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RESUMO 
O presente artigo busca compreender, nas situações de conflitos fundiários urbanos colocadas atualmente na 
Região Metropolitana de Salvador, a existência de experiências de contestação e superação do direito individual de 
propriedade em favor da prevalência dos direitos sociais. A partir do estudo do Relatório Conflitos Fundiários 
Urbanos e Violações do Direito Humano à Moradia Adequada na Região Metropolitana de Salvador, elaborado em 
2007, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, que identificou 
e caracterizou 42 (quarenta e duas) áreas em situações de conflitos fundiários urbanos, buscou-se analisar as 
possibilidades de constituições espaciais marcadas por apropriações coletivas, através de ações de regularização 
fundiária. Colocam-se, dessa forma, os desafios e possibilidades para a efetivação de ações de regularização 
fundiária que respondam às demandas das coletividades e grupos sociais, vulneráveis social e economicamente, 
envolvidos nas situações analisadas. 
 
Palavras chaves: Conflitos Fundiários Urbanos – Regularização Fundiária – Direito à Cidade -  Políticas Urbanas 
 
 
ABSTRACT 
This article tries to understand, inside the situations of urban land conflicts currently placed in the Metropolitan Region of Salvador 
(Bahia, Brasil), the existence of experiences to challenge and overcome the individual right of property in favor of the prevalence of social 
rights. From the study report Urban Land Conflicts and Violations of the Human Right to Adequate Housing in Greater 
Metropolitan Salvador, established in 2007 under the Human Rights Commission of the Legislative Assembly of the State of Bahia, 
which identified and characterized 42 (forty two) areas of conflict situations in urban land, we have analyzed the possibilities of 
constitutions space marked by collective appropriation, through the regularization of land ownership. Arise, in this way, the challenges 
and possibilities for effective actions to regularize land that meet the demands of communities and social groups, social and economically 
vulnerable, involved in situations analyzed.  
 
Key words: Urban Land Conflicts – Land Regularization - Space - Right to the City - Urban Policy 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O pensar sobre a constituição dos espaços urbanos, atualmente, remete à existência de tensões e contradições entre 
o direito à cidade e o direito de propriedade, que emergem no contexto de conflitos fundiários urbanos. Tais 
conflitos têm envolvido a luta de segmentos populares e vulneráveis pela segurança da posse da terra onde vivem, e 
onde buscam constituir seus direitos à moradia e à cidade. Nestas circunstâncias, revela-se uma ordem jurídica 
marcada pela ambigüidade decorrente da vigência concomitante tanto do direito de propriedade, como dos demais 
direitos sociais. A Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo I - Dos Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos, define que “Art. 5º todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 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 (...)”, bem como estabelece no seu Capítulo II - Dos Direitos Sociais que “Art. 6º São 
direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (grifos 
nossos). 
 
A existência de conflitos fundiários urbanos relaciona-se a permanência de ordens urbanísticas excludentes, 
produtoras de segregações socioespaciais nas cidades brasileiras e tema de vasta literatura no campo do urbanismo1. 
Deve-se destacar a hegemonia de formações tanto intra-urbanas como regionais marcadas pela concentração da 
maior parte de recursos, notadamente infra-estruturas e equipamentos públicos, nas denominadas áreas “formais”. 
Estas áreas formalizadas abrigam um restrito contingente populacional, dos segmentos situados nas faixas de renda 
médias e alta, ao mesmo tempo em que se constituem vastos espaços denominados “informais”. Os espaços 
informais são marcados por aguda precariedade e ausência de direitos sociais, onde vivem a maior parte da 
população, não por acaso, situada nas faixas de nenhuma ou de baixa renda.  
 
É preciso considerar, que estas desigualdades espaciais referem-se à teorização de Milton Santos sobre as 
especificidades da Urbanização do “mundo subdesenvolvido”. Este autor considera que os espaços dos países 
subdesenvolvidos são caracterizados por uma história espacial seletiva, sendo descontínuos, instáveis e 
multipolarizados. Esta seletividade espacial, nos níveis econômico e social, expressa uma adaptação destes países 
aos imperativos da modernização tecnológica e às realidades sociais, novas ou herdadas, no que refere-se à 
produção e à distribuição (SANTOS, 2008a, pp. 29-68). Considerando tal formulação, não existe dicotomia entre 
espaço formal e informal, mas um espaço que faz-se dividido. 
 
Este quadro evidencia a ordem capitalista dominante de uma globalização perversa, onde os atores hegemônicos, 
para atender aos seus fins particulares de maximização de uma mais-valia global, subordinam territórios, frações e 
espaços inteiros, através de um direcionamento, altamente seletivo e segregador, de fixos e fluxos aos lugares que 
apresentam os níveis de formas-conteúdos e de racionalidade instrumental exigidas (SANTOS, 2008b). Contudo, 
não se pode perder de vista que ao mesmo tempo são justamente estes lugares degradados que portam 
possibilidades de subversão de tal ordem, na medida em que conseguem imprimir contra-racionalidades2 
alternativas.  
 
Com tal perspectiva, buscou-se analisar, no presente artigo, se em conflitos fundiários urbanos na Região 
Metropolitana de Salvador, há experiências de superação da preponderância do direito individual de propriedade 
em favor dos direitos sociais dos ocupantes das áreas onde tais conflitos se apresentam, colocando possibilidades 
de apropriações espaciais coletivas, através de ações de regularização fundiária, que pressupõem a inserção em 
espaços qualificados e a democratização dos seus usos. 
 
 
2 CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR 
 
A análise, aqui empreendida, teve como ponto de partida o conteúdo do Relatório Conflitos Fundiários Urbanos e 
violações do direito humano à moradia adequada na Região Metropolitana de Salvador3, que a partir daqui 
designaremos relatório. O referido documento foi elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre a temática4, criado no 
dia 30 de maio de 2007, através de uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do 
Estado da Bahia (ALBA), pela qual se agregaram entidades, movimentos populares e técnicos de diversos órgãos 
públicos com a perspectiva de fomentar a constituição de uma abordagem integrada e democrática de Políticas 
Públicas que materializasse os avanços legais conquistados nas últimas décadas pelo Movimento de Reforma 
Urbana5 para superação das situações de déficits habitacionais e urbanos no Estado. 
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O Grupo de Trabalho referido identificou 42 (quarenta duas) áreas, tendo visitado 22 (vinte e duas) dessas, em sua 
maioria ocupações de “sem-teto”6, em Salvador e dois municípios da sua Região Metropolitana (Dias D’ávila e 
Lauro de Freitas). As fotos de 1 a 4, o Quadro 1 e o Mapa 1, que seguem abaixo, apresentam uma caracterização 
destas ocupações.  

