas reservadas para áreas públicas e 

institucionais; não possuem arborização (no caso de São José dos Campos, o que se vê é o 

corte indiscriminado das árvores para viabilizar a construção ilegal), assim como outras obras 

de infraestrutura que possibilitem uma salubridade a esses assentamentos irregulares, o lazer 

seria uma delas.  

A regularização urbanístico-ambiental se resume na ordenação do espaço, visando 

suprir a carência destes espaços urbanos de infraestrutura e habitações. Uma das situações 

difíceis e por vezes impossíveis de resolver é a do sistema viário, a circulação interna dos 

loteamentos irregulares e as divisões de lote. 

A pavimentação dos sistemas viários do município, reflete num alto custo, e o fato de 

São José dos Campos apresentar um número expressivo de loteamentos irregulares, o alto 

custo das intervenções públicas dificultou sua implementação nos assentamentos à regularizar 

e regularizados recentemente. Deste modo as melhorias viárias tem se restringido a pequenos 

ajustes no traçado as vias a fim de que se possa adequar o raio de curvatura necessário junto 
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às esquinas e algumas vezes a implantação de balões de retorno em vias sem saída, a fim de 

que se possa melhorar a acessibilidade às áreas loteadas.  

Muitas intervenções como as faixas “non aedificandi” ou mesmo aquisição de áreas 

para implantações de sistema viário previstas na Macroestrutura Viária do município, se veem 

prejudicadas pelos poucos recursos financeiros existentes, que possam garantir a reserva 

necessária à indenização de proprietários de lotes no momento da regularização. Alguns 

loteamentos possuem a demarcação de faixas “non aedificandi” ao longo das estradas 

municipais e nas vias projetadas, a preservação das mesmas deverá ser definido no momento 

da regularização fundiária, necessitando para tanto o planejamento das obras necessárias aos 

futuros projetos viários, já prevendo as possíveis desapropriações, com o intuito de manter o 

processo de integração dos diversos núcleos urbanos com a região central do município, 

favorecendo a locomoção e acesso à saúde, lazer, educação, etc... 

Os loteamentos irregulares se estendem às áreas periféricas da cidade, devido ao custo 

mais baixo e outros fatores econômicos tais como: facilidade de financiamento sem ter a 

necessidade de recorrer a instituições bancárias, tendo em vista, não se exigir do comprador 

uma garantia de bens, a negociação da terra se faz de maneira informal, pode-se parcelar o 

valor do bem, pode-se negociar a troca com outro bem ou algum bem material, etc...  

A Figura 20 apresenta as distâncias dos loteamentos nas ZEIS da área central de São 

José dos Campos, observa-se que alguns loteamentos na região leste, distam até 15 km das 

regiões centrais, a dificuldade para se levar infraestrutura é evidente, outro fato a distância 

longe dos centros urbanos, encarece o sistema de transporte, onde  o morador de tais áreas 

chega a ter que se locomover até 15 km para sair de casa para o trabalho e vice-versa. 

A zona leste apresenta o maior número de loteamentos localizados em ZEIS, e que 

forma um verdadeiro aglomerado urbano, as áreas se condensam e muitos bairros formam um 

só bloco, dificultando a identificação de suas divisas. A proximidade dos bairros das áreas 

rurais ao sul do território municipal comprova o fato destas serem provenientes da divisão 

irregular de áreas rurais, fazendas em sua maioria. 
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Figura 20 - Espacialização das ZEIS em relação aos pontos centrais de São José dos Campos/ SP 

M

 
Fonte: São José dos Campos (2011).. 

 

 Reserva de Áreas Públicas 

 

A reserva de áreas públicas, visando empreendimentos de interesse comuns, para 

instalação de equipamentos públicos e comunitários no momento da regularização do 
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loteamento irregular é importante, porque garante a promoção de melhorias urbanas com 

áreas que poderão destinar-se a educação, saúde, lazer, etc.; implicando em melhoria da 

qualidade de vida da população local. 

A dificuldade na reserva de áreas é em grande parte pela dificuldade encontrada 

durante o processo de regularização do loteamento de encontrar o loteador da gleba. Ocorre 

também, a inexistência de áreas livres que ainda não foram comercializadas como lotes, em 

sua maioria, os lotes já estão edificados e não há meios para negociação e resgate das áreas 

institucionais e áreas verdes.  

Situações de adensamento e de conurbação entre bairros agravam ainda mais a 

situação, pois além da inexistência de áreas para implementação dos equipamentos públicos, a 

conurbação urbana destes bairros e o aumento da população carente formada pelos habitantes 

deste aglomerado urbano interligados pela malha viária e aumenta a demanda por 

equipamentos públicos e comunitários. A partir do momento que se efetive a regularização de 

um loteamento, há uma valorização dos imóveis, com isto caso a prefeitura não consiga 

negociar com os proprietários na ocasião dos estudos da regularização, como o faz hoje, com 

o aumento do valor dos lotes, os gastos públicos aumentariam, causando um gasto público 

muito maior quando for necessária a desapropriação de áreas que se destinarão a implantação 

de equipamentos públicos, na demanda gerada pelos próprios loteamentos regularizados. 

Atualmente o atendimento à população proveniente destes loteamentos irregulares, se 

faz através do deslocamento de seus moradores, para os bairros próximos ou não, mas que 

tenham equipamentos de educação, saúde, esportes, assistência social e outros.   

A demanda por equipamentos públicos tende a aumentar pelo próprio crescimento da 

população destes loteamentos sejam irregulares ou regularizados, e a tendência é maior com a 

regularização dos loteamentos, que provavelmente exigirá atitudes dos gestores públicos no 

sentido de levar serviço público em atendimento a população local e do entorno. Com o 

crescimento populacional nestes bairros é provável que a médio prazo, haverá a necessidade 

de implantação de novos equipamentos em atendimento ao aumento da demanda por serviços 

públicos. 

Há sem dúvida uma inércia nos órgãos públicos, quanto à necessidade de se planejar 

os processos de regularização em termos de médio e longo prazo, a fim de que possa atender 

as demandas que virão após a regularização, por exemplo: inexistência de Planos de 

Planejamento Urbano, desde a escolha do local a ser regularizado à implantação de 

infraestrutura num cronograma físico-financeiro, de até cinco anos, para atender ao quesito da 

Lei de Parcelamento do Solo; análise do crescimento urbano nas regiões regularizadas, com 
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perspectivas de se identificar as demandas visando um planejamento integrado as 

necessidades locais. 

Outro fator que merece muita atenção são as áreas de risco, que se localizam em parte 

dos muitos loteamentos irregulares, sem sua maioria nas regiões montanhosas, como a zona 

norte do município. 