    
Foto 1: Galpão da RFFSA, Calçada, Foto 2: Periperi, Subúrbio Ferroviário,  
Salvador (Ocupação do MSTS). Salvador (Ocupação do MSTS). 

 

   

  
Foto 3: Edf. Lord, Centro, Salvador Foto 4: Antiga SEFAZ, Centro, Salvador  
(Ocupação do MNLM). (Ocupação do MDMT). 

 
Quadro 1 – Caracterização das 42 Ocupações Levantadas 

Município Identificação da Ocupação / Assentamento Entidade Dom. da Área* Total de 
Famílias  

Reint. de 
Posse 

   Púb. Priv.   
Salvador Edf. Lord, Av. Carlos Gomes, Centro, SSA. MNLM  X 97 X 
  Edf. Chile, Rua Chile, Centro, SSA. MSTS  X 60  
  Imóvel da Prefeitura, Ladeira da Praça, no Centro, SSA. MDMT X  58  
  Tororó, no entorno da nascente da Fonte do Tororó, 

Centro, SSA. 
MNLM X  130  

  Vila Brandão Assoc. de Mor.  Vila 
Brandão 

X  70**  

  Edf. Rajadas, Rua do Juliao, Comércio, SSA. MSTS  X 50  
  Vila Nova Esperança (Rocinha), acesso pela Rua do 

Taboão e Beco do Frazão, Pelourinho, SSA. 
Frente de Luta pela 

Moradia 
 X 57  

  Imóvel do IPAC, Ladeira da Soledade, 125, Soledade. MSTS X  13  
  Imóvel do IPAC, Rua do Passo, Nº 32, Centro, SSA. MSTS X  76  
  Imóvel do IPAC, Rua do Passo, Nº 46, Centro, SSA. MSTS X  29  
  Imóvel na Ladeira do Prata (transversal à Av. JJ 

Seabra), Centro, SSA. 
Frente de Luta pela 

Moradia 
 X 60 X 

  Capelinha de São Caetano, às margens do antigo Dique FABS/CONAM X  50  
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do Ladrão. 

  Galpão 1 da RFFSA, Calçada, SSA. MSTS X  86 X 
  Galpão 2 da RFFSA, Calçada, SSA. MSTS X  49 X 
  Galpão 3 da RFFSA, Calçada, SSA. MPT X  70 X 
  Beco do Sabão, na Calçada, SSA. (transversal à Rua 

Nilo Peçanha) 
MSTS  X 300 X 

  Edf. Toster, Rua Visconde de Cabo Frio, Baixa do 
Bonfim, SSA. 

MSTS  X 152  

  Escola Municipal Nossa Sra. da Penha, Rua da Penha, 
Ribeira, SSA. 

MSTS X  30  

  Edf. da antiga Fábrica Alfred, Av. Fernandes da Cunha, 
Mares, SSA. 

MSTS  X 150 X 

  Edf. Antiga Clínica Irte, Rua Euclides da Cunha, Mares, 
SSA. 

MSTS  X 35 X 

  Edf. Sampaio, Rua Barão de Cotegipe (esquina com a 
Rua do Cantagalo), Calçada, SSA. 

MSTS  X 35 X 

  Edf. da antiga Fábrica Barreto de Araújo, Av. Beira Mar, 
Ribeira, SSA. 

MSTS  X 70  

  Escada, Av. Afrânio Peixoto (ao lado da Casa de 
Materiais de Construção Novo Lar), Subúrbio 
Ferroviário, SSA. 

MSTS/Frente  X 350 X 

  Periperi, Av. Afrânio Peixoto, na altura do retorno que sai 
da Rua da Glória), Subúrbio Ferroviário, SSA. 

MSTS/Frente X  300  

  Edf. da antiga Fabrica Toster, Lobato, SSA. MSTS  X 120  
  Entorno da Lagoa da Paixão, próximo a área do Projeto 

Village da Lagoa, Valéria, SSA. 
MSTS/Frente X  1.000  

  Edf. do Conselho Tutelar, Rua General Argolo, Largo 
dos 2 Leões, SSA. 

MSTS X  86  

  Vila Via do Metrô, BR 324, limítrofe com Arraial do 
Retiro, SSA. 

MSTS  X 306  

  Encosta em faixa de servidão da BR 324, Rua do Bom 
Juá, SSA. 

MSTS X  17  

  Marotinho, Bom Juá, SSA. MSTS X  2.000  
  Loteamento Dom Lucas, Castelo Branco. FABS/CONAM X  2.000  
  Cajazeiras VI (próximo a área remanescente da 

CONDER) 
MSTS X  200  

  Av. Aliomar Baleeiro, Km 12, Estrada Velha do 
Aeroporto. 

MSTS X  242  

  Clube Português, na Pituba, SSA. MSTS X  60  
  Costa Azul, localidades de Paraíso Azul e Recanto Feliz, 

SSA. 
Associação Sta. Rosa 

de Lima 
X  561  

  Edf. Manari, Jardim Caiçara, Brotas. MSTS  X 30  
Dias D'ávila Fábrica de Copos, Parque Dias D'ávila, Dias D'ávila. MNLM  X 37  
  Imóvel do IPRAJ, Centro, Dias D'ávila. MNLM X  17  
  Chácara do Canil, Centro, Dias D'ávila. MNLM  X 17  
  Imbassaí, Dias D'ávila. MNLM  X 37  
Lauro de Vila Praiana, Lauro de Freitas. MSTS  X 250 *** 
  Caji, Lauro de Freitas MSTS X  150  
    TOTAIS 23 19     9.507  10**** 
 
* Dominialidade total ou predominante. 
** A julgar pelo depoimento de moradores no Vídeo “Vila Brandão 69 anos de (R)existência” (PI, 2009) que afirmam que em Vila Brandão existem 350 (trezentas e 
cinqüenta) famílias ocupantes, infere-se que o número de famílias informado para elaboração do questionário relativo ao conflito fundiário nessa localidade foi 
subestimado (ver Nota 13). 
*** Ação de Reintegração de Posse extinta no mês de Agosto de 2007. 
**** Essa totalização não incluiu a ação de reintegração de posse sobre a ocupação de Vila Praiana, extinta no mês de Agosto de 2007, mas para efeito da análise 
empreendida neste artigo vamos considerá-la. 
Fonte: FIGUEIREDO, Glória Cecília dos Santos, VIANA, Mário, ARAGÃO, Mônica, e REBOUÇAS, Thais (Relatores Técnicos) / COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 
DA ALBA et tal, 2007. 
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Mapa 1 – Mapa com Conflitos Fundiários em 36 ocupações populares em Salvador*. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Grupo de Trabalho sobre Conflitos Fundiários Urbanos e violações do direito humano à moradia adequada na Região Metropolitana de Salvador, 2007. 
*As outras seis áreas levantadas, do total das 42 identificadas pelo Grupo de Trabalho referido, são dos municípios de Dias D’ávila e Lauro de Freitas e não 
constam na cartografia elaborada. 
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3 PRINCIPAIS AGENTES ENVOLVIDOS NAS SITUAÇÕES DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS 
URBANOS  

 
Buscou-se identificar, neste artigo, os agentes envolvidos em tais situações, através do exame dos discursos dessas 
organizações, sistematizados no relatório7. Nestes discursos emergem três grupos de agentes: 
 
A. Entidades e organizações do Movimento Popular 
Esses agentes se colocam como representantes dos grupos sociais e coletividades que vivem nestas áreas. Os 
diferentes grupos e coletividades representados possuem em comum o fato de serem formados majoritariamente 
por negros8 - Apesar de no caso brasileiro não ser possível falar em uma guetoização, com a conotação dada por 
Loic Wacquant, que não reduz nem confunde a análise do gueto com o estudo dos slums urbanos e de bairros 
operários (2008, p. 82 a 88).  
 
A nosso ver, as implicações da escravidão na constituição das cidades brasileiras participam de tendências gerais 
que especificam os processos de segregação socioespacial nas mesmas - cujos chefes de domicílio auferem seus 
rendimentos em relações de trabalho precarizadas, atuando, sobretudo, na reciclagem de lixo, como empregados 
domésticos, biscateiros e trabalhadores da construção civil ou como ambulantes e camelôs no comércio informal 
na região do Centro Tradicional de Salvador, constituindo famílias com renda mensal entre zero e um salário 
mínimo9, o que indica que trata-se de um contingente populacional em situação de vulnerabilidade socioeconômica 
e de ausência de direitos sociais. 
 
As entidades e organizações, acima referidas, adotam programas e políticas de contestação e reivindicação pela 
promoção do direito à moradia, direito à cidade e ou pela implementação da Reforma Urbana. Dessas oito 
organizações duas possuem escalas de ação nacional – Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) e 
Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM), sendo ambas integrantes do Fórum Nacional de 
Reforma Urbana (FNRU), três possuem escala de ação estadual - MNLM, CONAM e Movimento dos Sem Teto 
da Bahia (MSTB), e cinco possuem escala de ação municipal ou intra-municipal – Movimento em Defesa da 
Moradia e do Trabalho (MDMT), Associação de Vila Brandão, Frente de Luta por Moradia, MPT e Associação 
Santa Rosa de Lima.  
 
B. União, Estado e Municípios 
De acordo com as entidades e organizações do Movimento Popular os poderes públicos, em seus diferentes níveis 
federativos, seriam proprietários de 23 (vinte e três) das 42 (quarenta e duas) áreas de conflitos fundiários 
levantadas (ver Quadro 1). Este cenário evidencia a existência de diversos imóveis públicos que estavam sem 
destinação social antes das ocupações atuais, e que há um tensionamento pelas entidades e organizações do 
Movimento Popular por usos coletivos que consubstanciem o direito à moradia, tais como usos residenciais e 
institucionais complementares. 
 
C. Proprietários Privados 
São proprietários ou supostos proprietários de imóveis privados, pessoas físicas e empresas que emergem nas 
situações dos conflitos fundiários urbanos em questão, sobretudo através de ações judiciais de reintegração de 
posse que ameaçam a permanência das famílias e grupos ocupantes, que ficam assim suscetíveis à remoção forçada 
ou expulsão dos lugares onde vivem. O relatório apontou que 19 (dezenove) dentre as 42 (quarenta e duas) áreas de 
conflitos fundiários urbanos levantadas são de domínio privado (ver Quadro 1), sendo que no período de 
aprovação do relatório haviam  11 (onze) áreas objeto de ações de reintegração de posse em curso10. Em geral os 
imóveis privados ocupados encontravam-se vagos e ociosos quanto ao cumprimento sua função social11.  
 
 
4  DIREITO À CIDADE X DIREITO DE PROPRIEDADE 

 
Foram identificadas nas situações concretas em que se apresentavam os conflitos fundiários urbanos, em questão, 
diferentes tipologias, conforme distribuição das áreas no Quadro 2 abaixo: 
 

Quadro 2 - Tipologia de Conflitos Fundiários Urbanos  Política de Prevenção ou Mediação 
Conflitos pela posse da terra  Regularização Fundiária 

(Ocorrência de ações judiciais de reintegração de p osse) 
Estudo de viabilidade para regularização, através d os instrumentos 

disponíveis 

Edf. Lord, Av. Carlos Gomes, Centro, SSA. 
Aquisição do imóvel pelo Município via dação em pagamento associada 
a CDRU. 

Imóvel na Ladeira do Prata (transversal à Av. JJ Seabra), Centro, 
SSA. 

Aquisição do imóvel pelo Município via dação em pagamento associada 
a CDRU. 
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Galpão 1 da RFFSA, Calçada, SSA. Aforamento Gratuito concedido pela SPU. 
Galpão 2 da RFFSA, Calçada, SSA. Aforamento Gratuito concedido pela SPU. 
Galpão 3 da RFFSA, Calçada, SSA. Aforamento Gratuito concedido pela SPU. 
Beco do Sabão, na Calçada, SSA. (transversal à Rua Nilo Peçanha) Usucapião Especial Urbano. 