 

 Áreas de Risco 

 

Segundo Ferraz (2014) a precariedade das posses em áreas de risco é sem sombra de 

dúvida a mais precária das ocupações, pelo fato de ficarem muito expostas a desastres 

naturais, tais como: desabamentos e inundações. A conversão ou progressão destas áreas para 

o status de direito de propriedade (registrar o imóvel no Cartório de Registro), é inviável, 

devido às diversas circunstâncias fáticas adversas que acabam por inviabilizar o 

reconhecimento desta posse pelo poder público, pelo fato de que em áreas de risco não há 

possibilidade de regularização fundiária, a não ser pelo fato do município ter o “poder-dever” 

de remover os ocupantes destas áreas para áreas mais seguras. A posse em áreas de risco, com 

certeza, é a mais precária em relação às outras. Podendo algumas vezes ter a exceção, do risco 

poder ser removido pela atuação do Estado ou à custa do loteador, quando possam ser 

executadas obras de engenharia que possibilitem a extinção do risco, o que permitiria 

posteriormente os procedimentos jurídicos necessários para a regularização da área. 

A Defesa Civil em São José dos Campos foi criada para atuar por meio de ações que 

previnam, deem resposta, assistência e recuperação de modo que evite ou minimize desastres, 

sejam estes de causa natural ou provocados. Criada em maio de 1983 é através deste órgão, de 

acordo com classificação do Instituto Geológico, Instituto de Pesquisas Tecnológicas e 

Ministério das Cidades classifica as áreas em: 

 R1 – Risco baixo ou inexistente 

 R2 – Risco médio 

 R3 – Risco alto 

 R4 – Risco muito alto 

Atualmente, São José dos Campos não apresentou a regularização de nenhum bairro 

que tenha sua classificação definidas pela Defesa Civil como áreas de risco alto (R3) e risco 

muito alto (R4), a aprovação de loteamento irregular em áreas de risco, requer uma análise 

técnica e a tomada de medidas mitigadoras que proporcionem a exclusão do risco. Contudo, 
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tais situações demandam estudos técnicos específicos e gastos considerados, para que se 

possibilitem a construção no local, ou então medidas de remoção e inserção desta população 

residente em unidades habitacionais de interesse social, contudo esta solução até hoje não se 

apresentou como política pública nos processos de regularização fundiária no Município.  

A Defesa Civil do município aconselha que caso haja situações de risco no loteamento 

a ser regularizado, proceda-se a vistoria e remoção das famílias, ao invés da tentativa de 

minimizar os riscos para regularização do loteamento em sua totalidade. Deste modo, os 

loteamentos com existência de situação de risco, não serão regularizados em sua área de risco, 

deverão ser identificados através da Defesa Civil do município e providenciada à remoção dos 

moradores do local, com o pagamento de aluguel social, assim como, a inserção em programa 

habitacional do município visando fornecer meios para que este obtenha sua moradia popular, 

minimizando as perdas da construção em áreas de risco.  

Assim, durante o processo de regularização fundiária em assentamentos irregulares, se 

comprovados por Laudo da Defesa Civil, a existência de área de risco alto ou muito alto, o 

loteamento não poderá ser regularizado em sua integridade. A área de risco deverá ser 

excluída da regularização e ser registrada como área remanescente, somente a parte do 

loteamento que não apresentar áreas de risco poderá ser regularizada. Nestes termos foram 

regularizados os loteamentos Altos do Caetê, Santa Helena, Chácaras Araújo I e Boa 

Esperança. 

 Para tanto, a Figura 21 ilustra a distribuição das classes de declividade que ocorrem 

no Loteamento Santa Helena e constata-se que a classe de declividade entre 15% a 30% é a 

que tem maior expressão em área. Esta classe de declividade oferece restrições à implantação 

de edificações e pela Figura 22 pode-se constatar que grande parte do loteamento está nesta 

classe e também em situações de declividade maiores. O Loteamento Santa Helena está 

localizado na Zona Leste do Município, mas o entendimento da situação poderá ser extensivo 

aos demais regularizados, tais como: Altos do Caetê, Chácaras Araújo e Boa Esperança.  

O loteamento Santa Helena está localizado numa região marcada por inclinações que 

variam de 0% > 50%, a predominância está na faixa dos 20% a 30% de inclinação, na cota 

550, segue margeando um córrego municipal. A aprovação se deu na divisória natural 

existente da rua, denominada Rua 02 (dois) que corta o loteamento, a parte do loteamento que 

margeia o córrego não foi regularizada, por ter áreas de risco. Na Figura 21 pode-se visualizar 

a ocupação no local, o crescimento do entorno e a ocupação nas áreas de risco. Torna-se 

muito difícil a população entender que metade do loteamento está regularizada, mas a outra 

metade não. O número de construções irregulares continua no lado não regularizado do 
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loteamento. O fato mais constrangedor é que as áreas de risco continuam sendo ocupadas, as 

situações de risco continuam. 

Agora o que se anuncia é que a parte regularizada tem seu direito garantido, para 

solicitar projeto de planta popular gratuitamente, pode financiar, vender já a outra parte do 

loteamento, continua o processo de construção e ocupação ilegal, pois ainda continua 

invisível aos olhos dos que habitam a “cidade legal”. 

 

Figura 21 - Mapa de Declividade do Loteamento Santa Helena – S.J.Campos/SP 

 
Fonte: Adaptado de: Valério Filho et al. (2014). 
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Figura 22 - Loteamento Santa Helena – São José dos Campos /SP 

 
Fonte: Adaptado de: Google Earth (2016). 

 

 Áreas Ambientalmente Sensíveis 

 

As áreas ambientalmente sensíveis são constantemente ocupadas no Brasil e em todos 

os Municípios brasileiros, as margens de córregos, os rios, os lagos e até margens de represas. 

Este tipo de ocupação irregular nem sempre envolve somente pessoas de baixa renda.  

A ocupação nestas regiões ambientalmente protegidas se dá majoritariamente pela 

população de baixa renda que, o aumento da população residente nestas áreas aponta que “a 

solução do problema revela um agudo confronto entre a defesa do interesse difuso da 

sociedade na manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a necessidade de 

tutelar a posse precária, consolidada e de difícil reversão, em razão dos custos econômicos e 

sociais que tal reversão demandaria” (FERRAZ, 2014, p. 135). 

O município de São José dos Campos tem grande parte de sua área ocupada por 

loteamentos irregulares, inseridos em áreas de preservação permanente (APP), que são regidas 

pela legislação ambiental vigente, que impõe restrições ambientais, estas áreas de preservação 

permanente foram instituídas pelo Código Florestal Brasileiro, através da Lei Federal 
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12.651/2.012. A Zona Norte encerra em sua maioria lotes inseridos em APP (topo de morro), 

principalmente na zona rural. 

A Lei Federal 11.977/2009, em seu § 1º. Prevê a regularização em APP: 

§ 1.º O Município poderá, por decisão motivada, admitir a regularização 

fundiária de interesse social em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas 

até 31 de dezembro de 2007 e inseridas em área urbana consolidada, desde 

que estudo técnico comprove que esta intervenção implica a melhoria das 

condições ambientais em relação à situação de ocupação irregular anterior.” 