Edf. da antiga Fábrica Alfred, Av. Fernandes da Cunha, Mares, SSA. 
Aquisição do imóvel pelo Município via dação em pagamento associada 
a CDRU. 

Edf. Antiga Clínica Irte, Rua Euclides da Cunha, Mares, SSA. 
Aquisição do imóvel pelo Município via dação em pagamento associada 
a CDRU. 

Edf. Sampaio, Rua Barão de Cotegipe, Calçada, SSA. 
Aquisição do imóvel pelo Município via dação em pagamento associada 
a CDRU. 

Escada, Av. Afrânio Peixoto, Subúrbio Ferroviário, SSA. 
Aquisição do imóvel, através de doação da COELBA e regularização 
com CDRU. 

Vila Praiana, Lauro de Freitas. 
Aquisição do imóvel pelo Município via dação em pagamento associada 
a CDRU. 

Áreas de Conservação Ambiental  
Compatibilizar o Direito á Moradia com a preservaçã o do Meio 

Ambiente 
(Ocupações em Unidades de Conservação Ambientas - A PA's, 

APP's etc)   
Tororó, no entorno da nascente da Fonte do Tororó, Centro, SSA. Plano de Ocupação que respeite os condicionantes ambientais. 
Entorno da Lagoa da Paixão.  Plano de remanejamento, com garantia dos Direitos Humanos dos 
Vila Praiana, Lauro de Freitas. Plano de Ocupação que respeite os condicionantes ambientais. 

Áreas de Risco (situações de risco à vida, que dema ndam 
intervenções emergenciais) Prevenção e Gestão de si tuações de risco à vida 

Ocupações em encosta com altas declividades (Priori zar essas situações na destinação de recursos) 
com risco  de deslizamento de terra   

Parte da ocupação do Tororó.  Plano de Ocupação ou de Prevenção de Riscos em áreas urbanas que 
restrinja o uso habitacional nessas áreas; articulação de políticas, 
programas e ações conjuntas entre os órgãos de Desenvolvimento 
Urbano e os de Defesa Civil. 

Vila Via do Metrô, BR 324.  
Vila Praiana, Lauro de Freitas. 

Ocupações com indícios de risco premente Prevenção e Gestão de situações de risco à vida 
de desabamento  de imóvel (Priorizar essas situaçõe s na destinação de recursos) 

Imóvel da Prefeitura, Ladeira da Praça, no Centro, SSA. 
Requalificação do imóvel para destinação ao uso habitacional em 
condições adequadas 

Clube Português, na Pituba, SSA. Remanejamento das famílias com garantia dos Direitos Humanos das 

Imóvel do IPRAJ, Centro, Dias D'ávila. 
Requalificação do imóvel para destinação ao uso habitacional em 
condições adequadas 

Ocupações em faixas de servidão de rodovias ou de l inhas de Prevenção e Gestão de situações de risco à  vida 
transmissão de energia elétrica em trechos de alta tensão (Priorizar essas situações na destinação de recursos) 

Parte da ocupação Vila Via do Metrô, BR 324, limítrofe com Arraial 
do Retiro, SSA. Plano de Ocupação ou de Prevenção de Riscos em áreas urbanas. 
Encosta em faixa de servidão da BR 324, Rua do Bom Juá, SSA. Remanejamento das famílias com garantia dos Direitos Humanos das 

Revitalização de Áreas Centrais/Degradadas Promoção  de Habitação de Interesse Social no Centro Tradici onal 
Inseridas em áreas centrais antigas ou inseridas em  

zoneamento de APCP's  
Edf. Lord, Av. Carlos Gomes, Centro, SSA. Definição de ZEIS no PDDU na área do Centro Tradicional de Salvador; 
Edf. Chile, Rua Chile, Centro, SSA. Regularização e requalificação dos imóveis ocupados; 
Imóvel da Prefeitura, Ladeira da Praça, no Centro, SSA. Destinação dos imóveis vagos, abandonados ou subutilizados para HIS 
Tororó, no entorno da nascente da Fonte do Tororó, Centro, SSA. Plano de ocupação da área central; 
Vila Brandão Aquisição de estoque imobiliário para HIS como identificação dos 
Edf. Rajadas, Rua do Juliao, Comércio, SSA.  
Vila Nova Esperança (Rocinha), acesso pela Rua do Taboão e Beco 
do Frazão, Pelourinho, SSA.   
Imóvel do IPAC, Ladeira da Soledade, 125, Soledade.   
Imóvel do IPAC, Rua do Passo, Nº 32, Centro, SSA.   
Imóvel do IPAC, Rua do Passo, Nº 46, Centro, SSA.   
Imóvel na Ladeira do Prata (transverasl à Av. JJ Seabra), Centro, 
SSA.   

Conflitos por um padrao habitacional e urbanistico- ambiental 
adequado: Regularização Fundiária e Urbanística 

Ocupações consolidadas com necessidade de regulariz ação 
urbanística  

Tororó, no entorno da nascente da Fonte do Tororó, Centro, SSA. Urbanização Integrada com melhorias e produção habitacional. 
Beco do Sabão, na Calçada, SSA.  Urbanização Integrada com melhorias e produção habitacional. 
Ocupação na "Vila Via do Metrô". Urbanização Integrada com melhorias e produção habitacional. 
Marotinho, Bom Juá, SSA. Regularização fundiária e urbanística. 
Costa Azul (Paraíso Azul e Recanto Feliz), SSA. Conclusão das etapas previstas de projetos de Urbanização Integrada. 
Imbassaí, Dias D'ávila. Urbanização Integrada com melhorias e produção habitacional. 

Conflito por disputa de interesses pela localização  
Regulação do Mercado Imobiliário e Democratização d o Acesso á 

Terra Urbana 

Vila Brandão 
Definição de ZEIS e promoção de Regularização Fundiária com 
permanência das famílias. 

Costa Azul, localidades de Paraíso Azul e Recanto Feliz, SSA. 
Definição de ZEIS associada a Projeto de Desenvolvimento Social 
efetivo que iniba as pressões do mercado imobiliário. 