(BRASIL, 2009) 

 

Nestes casos, há necessidade de apresentação de estudo técnico que comprove que esta 

regularização irá propiciar melhorias das condições ambientais com relação a ocupação 

irregular anterior. O Município de São José dos Campos, apesar de apresentar inúmeros 

loteamentos em APP, não possuiu dados oficiais que comprovem a existência destes em data 

anterior a 31 de Dezembro de 2007, o que inviabiliza sua solução através de estudo técnico 

prevendo melhoria ambiental para os do tipo Interesse Social, os de Interesse Específico 

poderão fazê-lo desde que atendam as leis de parcelamento uso e ocupação do solo. 

Sendo assim, as moradias localizadas em APP estão sendo excluídas do projeto de 

regularização, tal como os localizados em área de risco, o que não lhes dá nenhuma solução 

definitiva. Aos loteamentos em que são identificadas em áreas de APP, como Portal do Céu, 

Santa Hermínia, Santa Maria, Santa Lúcia, a resposta que a Secretaria de Regularização 

Fundiária ofereceu aos moradores desta região já na regularização é a notificação aos 

moradores de APP da impossibilidade da regularização em APP e a proibição de erigir novas 

construções. As informações quanto a identificação dos lotes em APP e das construções 

existentes em APP não são enviadas ao órgão fiscalizador da prefeitura, somente aos 

moradores locais. Quanto as construções existentes não há indícios de que terão sua situação 

regularizada uma vez que não dispõe de lei autorizativa nos casos citados. 

Ao mesmo tempo em que faltam recursos financeiros e físicos para que o Município 

possa intervir nestas ocupações e remover as famílias em ocupações de APP e Áreas de Risco, 

com programas habitacionais o suficiente para atender a toda esta população ocupantes de 

APP e Áreas de Risco, a estagnação e inoperância do poder público acabam por beneficiar a 

ocupação irregular e o aumento na degradação do meio ambiente. 

A ocupação destas áreas tem sido questionada pelo Ministério Público, que exige da 

prefeitura soluções para estas ocupações, quer através da regularização fundiária, quer até por 

soluções extremas como o desfazimento dos loteamentos. 
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 Restrições Legais 

 

As restrições legais são constatadas através das exigências legais impostas àqueles que 

pretendem tornar regular um parcelamento irregular, o fato de que estes devem obedecer os 

quesitos da lei de parcelamento do solo, dificulta sua aprovação. Mesmo nos casos de 

regularização propostos por órgão público municipal, este se depara com inúmeras exigências 

que inviabilizam a regularização total do local. Uma das mais exigentes, são as impostas pelo 

CONAMA, em relação às ocupações em APP e topo de morro, cujas exigências abrangem 

desde projetos muito bem elaborados com alternativas que possibilitem a recuperação e 

melhorias nas áreas ambientalmente protegidas, assim como, a remoção de famílias que já 

residem no local.  

As exigências contidas no art. 9º Resolução CONAMA 369/2006, demonstram o grau 

de exigência, na busca de disciplinar a regularização fundiária sustentável de área urbana, 

mediante os seguintes requisitos: 

I. “ ocupações de baixa renda predominantemente residências;  

II. ocupações localizadas em área urbana declarada como Zona 

Especial de Interesse Social – ZEIS no Plano Diretor ou outra 

legislação municipal;  

III. ocupação inserida em área urbana que atenda os seguintes critérios:  

a) possuir no mínimo três dos seguintes itens de infraestrutura urbana 

implantada: malha viária, captação de águas pluviais, esgotamento 

sanitário, coleta de resíduos sólidos, rede de abastecimento de água, 

rede de distribuição de energia;  

b) apresentar densidade demográfica superior a cinquenta habitantes 

por hectare;  

IV. localização exclusivamente nas seguintes faixas de APP:  

a) as margens de cursos de água, e entorno de lagos, lagoas e 

reservatórios oficiais, [...];  

b) em topo de morro e montanhas [...];  

c) em restingas, [...];  

V. ocupações consolidadas, até 10 de julho de 2001, conforme definido 

na Lei 10.257/2001 e Medida Provisória n. 2.220/2001;  

VI. apresentação pelo poder público municipal de Plano de 

Regularização Fundiária Sustentável que contemple entre outros: 

a) levantamento da sub-bacia em que estiver inserida a APP, 

identificando passivos e fragilidade ambientais, restrições e 

potencialidades, unidades de conservação, áreas de proteção de 

mananciais, sejam águas superficiais ou subterrâneas; 

b) caracterização físico-ambiental, social, cultural, econômica e 

avaliação dos recursos e riscos ambientais, bem como da ocupação 

consolidada existente na áreas;  

c) especificação dos sistemas de infraestrutura urbana, saneamento 

básico, coleta e destinação de resíduos sólidos, outros serviços e 

equipamentos públicos, áreas verdes, com espaços livres e vegetados 



122 

com espécies nativas que favoreçam a infiltração de água de chuva e 

contribuam para a recargo dos aquíferos;  

d) indicação das faixas ou áreas que, em função dos condicionantes 

físicos ambientais, devam resguardar as características típicas da 

APP, respeitadas as faixas mínimas[...];  

e) identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de  

movimentos de massa rochosa, tais como, deslizamento, queda e 

rolamento de blocos, corrida de lama e outras definidas como de 

risco;  

f) medidas necessárias para a preservação, a conservação e a 

recuperação da APP não passível de regularização nos termos desta 

Resolução;  

g) comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-

ambiental e de habitabilidade dos moradores;  

h) [...];  

i) realização de audiência pública." 

 

O cumprimento das exigências exige do órgão público a existência de uma equipe 

especializada capaz de atender as exigências solicitadas. 

Sendo assim, a solução mais viável encontrada nos casos de agressões ao meio 

ambiente e na constatação de áreas de risco é regularizar o que for possível, possibilitando 

que parte da população possa ter acesso a terra legal e a outra parcela aguarde por soluções 

que permitam sua aprovação.  

Contudo, a população não pode esperar uma resposta positiva, elas continuam a fazer 

suas construções, mesmo em áreas ilegais ou protegidas ambientalmente. Resta aos órgãos 

públicos aumentarem a fiscalização nestas áreas mais sensíveis a fim de que possa coibir sua 

ocupação e aplicar medidas educativas que sensibilizem a população quanto à construção e 

preservação de um ambiente sustentável, em benefício próprio e das gerações futuras. 

 

 

4.4 Obrigatoriedades Pós-Regularização  

 

As obrigações legais de qualquer município, incluindo o Município de São José dos 

Campos, não se encerram com a entrega dos Títulos de Posse aos adquirentes de lote e aos 

moradores dos loteamentos regularizados, o Município, aqui representado pelo poder 

executivo, tem uma série de obrigações e providências a serem adotadas.  