Conflitos em áreas com projetos previstos Viabiliza ção da Produção HIS e Programação de novas demandas . 
Edf. da antiga Fábrica Barreto de Araújo, Av. Beira Mar, Ribeira,  
Entorno da Lagoa da Paixão, próximo a área do Projeto Village da 
Lagoa, Valéria, SSA. 

Execução ou conclusão de Projeto de HIS e programação para 
atendimento de novas demandas, de acordo com as diretrizes e critérios 
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da PEHIS. 

Av. Aliomar Baleeiro, Km 12, Estrada Velha do Aeroporto.   
Clube Português, na Pituba, SSA.   
Costa Azul, localidades de Paraíso Azul e Recanto Feliz, SSA.   
Caji, Lauro de Freitas   
 
Fonte: FIGUEIREDO, Glória Cecília dos Santos, VIANA, Mário, ARAGÃO, Mônica, e REBOUÇAS, Thais (Relatores Técnicos) / COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS DA ALBA et tal, 2007. 

 
Considerando as tipologias identificadas e seus aspectos tratados acima, foram verificadas tensões e contradições 
entre o direito de propriedade e o direito à cidade, a partir dos comportamentos dos agentes envolvidos nessas 
situações, manifestas nas seguintes questões centrais: 
 
� Constitui-se um campo de tensão na disputa, em relação a cada área com domínio fundiário privado, entre a 

prevalência do direito de propriedade de um indivíduo (pessoa física ou empresa) mesmo que ele não esteja 
cumprindo a exigida função social da propriedade, e do direito à moradia de uma coletividade; 

�  
� É recorrente a contradição contida no fato do poder público (União, Estado ou Município) apesar, de ser o 

responsável por promover os direitos sociais garantidos constitucionalmente, atuar justamente de forma 
oposta, negando o direito á moradia, seja através da Justiça quando delibera em ações de reintegração de posse 
a remoção ou expulsão dos ocupantes dos lugares onde vivem; seja nos casos em que mantém os próprios 
imóveis públicos sem destinação social, na medida em que são praticamente nulos usos coletivos e/ou 
públicos instituídos por esses agentes em tais imóveis. 

 
Atentando-se para as questões centrais, observadas acima, foram analisados os resultados parciais ou definitivos das 
ações judiciais de reintegração de posse sobre áreas levantadas no relatório de referência da análise empreendida 
neste artigo. Para tanto foi realizada consulta à Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE)12, sendo que as 
informações coletadas foram sistematizadas no quadro abaixo: 
 
Quadro 3 – Análise dos Resultados das Ações de Reintegração de Posse em Áreas de Conflitos Fundiários 
Urbanos. 
Município Identificaç

ão da área  
Entidade  Domínio Ações Indicadores (resultado das 

ações) 
Análise dos indicadores 

   Púb Part  Reint. 
Posse 

Outras   

Salvador Edf. Lord, 
Av. Carlos 
Gomes, 
Centro. 

MNLM  X X  A justiça emitiu liminar de 
reintegração de posse contra os 
ocupantes, mas há um acordo 
que suspendeu temporariamente 
o cumprimento da mesma. 

Resultado provisório da ação 
judicial favorável ao proprietário, 
porém a resistência contra o 
resultado pelos ocupantes, além 
da mediação desse conflito pela 
DPE suspendeu, ao menos 
temporariamente, a remoção dos 
ocupantes.  

  Edf. Chile, 
Rua Chile, 
Centro. 

MSTS  X X  O imóvel foi reintegrado em 
favor do proprietário, houve um 
acordo com o MSTS onde o 
proprietário custeou a relocação 
dos ocupantes para outras 
áreas. 

Acordo judicial, com remoção dos 
ocupantes da área. 
 

  Tororó, no 
entorno da 
nascente 
da Fonte 
do Tororó, 
Centro. 

MNLM X   X Existe uma ação do Ministério 
Público contra a Prefeitura 
exigindo preservação da APP 
existente na área, através da 
desocupação da mesma.  

 Ação de outra natureza. Nesse 
caso há uma situação complexa, 
onde se evidencia um conflito que 
coloca em lados opostos direito à 
moradia e preservação ambiental. 

  Vila 
Brandão 

Assoc. de 
Mor.  Vila 
Brandão 

X   X Existe um decreto de utilidade 
pública emitido pela Prefeitura 
de Salvador que torna essa área 
passível de desapropriação, 
ameaçando a segurança da 
posse das famílias ocupantes, a 
maioria das quais lá vive há 
mais de 4 décadas. A DPE 
constituiu uma ação de 
impugnação de tal decreto, que 
se encontra em curso. 

Ação de outra natureza. 

  Imóvel na 
Ladeira do 
Prata, 
Centro. 

Frente de 
Luta pela 
Moradia 

 X X  A defesa jurídica dos ocupantes 
feita pela DPE conquistou a 
suspensão da liminar de 
reintegração de posse desse 

Resultado provisório da ação 
judicial favorável aos ocupantes, 
garantindo a permanência dos 
mesmos. 
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imóvel. 

  Galpão 1 
da RFFSA, 
Calçada. 

MSTS X  X  Existe ação de reintegração de 
posse desse imóvel em favor da 
União, mas como se trata de 
jurisdição federal, formalmente 
não cabe a DPE a defesa dos 
ocupantes nessa ação, sendo 
que essa instituição não possui 
informações sobre este 
processo. 

Sem informações atualizadas. 

  Galpão 2 
da RFFSA, 
Calçada. 

MSTS X  X  Idem Sem informações atualizadas. 

  Galpão 3 
da RFFSA, 
Calçada. 

MPT X  X  Idem Sem informações atualizadas. 

  Beco do 
Sabão, na 
Calçada. 

MSTS  X X  A defesa jurídica dos ocupantes 
feita pela DPE conquistou a 
suspensão da ação de 
reintegração de posse desse 
imóvel. 

Resultado da ação judicial 
provisoriamente favorável aos 
ocupantes, garantindo a 
permanência dos mesmos. 

  Edf. da 
antiga 
Fábrica 
Alfred, Av. 
Fernandes 
da Cunha, 
Mares. 

MSTS  X  X Ação trabalhista. O imóvel 
integra passivo trabalhista dos 
ex funcionários da fábrica. E por 
se tratar de jurisdição federal a 
DPE não pode atuar no 
processo judicial, apenas na 
mediação. 

Ação de outra natureza. 

  Edf. Antiga 
Clínica Irte, 
Rua 
Euclides 
da Cunha, 
Mares. 

MSTS  X X  O imóvel foi reintegrado em 
favor do proprietário, houve um 
acordo com o MSTS onde o 
proprietário custeou a relocação 
dos ocupantes para outras 
áreas. 

Acordo judicial, com remoção dos 
ocupantes da área. 
 

  Edf. 
Sampaio, 
Rua Barão 
de 
Cotegipe, 
Calçada, 
SSA. 

MSTS  X X  Houve mediação no local e 
consegui-se um prazo para a 
construção de uma solução 
negociada entre as partes. 

Em processo de mediação. 

  Edf. da 
antiga 
Fábrica 
Barreto de 
Araújo, Av. 
Beira Mar, 
Ribeira. 

MSTS  X X  A liminar foi revogada, suscitada 
o interesse do Município no feito, 
já que houve decreto deste ente 
federativo declarando a área de 
interesse social para fins de 
desapropriação. 

Resultado da ação judicial 
favorável aos ocupantes, 
garantindo a permanência dos 
mesmos. 

  Escada, 
Av. Afrânio 
Peixoto, 
Subúrbio 
Ferroviário. 

MSTS/Fre
nte  

 X X  A defesa jurídica dos ocupantes 
feita pela DPE conquistou a 
suspensão da liminar na ação de 
reintegração de posse desse 
imóvel. 

Resultado provisório da ação 
judicial favorável aos ocupantes, 
garantindo a permanência dos 
mesmos. 

  Clube 
Português, 
na Pituba. 

MSTS X  X  O imóvel foi reintegrado em 
favor da Prefeitura de Salvador, 
sendo que do total das 152 
famílias da ocupação original, 
realizada pelo MSTS, a 
Prefeitura se comprometeu com 
o atendimento de 85 em projeto 
habitacional de interesse social.  
Até 15 de agosto de 2007 
apenas 25 das 85 famílias que 
deveriam ser beneficiárias foram 
de fato contempladas em projeto 
habitacional*.  

Resultado da ação judicial 
favorável ao proprietário, com 
remoção dos ocupantes da área. 

Lauro de 
Freitas 

Vila 
Praiana. 

MSTS  X X  A ação de reintegração de posse 
foi extinta. 

Resultado definitivo da ação 
judicial favorável aos ocupantes, 
garantindo a permanência dos 
mesmos. 

 
* Informações contidas no documento "Dossiê Clube Português (MSTS/MSTB, 2007) e no Ofício 049/2007 (MSTS, 2007). 
Fonte: Consulta à DPE, através de entrevista à Defensora Pública Estadual Mônica Aragão (2009).  
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Pelo exame das informações sistematizadas no quadro acima tem-se que, além das ações judiciais de reintegração de 
posse, já apresentadas no relatório de referência deste trabalho, surgiram duas novas ações, relativas às ocupações 
do Edifício Chile (Centro de Salvador) e do imóvel da antiga Fábrica Barreto de Araújo (Ribeira, Salvador). Cabe 
aqui também fazer duas retificações, o primeiro quanto ao registro de ocorrência de ação de reintegração de posse 
da ocupação na antiga Fábrica Alfred (Mares, Salvador), apresentado no referido relatório, com base no relato do 
MSTS (ver nota 13), porém trata-se de fato de uma ação judicial trabalhista, o segundo é incluir o registro de ação 
de reintegração de posse sobre o imóvel do Clube Português, que estava ausente no relatório13. Considerando-se as 
novas ações e as retificações feitas tem-se a ocorrência de 13 (treze) das áreas de conflitos fundiários urbanos que 
foram ou são objetos de 11 (onze) ações judiciais de reintegração de posse (ver nota 10).  
 
É necessário registrar que: em uma destas ações, relativas a três áreas de conflitos fundiários urbanos, não se obteve 
informações quanto aos resultados das mesmas, qual seja  a ação em favor da União, relativo à imóvel que contém 
três ocupações (como trata-se de imóvel de domínio da União e por isso com jurisdição federal, formalmente não 
cabe a DPE a defesa dos ocupantes nessa ação, sendo que essa instituição não possui informações sobre este 
processo); e a ação relativa ao Edifício Sampaio (Calçada, Salvador), ainda não conta com nenhum resultado, 
estando em curso um processo de mediação e negociação entre as partes. 
 
Em relação aos indicadores, relativos aos resultados das demais ações, constata-se que houve quatro ações judiciais 
cujos processos apresentaram resultados favoráveis aos respectivos proprietários. Sendo que em três das áreas 
correspondentes, aconteceram a remoção dos ocupantes das mesmas, quais sejam a ocupação do Clube Português 
(Pituba, Salvador), a ocupação do Edifício Chile (Centro, Salvador) e a do Edifício da Antiga Clínica Irte (Mares, 
Salvador). Já no caso da ocupação do Edifício Lord (Centro, Salvador), apesar do resultado da ação judicial ter sido 
favorável ao proprietário, há uma resistência contra o mesmo pelos ocupantes, que se desdobrou na instituição de 
uma mediação desse conflito pela DPE, que ocasionou a suspensão temporária do cumprimento da liminar de 
reintegração de posse, postergando a intenção de remoção dos ocupantes contidas neste resultado. Nestes casos 
confirma-se a prevalência do direito de propriedade em detrimento do direito à moradia dos ocupantes, que têm 
suas possibilidades e intenções de apropriações coletivas desses espaços bloqueadas. 
 