Obrigações estas que serão abordadas e definidas como, infraestrutura urbana, 

zoneamento, regularização das edificações existentes, tributos municipais e oficialização dos 

dados cadastrais junto às concessionárias de serviços. 
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 Infraestrutura Urbana 

 

Em São José dos Campos, os diversos loteamentos regularizados do tipo Interesse 

Social, possuem em sua maioria infraestrutura parcial, como a rede de abastecimento de água, 

iluminação pública e domiciliar  

Dentre os loteamentos regularizados no Município de São José dos Campos, a maioria 

possui como infraestrutura básica: rede de abastecimento de água, iluminação pública e 

domiciliar. As demais infraestruturas urbanas como: a implantação da rede de drenagem de 

águas pluviais, rede de coleta, afastamento e tratamento de esgotos e também a pavimentação 

asfáltica na maioria das vezes não são efetivadas durante a regularização fundiária. 

A Secretaria de Regularização Fundiária, instituída em 2013 até seu encerramento em 

dezembro de 2.016 foi criada com orçamento próprio e restringia-se as ações de regularização 

fundiária (entrega do Título de Posse), relacionadas à contratação de levantamentos 

planialtimétricos, cadastrais, de estudos, laudos técnicos, despesas cartorárias e de 

publicidade. Não coube a Secretaria de Regularização Fundiária o custeio das obras de 

infraestrutura. 

A Lei Federal 6766/1979, que dispõe quanto ao parcelamento e uso do solo estabelece 

o prazo máximo de quatro anos para completar as obras de infraestrutura de um loteamento 

regular. O mesmo prazo é considerado para se concretizar a infraestrutura nos loteamentos 

irregulares regularizados pelo Município (BRASIL, 1979). 

Hoje em dia, a elaboração de projetos, custeio, implantação e a gestão de obras de 

infraestrutura no Município de São José dos Campos são de responsabilidade da Secretaria de 

Obras, atual Secretaria de Gestão Habitacional e Obras e da Secretaria de Transporte, atual 

Secretaria de Mobilidade Urbana. 

Os processos de Regularização Fundiária no município envolvem várias Secretarias 

Municipais, com a instituição da Secretaria de Regularização Fundiária esta se encarregou de 

elaborar os projetos técnicos demarcatórios, urbanísticos, administrativos e jurídicos até a 

entrega do Título de Legitimação de Posse aos adquirentes de lotes. Contudo, os projetos de 

infraestrutura e demais projetos necessários para a efetiva regularização fundiária, tais como: 

educação, lazer, saúde que possibilitem a sustentabilidade local, ficaram sob a 

responsabilidade das Secretarias de Transportes e Obras para execução, custeio e gestão das 

obras necessárias para efetivação da regularização fundiária dos loteamentos. 
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Os loteamentos regularizados que tiveram a infraestrutura completa foram os 

loteamentos: Recanto dos Eucaliptos, Santa Hermínia, Chácaras Araújo I e II, Santa Maria. 

Executados no período de 2014 a 2015.  

 

 Zoneamento 

 

Após a regularização do loteamento estes deverão ser enquadrados numa zona com os 

parâmetros adequados a realidade urbanística do bairro. Um loteamento irregular, quando 

regularizado quase sempre são caracterizados com vias estreitas, acessibilidade precária, lotes 

com metragens e configurações distintas, áreas públicas e atividades comerciais não 

licenciadas. Até a regularização estes são enquadrados como ZEIS, agora caberá ao órgão 

público enquadrar estes loteamentos de acordo com as características de cada um. 

Até o momento nada foi feito com o intuito de realmente estudar cada loteamento 

isolado, caso a caso, para determinar qual o melhor zoneamento para o local. Estando na 

condição de ZEIS, não lhes são permitidas o uso comercial, o que é prejudicial ao grande 

número de moradores que lá fizeram seu pequeno comércio. E novamente, caso não haja 

agilidade na sequencia das ações pós-regularização, um novo ciclo de irregularidade começa. 

 

 Regularização das Edificações Existentes  

 

Quando se define a regularização de um loteamento irregular, o mesmo já apresenta 

em seu interior, lotes edificados, lotes vazios, lotes com atividades comerciais e de serviços 

que não estão devidamente licenciados. Ao se proceder a regularização fundiária de interesse 

social junto ao Registro de Imóveis, ela se presta tão somente a atender exclusivamente a 

finalidade de moradia e lotes vagos, neste contexto se legitima a posse dos adquirentes dos 

lotes pela prefeitura. 

Após a definição e registro do loteamento e a legitimação de posse, o passo seguinte 

seria o de se estabelecer uma política urbana que possibilitasse a regularização das moradias e 

das atividades comerciais existentes. Contudo, esta situação ainda não se concretizou e as 

localizações onde já se foram regularizadas, ainda não possuem uma resposta para que 

possam ser verdadeiramente inseridas dentro da dinâmica da cidade legal. 

 

 Tributos Municipais 
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Não há dúvida quanto a importância de se adotar medidas que garantam um 

zoneamento definitivo para a área regularizada, assim como, se tenha um programa de 

governo que garanta a população residente nos bairros recém regularizados a regularização de 

seus imóveis, sejam estes residenciais ou comerciais. 

Após a regularização fundiária do loteamento, o órgão público também tem 

possibilidade de definir alíquotas de IPTU, uma vez que os imóveis estão regularizados.  

Com a regularização do loteamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis consta a 

informação de que o lote está vago ou de que existe moradia no mesmo. Isso não implica, 

como salientado anteriormente, na regularização do projeto construtivo, muito menos se 

existe residência ou comércio. 

No levantamento planialtimétrico cadastral, que o órgão público precisa executar, não 

consta a área construída, somente a informação de edificação ou não. Isso porque, muitas 

situações dificultam a solução do problema tais como: 

 Alto custo de levantamentos planialtimétricos cadastrais que contenham a 

metragem das edificações;  

 Dificuldade encontrada, junto aos moradores do local, para que se possa 

proceder às medições destas edificações; e 

 Dificuldade encontrada em conter o avanço das construções novas e ampliação 

das existentes, ocasionando uma desatualização nas informações na ocasião da 

elaboração dos projetos técnicos da área. 

Deste modo, a Secretaria responsável pela regularização fundiária dos assentamentos 

ilegais, contrata somente o levantamento planialtimétrico cadastral, onde conste a indicação 

ou não de imóvel construído, a ausência desta informação já no registro da regularização do 

loteamento, dificulta o Cadastro Técnico do Município na determinação quantitativa da área 

construída no lote e compromete a tributação dos mesmos.  

A crise econômica atual no país atinge os municípios que dependem da arrecadação 

fiscal, para executar obras de melhorias no município, o não cadastramento da construção no 

município, impossibilita a cobrança de taxas, que poderiam aumentar a renda do município, 

que poderão ser revertidas em benefícios para a população residentes nestes bairros recém-

regularizados. 
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 Oficialização dos Dados Cadastrais junto às Concessionárias de Serviços 

 

Esses assentamentos irregulares, não são recentes, a maior parte deles surgiu nas 

décadas de 1.970 e 1.980. Durante anos, as concessionárias de água e luz, permitiram a 

instalação residencial e comercial nas construções mediante a simples solicitação e colocação 

de uma numeração, demarcada na frente do lote. Esta numeração, contudo não era 

oficializada pelo órgão público, assim, a numeração era definida pelo próprio morador do 

local, sem nenhum estudo técnico, o que gerou a duplicidade de números na mesma rua, 

mesmo assim foram instaladas no local as redes de energia elétrica e domiciliar e a rede de 

abastecimento de água ao longo desses anos.   