É preciso também registrar que além dos resultados em favor dos proprietários, existem a ocorrência de ações 
administrativas ou ações judiciais de outra natureza que deixam os ocupantes suscetíveis de sofrer remoção ou 
expulsão. Esse é o caso de uma ação movida pelo Ministério Público contra a Prefeitura Municipal de Salvador que 
exige a desocupação da Área de Preservação Permanente (APP) existente na ocupação do Tororó, evidenciando 
um conflito que coloca inadequadamente em lados opostos direito à moradia e preservação ambiental, já que 
atualmente a Resolução CONAMA No 369, de 28 de março de 2006, permite ao órgão ambiental competente 
autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em APP nos casos de interesse social relativo a regularização 
fundiária sustentável de área urbana, dentre outros14. Outro caso, refere-se à emissão recente de um decreto de 
utilidade pública pela Prefeitura de Salvador em relação a área que abriga a Vila Brandão,  tornando essa área 
passível de desapropriação, e ameaçando assim a segurança da posse das famílias ocupantes, a maioria das quais lá 
vivem há décadas15. Por fim cabe ressaltar o já mencionado conflito fundiário relativo à ocupação da antiga Fábrica 
Alfred nos Mares em Salvador, onde existe uma ação trabalhista, sendo que o imóvel ocupado integra passivo 
trabalhista dos ex-funcionários da fábrica, colocando uma situação de conflito complexa, onde há disputa pela 
posse do imóvel por duas coletividades vulneráveis, confrontando-se nesse caso tanto a demanda pelo direito à 
moradia quanto a demanda por direitos trabalhistas. Nessas complexas situações coloca-se a necessidade de 
constituir processos legítimos de pactuação, voltados à superação de tais conflitos a partir do reconhecimento e 
priorização da promoção dos direitos sociais de todas as coletividades vulneráveis envolvidas, fugindo portanto de 
soluções setoriais ou corporativas. 
 
Não obstante aos indicadores pró direito de propriedade e de bloqueio ao direito à cidade, tratados acima, existem 
resultados favoráveis aos ocupantes de áreas de conflitos fundiários urbanos em cinco ações judiciais de 
reintegração de posse, com garantia da permanência dos mesmos nas ocupações correspondentes, quer se trate dos 
resultados ainda provisórios para as ocupações de imóveis na Ladeira do Prata (Centro, Salvador), no Beco do 
Sabão (Calçada, Salvador), em Escada (Subúrbio Ferroviário, Salvador) e na antiga Fábrica Barreto de Araújo 
(Ribeira, Salvador); ou onde a ação correspondente foi extinta, como no caso de Vila Praiana (Lauro de Freitas). 
Nestes lugares as resistências, contestações e lutas políticas protagonizadas pelos ocupantes e entidades 
representativas dessas coletividades, lograram imprimir contra-racionalidades alternativas, com capacidade de 
impulsionar alterações substanciais no caráter excludente da ordem jurídica, constituindo assim experiências de 
superação da preponderância do direito de propriedade em favor da prevalência do direito à cidade para os seus 
ocupantes e colocando possibilidades de emergências de apropriações espaciais coletivas. 
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5 DOS CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
 

Contudo, não se pode subestimar os imensos desafios que se colocam para a efetivação das possibilidades de 
apropriações espaciais diferenciadas, sendo necessário explicitar os entraves que se colocam para a realização de 
ações de regularização fundiária que respondam às demandas pela promoção do direito à cidade, nas situações 
analisadas. 
 
As ações de regularização fundiária são aqui compreendidas numa concepção ampla que diz respeito à garantia da 
segurança da posse, através da titulação coletiva associada à intervenções urbanísticas de produção habitacional de 
interesse social e ou urbanização integrada, demarcação e regulamentação de ZEIS nas áreas ocupadas. E Mesmo 
que o Estatuto da Cidade e a Medida Provisória 2.220 tenham abordado, quase que exclusivamente, a dimensão 
jurídica da regularização fundiária, coloca-se aqui a perspectiva de promoção da regularização fundiária, envolvendo 
não apenas mecanismos para titulação e segurança da posse da população de ocupações precárias, mas instaurando 
concomitantemente processos de regularização urbanística e políticas fundiárias e imobiliárias que incidam sobre o 
mercado de terras, ampliando o espaço destinado para a produção de moradia popular, objetivando-se a integração 
dessas populações ao espaço urbano, aumentando sua qualidade de vida e resgatando sua cidadania (INSTITUTO 
PÓLIS, 2001, P. 151-153). 
 
Sendo assim, uma primeira questão a ser destacada é que, não obstante ao fato da maior parte dos planos diretores 
elaborados sob a égide do Estatuto da Cidade fazer referência aos instrumentos de democratização do acesso à 
terra urbanizada, de cumprimento da função social da propriedade urbana, de recuperação da mais valia urbana, e 
de gestão democrática16, não há uma correspondência de tal previsão com a existência de condições para a 
aplicabilidade dos mesmos, a julgar  pelos baixos indicadores relativos ao peso das questões correlatas de 
enfrentamento prioritário no plano diretor, que apontam para um quadro majoritário de não regulamentação destes 
dispositivos17. Tal questão se expressa, por exemplo, no fato das ocupações em situações de conflitos fundiários 
urbanos em Salvador não terem sido demarcadas como ZEIS tanto no Plano Diretor, quanto no Plano Municipal 
de Habitação de Salvador, apesar da Política Municipal de Habitação prever as categorias ZEIS I e II, aplicáveis a 
todas essas situações, já que referem-se a 

 
ZEIS I – corresponde aos assentamentos precários, situados em terrenos de propriedade pública ou 
privada, nos quais haja interesse público em promover a regularização urbanística e fundiária;  
 
ZEIS II – corresponde à edificação ou conjunto de edificações deterioradas, ocupadas predominantemente 
sob a forma de cortiços ou habitações coletivas, localizados em regiões com infra-estrutura urbana 
consolidada, nos quais haja interesse público em promover a regularização edilícia, sua reutilização e a 
regularização Plano da propriedade das unidades imobiliárias, destinando-as à Habitação de Interesse Social 
(PMS, SEHAB, 2008, p. 89-90). 