A informalidade das ligações gerou uma numeração não oficializada pelo município, 

que foi utilizada durante anos pelas concessionárias SABESP e EDP/Bandeirante, que 

cadastrou as ligações. Ocorria muitas vezes, se encontrar uma numeração duplicada numa 

mesma rua, o que causava dificuldade na identificação do imóvel. 

A partir da regularização fundiária nestes loteamentos, visando obter uma organização 

no cadastro de imóveis municipal, estes lotes passaram a receber uma numeração oficial 

proveniente do setor de Registro e Numeração da antiga Secretaria de Obras. Contudo, esta 

numeração difere da anteriormente utilizada pelos adquirentes de lote, desta forma, tão logo o 

adquirente do lote, tenha seu lote matriculado no Cartório de Registro de Imóveis e receba seu 

Título de Legitimação de Posse, este deverá trocar junto as concessionárias a numeração do 

lote e desta forma ter seu imóvel devidamente identificado no município. 

Este processo é atualmente realizado pela Secretaria de Obras, junto as 

concessionárias de Serviços Públicos do Município, visando adequar o cadastro de usuário 

das concessionárias com a nova numeração oficializada dos lotes. Neste cadastro são 

denominados os Códigos de Endereçamento Postal (CEP) atribuídos aos Correios. 

Tal benefício é de fundamental importância para identificação do imóvel, melhorando 

o atendimento à população, a partir do momento que possuem um endereço cadastrado, com 

número e CEP, oficialmente fazem parte da cidade legal, deixam de ser invisíveis. 

 

4.5 Loteamentos de Interesse Específico 

 

A presente pesquisa englobou principalmente a regularização fundiária de interesse 

social, contudo a regularização atende as de interesse específico, constituída por aqueles 
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loteamentos em que a maioria dos proprietários adquirentes de lotes possui uma condição que 

não se enquadra nas de interesse social. 

Nestes casos, os custos e a regularização fundiária em si, são de responsabilidade do 

loteador ou dos adquirentes de lotes, não havendo os benefícios previstos para a regularização 

de interesse social, ficando a aprovação destes sujeitas às disposições da Lei Federal n.º 

6.766/1.979 nos seus aspectos urbanísticos e ambientais. 

A grande maioria dos loteamentos de interesse específico do Município é representada 

por Associação de Moradores, que têm mantido um diálogo com a Prefeitura e Promotoria 

Pública nas diversas tratativas necessárias para regularização desses loteamentos. O que se 

constata é que as tratativas são tímidas e ineficazes, uma vez que os custos necessários para a 

regularização e implantação de infraestrutura são altos. 

Os dados apresentados na Tabela 10 identificam os loteamentos de Interesse 

Específico, um fator relevante é o fato de todos estarem na Zona Norte do Município, o que 

comprova a dificuldade de aprovação de projetos nesta região, devido a influência topografia 

local: declividade excessiva e áreas de risco. Observe que alguns se enquadram como NPPBU 

(Núcleo Populacionais Passíveis de Bolsões Urbanos), trata-se de uma solução de possível 

regularização futura, ao serem identificados como bolsões urbanos, caso estes assentamentos 

atendam as exigências legais, os mesmos poderão ser definidos como área urbana e assim 

efetivar sua regularização de forma legal. 

  

Tabela 10 - Loteamentos de Interesse Específico – S.J.Campos/SP 

REGIÃO LOTEAMENTO 
INFRAESTRUTURA 

ZONEAMENTO 
AGUA ESGOTO DREN. ILUMIN. PAVIM. 

NORTE 

Água Soca - CH Não Não Não Sim Não Rural 

Boa Vista (Fazenda) - CH Sim Sim Não Sim Não NPPBU 

Boa Vista - Recreio Sim Não Não Sim Não NPPBU 

Bonsucesso - CH Não Não Não Sim Não NPPBU 

Bonsucesso - (Da Estrada do) 

Igaraçu 
Não Não 

Não 
Sim Não NPPBU 

Fazendão - CH Sim Não Não Sim Não NPPBU 

Freitas - Waldemar D'Amico Sim Não Não Sim Não NPPBU 

Freitas - Recanto dos Pássaros Não Não Não Sim Não NPPBU 

Jaguari - BR Sim Não Não Sim Não NPPBU 

Pomares de São José - CH Não Não Não Sim Não Rural 

Quintas do Sol - CH Não Não Não Sim Não Rural 

Recanto das Camélias Não Não Não Sim Não Rural 
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Santa Bárbara - CH - SFXavier Não Não Não Sim Não Rural 

Santa Luzia (Jd. Rebeca) - CH Não Não Não Sim Não NPPBU 

Santo Ivo  - CH Não Não Não Sim Não Rural 

Turvo (do) - CH Não Não Não Sim Não Rural 

Turvo (Rio do) - CH Não Não Não Sim Não Rural 

Vertentes do Jaguari - CH Não Não Não Sim Não Rural 

Village Alpino Não Não Não Sim Não NPPBU 

São Mateus - CH (Vila) Não Não Não Sim Não Rural 

Sebastião Raposo Não Não Não Sim Não Rural 

Taquari - CH Não Não Não Sim Não NPPBU 

Novo Destino Não Não Não Sim Sim Rural 

Elizamar - Rua das Estrelas Não Não Não Sim Parcial Rural 

Fonte: Autor. 

Ao analisarmos a infraestrutura destes loteamentos, verificamos a ausência total de 

pavimentação e drenagem (0,00%), sistemas de esgoto precários somente 4,17% possui esta 

infraestrutura, a instalação de água potável (20,83%), indicando que quase a totalidade dos 

loteamentos estão desprovidos de infraestrutura básica. Nestes casos, não é permitida a 

regularização fundiária por não atender aos requisitos mínimos de infraestrutura instalada no 

local. (Tabela 11 e Figura 23). 

 

 

Tabela 11 - Loteamentos de Interesse Específico – Infraestrutura-Porcentagem (%) 

OBRAS 
LOTEAMENTOS DE INTERESSE ESPECÍFICO - INFRAESTRUTURA (%) 

ÁGUA ESGOTO DRENAGEM ILUMINAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 

SIM 20,83 4,17 0,00 100,00 0,00 

NÃO 79,17 95,83 100,00 0,00 100,00 
Fonte: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23 - Loteamentos de Interesse Específico – Infraestrutura-Porcentagem 
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Fonte: Autor. 

 

 

4.6 Loteamentos na Zona Rural 

 

A área rural do município de São José dos Campos está caracterizada no PDDI/2.006- 

LC 306/2006, em seu artigo 9º: 

“Art. 9º. Considera-se Zona Rural toda a porção de território do Município 

destinada predominantemente a atividades econômicas não urbanas, à 

proteção ambiental dos mananciais existentes e das cabeceiras de drenagem, 

indicada às atividades agrícolas, pecuárias, florestais e agroindustriais.”   

 

A Lei Complementar 428/2010 define que a zona rural do Município, ocupa 67% do 

território, ou seja, 745,7km² e possui uma população de 14.889 habitantes (IBGE, 2.010). 

Apresenta um relevo acidentado que determina a ocupação e utilização do solo caracterizado 

pela existência de uma topografia acidentada com características de morros, com ocorrência 

de serras e escarpas mais ao norte do Município, mostrando-se inadequado ao cultivo 

intensivo contribuindo para o exercício da pecuária leiteira extensiva, com uso de pastagens 

naturais e predomínio de pequenos produtores e reflorestamento de eucalipto. (São José em 

Dados/2016) 

As áreas de risco ao norte e ao sul da zona rural apresentam uma sobreposição de 

Áreas de Proteção Ambiental, Estadual e Municipal, devido ao fato desta região dispor de 

significativos recursos naturais como: remanescentes de Mata Atlântica no Distrito de São 

Francisco Xavier, que abrigam importantíssimas espécies da fauna; a bacia o Rio do Peixe 
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que contribuiu para a Represa do Jaguari, que incide parcialmente sobre o território de São 

José dos Campos; e, a bacia hidrográfica do Rio Buquira, estes todos ao norte, na porção sul 

da zona rural constatam-se nascentes de vários córregos que cortam a malha urbana e 

constituem o sistema de drenagem natural da área urbanizada do Município, PMSJC ( 2016). 

Como atestam no artigo 12º da LC 306/2.006: 

“Art.12: São partes integrantes da Zona Rural  do Município: 

I. as Áreas de Proteção Ambiental: APA I, APA II e APA III; 

II. a Zona de Amortecimento .da Reserva Florestal Augusto Ruschi-  

(Z RFAR), criada através da Lei Complementar n 280, de 11 de maio de 

2.004” 

 

Nos PDDI de 1.995 e 2.006, LC 121/1.995 e LC 306/2.006, apontavam a ocorrência 

de parcelamento irregular, que se localizavam ao longo das estradas municipais e em núcleos 

rurais, ocupando muitas vezes áreas de preservação permanente e áreas de risco em 

localizações com declividade acentuada. 

Para tanto, previa-se a transformação destes parcelamentos irregulares em bolsões 

urbanos como segue: 

 “Parágrafo único. Os parcelamentos clandestinos ou assentamentos 

informais com características urbanas, localizados em zona rural do 

Município, poderão ser transformados em bolsões urbanos para fins de 

regularização fundiária e urbanística, através de legislação específica, desde 

que justificado o interesse público e social junto aos órgãos competentes.” 

 

Contudo, durante o período de 2.006 até 2.016 apesar da fiscalização de posturas do 

Município, continuou o adensamento de parcelamentos irregulares na zona rural de São José 

dos Campos, seja pelo prolongamento de vias ou pelo desmembramento de lotes. 

A Secretaria de Regularização Fundiária quando definia a complexidade dos 

loteamentos para dar continuidade aos trabalhos de regularização fundiária no Município, 

definiu a zona rural como de alta complexidade, em razão das inúmeras restrições urbanísticas 

e ambientais da legislação vigente, decorrentes das áreas de risco apresentadas nos diversos 

assentamentos e falta de infraestrutura básica mínima. 

Os loteamentos irregulares que estão situados na porção sul da zona rural, não 

possuem rede de abastecimento de água e são providos somente de iluminação pública e 

domiciliar, já alguns loteamentos ao norte da zona rural, diferentemente dos anteriores 

citados, ao longo dos anos tiveram implantados além da iluminação pública e domiciliar, rede 

de abastecimento de água e rede de coleta, afastamento e tratamento de esgotos, sendo 

dotados de melhorias urbanas além da iluminação pública e domiciliar diferentemente destes 
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citados e formam um adensamento de bairros nesta região, localizados nas áreas que foram 

afastadas do perímetro urbano através da LC 428/2.010. 

 Fazem parte deste adensamento: 

 O bairro dos Freitas localizado em Áreas de Risco agrupa uma série de 

loteamentos e vários desmembramentos irregulares ao longo da Estrada 

Municipal José Benedito de Oliveira – SJC 335; 

 O bairro do Buquirinha é composto pelos loteamentos Buquirinha I, Buquirinha 

II, Chácara  Florindo, Recreio Boa Vista, ao longo das Estradas do Sertãozinho e 

do Florindo, estes localizados em Área de Risco; e Pedra D’Água I e II, 

 O bairro do Olaria na Estrada Municipal do Jaguari – SJC- 070; e 

 A região do Costinha, que engloba o bairro do mesmo nome e o loteamento 

denominado Fazenda Boa Vista, também está localizado em Área de Risco. 

Destacam-se ainda na porção norte da zona rural os loteamentos irregulares existentes 

nos bairros: Bonsucesso, Sobrado, Água Soca, Turvo, Santo Ivo, Taquari e no Distrito de São 

Francisco Xavier. A infraestrutura destes bairros é mais precária do que dos anteriormente 

mencionados, são providos somente de iluminação púbica e domiciliar. 

O fato da maioria dos bairros estarem localizados em Áreas de Risco não possibilitou 

a regularização fundiária dos mesmos, independentemente do aglomerado de famílias que 

habitam no local. 

Caso haja possibilidade de regularização destes bairros, por estudos detalhados e obras 

que mitiguem os riscos locais estes bairros poderão ser inseridos como bolsões urbanos.  

Uma das maiores dificuldades além das ambientais é o fato de que não apresentam 

infraestrutura necessária para habilitar a regularização. 

Na Tabela 12, é apresentada uma relação dos loteamentos localizados na zona rural, 

individualizados e a implantação da infraestrutura básica de água, luz, drenagem, esgoto e 

iluminação. 

 

Tabela 12 - Infraestrutura/Loteamentos em Zona Rural – S.J.Campos/SP 

REGIÃO LOTEAMENTO 
INFRAESTRUTURA 

AGUA ESGOTO 
DREN. 

ILUMIN. PAVIM. 

NORTE 

Água Soca - CH 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Boa Vista (Fazenda) - CH 
Sim Sim 

Não 
Sim Não 

Boa Vista - Recreio 
Sim Não 

Não 
Sim Não 

Bonsucesso - CH 
Não Não 

Não 
Sim Não 
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Bonsucesso - (Da Estrada do) IGARAÇU 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Buquirinha I - CH 
Sim Sim 

Não 
Sim Não 

Buquirinha II- CH 
Sim Sim 

Não 
Sim Não 

Costinha - CH 
Sim Sim 

Não 
Sim Não 

Fazenda Caetê - CH 
Sim Não 

Não 
Sim Não 

Fazendão - CH 
Sim Não 

Não 
Sim Não 

Florindo - CH do 
Sim Sim 

Não 
Sim Não 

Freitas (Joaquim Oliveira e Silva) 
Sim Não 

Não 
Sim Não 

Freitas - Estrada José Benedito de Oliveira 
Sim Não 

Não 
Sim Não 

Freitas - 4ª Travessa 
Sim Não 

Não 
Sim Não 

Freitas - Morro dos Macacos - Tr. Dª Nega 
Sim Não 

Não 
Sim Não 

Freitas - Waldemar D'Amico 
Sim Não 

Não 
Sim Não 

Freitas - Recanto dos Pássaros 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Jaguari - BR 
Sim Não 

Não 
Sim Não 

Mirante do Buquirinha  
Sim Não 

Não 
Sim Não 

Pedra D'Agua I 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Pedra D'Agua II 
Sim Não 

Não 
Sim Não 

Pomares de São José - CH 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Quintas do Sol - CH 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Recanto das Camélias 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Recanto do Buquirinha - CH 
Sim Não 

Não 
Sim Não 

Remedios, Bairro dos - SFXavier 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Santa Bárbara - CH - SFXavier 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Santa Luzia (Jd. Rebeca) - CH 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Santo Ivo  - CH 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Sobrado - CH (Represa) 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Turvo (do) - CH 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Turvo (Rio do) - CH 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Vertentes do Jaguari - CH 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Village Alpino 
Não Não 

Não 
Sim Não 

São Mateus - CH (Vila) 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Sebastião Raposo 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Taquari - CH 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Novo Destino 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Elizamar - Rua das Estrelas 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Ippensen - CH 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Walter Ferling 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Horto Florestal (Estr. do Costinha) 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Vera Cruz 
Não Não 

Não 
Sim Não 
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São Cristovão 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Tr. Antônio Vichi 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Delfim Moreira I 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Eliezer - Câmara 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Santo Angelo - CH 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Tucunaré - CH 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Do Cedro - JD 
Não Não 

Não 
Sim Não 

SUL 
Colinas de São José 

Não Não 
Não 

Sim Não 

Capuava, das -Nações 
Não Não 

Não 
Sim Não 

SUDESTE 
Recanto dosTamoios - CH 

Não Não 
Não 

Sim Não 

Roberto Junqueira -CH 
Não Não 

Não 
Sim Não 

Fonte: Autor. 

 

Na Tabela 13 e na Figura 24 constata-se o que já foi mencionado anteriormente, a 

ausência total de pavimentação e drenagem de águas pluviais na zona rural do município, em 

toda a zona norte somente 10% apresentam ligações de esgoto e 34% ligações de água, sendo 

que nas zonas sul e sudeste, nenhuma infraestrutura é apresentada a não ser a ligação de 

iluminação, por razões já mencionadas. Em todas as regiões apresentadas há 100% nas 

ligações de iluminação. O que comprova a dificuldade em se implantar a infraestrutura 

necessária, decorrentes da distância em relação as regiões centrais e o custo elevado das 

instalações. 

 

 
Tabela 13 - Porcentagem de Infraestrutura implantada na Zona Norte – S.J.Campos/SP 

Região AGUA ESGOTO DREN. ILUMIN. PAVIM. 

Norte 34,00 10,00 0,00 100,00 0,00 

Sul 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

Sudeste 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 
Fonte: Autor. 
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Figura 24 - Porcentagem de Infraestrutura implantada na Zona Norte – S.J.Campos/SP 

 
Fonte: Autor. 

 

Os loteamentos existentes na zona rural do município, não foram beneficiados pelos 

órgãos públicos com a regularização fundiária pelo fato de que não apresentam infraestrutura 

mínima necessária que possibilite a viabilização do processo de regularização e quase a 

totalidade encontra-se em  áreas consideradas de risco que impossibilita sua regularização. No 

município de São José dos Campos a solução para que estes possam futuramente, caso haja a 

possibilidade de regularização é inseri-los como bolsões urbanos, que uma vez definidos 

como urbanos, o órgão púbico poderá identificá-los co ZEIS e assim proceder a regularização 

fundiária, desde que possa dar solução técnica às restrições ambientais lá existentes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo se propôs a analisar a situação da regularização fundiária no município de 

São Jose dos Campos/SP, situação que se manifestou desde a década de 1950 e teve seu auge 

na década de 1980, quando se expandiu rapidamente para as regiões periféricas do município 

fomentadas pelo crescimento industrial da região. O interesse de desenvolvimento econômico 

da cidade, fez com que os Planos Diretores direcionassem a cidade no sentido do 

empreendedorismo, fato este concretizado, o que a tornou um polo de crescimento industrial, 

econômico e comercial da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

A privilegiada situação geográfica do município, a facilidade de mobilidade resultado 

da implantação de Rodovias que possibilitavam o acesso a capitais importantes do país como 

São Paulo e Rio de Janeiro, atraiu a vinda da indústria automotiva e aeronáutica para a região, 

centros de pesquisa, etc., resultando rapidamente no desenvolvimento econômico e 

tecnológico da região. 

Deste modo, a cidade atraiu um grande fluxo de migrantes, que vinham em busca de 

trabalho, uma vez que a região ofertava emprego nas indústrias, construção civil e comércio. 

O aumento populacional por sua vez, aumentou também a demanda por habitação, 

mas os Planos Diretores, que davam as diretrizes de crescimento da cidade, continuavam a 

direcioná-la com investimentos na área central da cidade, levando infraestrutura, lazer, 

melhorias no sistema viário, o que certamente influenciou na valorização dos imóveis. 

Essa população que veio para fomentar a construção e o desenvolvimento industrial na 

região, agora fazia parte da população residente do município e precisava se instalar, precisa 

de moradia. Na década de 1980, com a implantação da Lei de Parcelamento e Uso do Solo 

(BRASIL, 1979), houve um aumento no número de assentamentos irregulares no município. 

A maioria dos assentamentos irregulares é oriunda de chácaras de recreio (zona rural), sendo 

obrigados a reservar áreas institucionais e a prever a execução de obras de infraestrutura para 

iniciar o processo de aprovação do loteamento junto à prefeitura, o que encarecia 

sobremaneira o empreendimento, até mesmo inviabilizando-o em algumas situações. Além 

disso, havia a dificuldade de fiscalização por parte do município, uma vez que os 

assentamentos se situavam em zonas rurais ou urbanas muito distantes da região central da 

cidade. Nesta ocasião os loteamentos se aproximavam de 100 (COSTA, 2007). 

O PDDI-1995 procurou reconhecer os assentamentos irregulares e classifica-los como 

ZEIS, buscando desta forma integrá-los a cidade legal. Contudo, foi somente no PDDI-2006, 
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que se conseguiu identificar e inserir todos os loteamentos irregulares em zonas definidas 

como ZEIS.  

O estudo analisou vários instrumentos jurídicos no âmbito federal, estadual e 

municipal, que buscam solucionar os problemas fundiários que acometem o país.  

Apesar dos diferentes instrumentos criados para fomentar a regularização fundiária 

nos municípios, a regularização fundiária urbana, ainda se procede como um instrumento 

novo, pois envolve uma situação já concretizada, pelo fato dos assentamentos estarem 

efetivamente ocupados. O descaso de anos sem assistência ou fiscalização eficiente, permitiu 

o aumento dos assentamentos ilegais. 

Durante anos, desde a implantação da Lei Municipal 306/2006, com a identificação 

das ZEIS, se procura encontrar um caminho que possibilitasse a regularização dos 

loteamentos (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006).  

Durante o período de vigência da Lei Federal 6766/1979, apesar da existência do 

Estatuto da Cidade, pouco se fez no município. Tanto é que, somente com a instituição da Lei 

11.977/2009, através do instrumento de demarcação urbanística e legitimação de posse os 

processos puderam ter início, e somente em 2011 foi possível aprovar um loteamento na zona 

sul do município, denominado Jardim Mesquita (BRASIL, 1979; BRASIL, 2009). 

Os processos de regularização fundiária de interesse social, só começaram a ter 

resultados, a partir do momento em que se estruturou na prefeitura uma equipe técnica que 

buscou a melhor maneira de se aplicar a Lei Federal 11.977/2009 que foi revogada pela Lei 

Federal 12.424/2012 que trouxe novas formas de agilizar o processo de regularização no 

município, assim como os Provimentos da Corregedoria Geral que auxiliaram a medida que 

forneciam os procedimentos para regularização fundiária no município (BRASIL, 2009). 

O processo de regularização fundiária tem início com a demarcação urbanística da 

área a ser loteada, junto ao Cartório de Registro de Imóveis com a efetivação da matricula do 

imóvel (gleba). Feito isto, inicia o processo de aprovação do loteamento com o projeto 

urbanístico, que define as ruas e áreas públicas, caso ainda restem áreas livres no loteamento. 

Com o loteamento aprovado o processo jurídico é concluído e finalmente são elaborados pela 

equipe administrativa da prefeitura os Títulos de Legitimação de Posse que serão entregues 

aos proprietários dos lotes. 

Apesar da entrega do Título de Legitimação de Posse, a obrigação dos órgãos públicos 

não acaba nesta fase. A Lei Federal 6766/1979, estabelece que estes terão a obrigação de 

concluir as obras de infraestrutura do loteamento no prazo de 4 anos, a contar da data de 

aprovação dos loteamentos (BRASIL, 1979). 
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 Quanto à definição do zoneamento nas áreas regularizadas, uma vez que em ZEIS, 

não é permitida a construção comercial, caberá ao órgão público estabelecer um zoneamento 

para a área regularizada, pois esta não atende aos padrões estabelecidos nas leis vigentes, no 

que se referem a largura de ruas, desdobro de lotes e uso do solo. É urgente que se resolva 

este impasse, para que não cause danos ao desenvolvimento social dos assentamentos, 

principalmente pelo fato destes estarem localizados em regiões afastadas e, portanto, a 

liberação da construção do pequeno comércio local é de vital importância. 

Deve-se atentar que a aprovação dos loteamentos caracterizados como de Interesse 

Específico deverá ser conduzida por equipe técnica devidamente constituída, onde a prefeitura 

deverá fornecer as diretrizes, caso a caso. 

E, por fim, os loteamentos das zonas rurais que até então não foram beneficiados com 

a regularização fundiária, pelo fato da maioria estar situada em áreas ambientalmente 

fragilizadas e protegidas, necessita de equipe o que requer uma equipe especializada para 

emitir laudo técnico de regularização de determinado local, o que parece ser de difícil solução 

no momento atual de crise econômica.  

Diante dos resultados apresentados, conclui-se que a regularização fundiária no 

município de São José dos Campos, no período analisado, buscou atender as necessidades 

imediatas da população com o Título de Legitimação de Posse, titulo este que somente após 

cinco anos, o morador do local poderá requerer o título de propriedade, objetivando dar uma 

solução a problemática urbana instaurada no município.  

Resta aguardar, se este título será suficiente para conter a venda ilegal de lotes, uma 

vez que com a valorização efetiva do imóvel a partir de sua matrícula do Cartório de Registro, 

propicia o interesse do mercado imobiliário destas áreas, o que poderá gerar um novo ciclo de 

vendas destes próprios beneficiários e o retorno dos mesmos ou de seus herdeiros novamente 

para as periferias das cidades, voltando a morar em loteamentos irregulares. 

A necessidade de rompimento deste processo “círculo vicioso” segundo Lahr (2014) é 

alcançado quando adotarmos o planejamento urbano e o modelo de gestão pública 

participativa.  

No município de São José dos Campos, existem situações em que os loteamentos que 

são regularizados apresentam duas realidades diferentes dentro de um mesmo espaço urbano – 

a regularização fundiária da área que não apresenta risco e a não regularização da área que 

apresenta risco. Cabe ao órgão público buscar atender as exigências legais, que permitiriam a 

regularização dos riscos, aos moldes da Lei 369/2006 (CONAMA) com a melhoria do quadro 

de profissionais especializados, que possam atender às exigências, viabilizando projetos que 
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permitam tornar a regularização fundiária sustentável, preservando o meio ambiente com a 

realização de obras que garantam a harmonia entre o urbano e o ambiental, com soluções que 

resultem em planejamento urbano e ambiental com prioridade ao desenvolvimento social 

digno. 

Com o loteamento aprovado, caberá à prefeitura garantir os meios para que aquela 

comunidade possa ser atendida nos quesitos: saúde, educação, transporte, lazer, cultura, 

emprego. Garantindo assim, a integração e o bem estar social de seus moradores. 

Conclui-se que as restrições ambientais, urbanísticas e legais, dificultam o processo de 

regularização fundiária uma vez que exige dos municípios um investimento econômico, tanto 

na ampliação ou criação de um corpo técnico com profissionais habilitados, com 

especialização em planejamento urbano, obras de infraestrutura e meio ambiente, quanto 

numa equipe administrativa que possa organizar e encaminhar aos documentos gerados aos 

órgãos competentes seja municipal, estadual ou federal, para efetivação da regularização 

fundiária em seus aspectos legais. 

A regularização fundiária no município torna-se fragmentada a medida que as 

soluções referentes ao planejamento das ações integradas que fomentam o processo de 

regularização fundiária (projeto urbanístico, ambiental, social e jurídico) são resolvidos e 

implementados individualmente em secretarias diferentes, talvez fosse sugestivo a integração 

das equipes para que fossem previstos os projetos, os prazos e a execução das obras 

necessárias à regularização fundiária plena das áreas irregulares. 

Cabem ao órgão municipal disciplinar os procedimentos de regularização fundiária 

dentro de seus limites territoriais.  Buscando agir de acordo com o princípio da função social 

da propriedade buscando soluções objetivas, adequadas e simples que vejam a garantir a 

preservação dos recursos naturais e do meio ambiente com incentivos a construção edilícia, 

buscando realizar a inserção social e a preservação de um meio ambiente saudável e 

equilibrado. 
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