 
Outra questão crucial diz respeito à contradição de haver uma enorme disponibilidade de investimentos públicos 
para ações de Habitação de Interesse Social (produção, urbanização integrada e ou regularização fundiária e 
urbanística) e um baixo nível de produção formalizada18 de espaço em resposta às demandas da população das 
situações de conflitos fundiários urbanos19. O período atual conta com um processo de retomada de investimentos 
no denominado “desenvolvimento urbano”, sobretudo a partir do ano de 2005, em setores como habitação e 
saneamento20, contudo, quando se o observa a dinâmica da produção formalizada de espaço, protagonizada pelo 
poder público em Salvador21, tem-se que é ínfimo o atendimento das demandas por ações de regularização 
fundiária, a julgar pelo exame dos registros dos alvarás de construção emitidos pela Prefeitura de Salvador, relativos 
à intervenções dos entes públicos nos anos de 2007 (ano de aprovação do relatório com levantamento das situações 
de conflitos analisadas) e 2008: 
 
Quadro 4 - Alvarás de Construção com Requerentes Órgãos Públicos, Salvador, 2007. 

Mês Alvarás Agente Requerente Localização do Imóvel Grupo 
de Uso 

A. Ter. 
(m²) 

A. Const. 
(m²) 

Janeiro 
12852 -

31/01/2007 União UFBA RUA CAETANO MOURA - FEDERAÇÃO IN 09     4.606,00  
                

1.630,26  

Março 
13541 -

21/06/2007 Estado CONDER 
AV. ALIOMAR BALEEIRO – 

MUSSURUNGA R-05.2   21.775,00  
               

7.575,52  

Março 
13554 -

01/03/2007 Estado CONDER 
RUA 28 DE SETEMBRO - CENTRO 

HISTÓRICO M-02        208,75  
                   

570,27  

Março 
13575 -

09/03/2007 União INFRAERO RODOVIA BA 099 - SÃO CRISTOVÃO CS 14.1   26.100,00  
               

8.537,75  

Abril 
13654 -

31/05/2007 Estado CONDER  RUA DO CORPO SANTOS - CENTRO R-03        228,53  
                   

867,08  
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Abril 
13655 -

31/05/2007 Estado CONDER  RUA DEMOCRATA – CENTRO R-03        325,35  
                   

603,33  

Abril 
13656 -

31/05/2007 
Estado 

CONDER  LADEIRA DA MISERICÓRDIA – CENTRO R-03 
         

149,81  
                   

664,73  

Abril 
13657 -

31/05/2007 Estado CONDER  LADEIRA DA MISERICÓRDIA - CENTRO R-03        254,26  
                   

556,05  

Abril 
13658 -

31/05/2007 
Estado 

CONDER  LADEIRA DA MONTANHA - CENTRO M-02        349,00  
                     

641,81  

Abril 
13659 -

31/05/2007 
Estado 

CONDER  LADEIRA DA MISERICÓRDIA - CENTRO R-03        232,52  
                

1.069,66  

Maio 
13646 -

02/05/2007 Estado CONDER  RUA ANA LÚCIA TORRES - NARANDIBA R- 5.1   32.104,00  
                

3.619,24  

Agosto 
13653 -

15/08/2007 Estado CONDER  AV. FREDERICO PONTES - COMÉRCIO 
R-03/R-

5.2     8.672,97  
                  

5.291,11  

Setembro 
14013 -

25/09/2007 
Estado 

CONDER  
ANTIGA ESTRADA DO CABRITO - 

PLATAFORMA IN -3.2     5.000,00  
                

1.443,93  

Outubro 
14080 -

22/10/2007 
Estado 

SUDIC RODOVIA BA-528 KM 1 - VALÉRIA ID-8.3     4.682,67  
                  

1.119,00  

Novembro 
14154 -

28/11/2007 Estado CONDER LAD. DA SOLEDADE - SOLEDADE R-03 
      
1.249,91  

                
1.925,75  

Dezembro 
14081 -

07/12/2007 Estado IPRAJ 
5 AV CENTRO ADMINISTRATIVO BAHIA 

- CAB IN-12.1 
   
41.981,44  

             
46.442,88  

Dezembro 
14178 -

05/12/2007 Estado CONDER RUA TOCANTINS - IMBUÍ R-03 
     
6.013,93  

               
6.080,90  

Dezembro 
14187 -

13/12/2007 Estado CONDER RUA TOCANTINS- BOCA DO RIO R-03 
     
5.100,82  

               
5.624,69  

Dezembro 
14202 -

19/12/2007 União 

SEGUNDO 
COMANDO 

AÉREO 
REGIONAL RUA DOUTOR BOUREAU - COSTA AZUL R-03 

     
1.334,00  

               
5.093,02  

Alvarás de Construção com requerentes órgãos públicos, Salvador 2007. Fonte: Prefeitura Municipal de Salvador. Superintendência do Controle e 
Ordenamento do Uso do Solo do Município, 2008. Disponível em: <http://www.sucom.ba.gov.br/sucom_construcao_consulta.asp>, Acesso em dez 2008. 

 

Quadro 5 - Alvarás de Construção com Requerentes Órgãos Públicos, Salvador, 2008. 

Mês Alvarás Agente Requerente Localização do Imóvel  Grupo 
de Uso 

A. Ter. 
(m²) 

A. Const. 
(m²) 

Janeiro 
14272 -

31/01/2008 Estado CONDER  
RUA RECANTO DOS PÁSSAROS - 

CAJAZEIRAS IV R-02 
            

4.770,02         1.226,00  

Fevereiro 
14282 -

21/02/2008 Estado CONDER RUA DAS PALMEIRAS - VALÉRIA 
E-5.1/R-

5.1 
         

77.222,08       11.492,56  

Fevereiro 
14303 -

18/02/2008 União 
SEGUNDO 
COMANDO 
AÉREO 

RUA ADELAIDE FERNANDES COSTA - 
COSTA AZUL R-03 

             
1.368,00        5.439,20  

Março 
14378 -

27/03/2008 Estado CONDER 
RUA LAURO DE FREITAS - SÃO 

CRISTÓVÃO IN-10.1 
               

250,39            399,91  

Maio 
14411 -

05/05/2008 União INFRAERO AV. CARYBÉ-AEROPORTO 
CS-

10.1/CS-
2.2 

            
5.000,00  

        
1.699,51  

Julho 
14555 -

11/07/2008 Estado CONDER RUA DEMOCRATA - DOIS DE JULHO R-03 
               

384,69            712,59  

Julho 
14593 -

30/07/2008 Estado CONDER 
ESTRADA DA PACIÊNCIA - CAJAZEIRAS 

IX OUTROS 
       

430.454,39     107.165,00  

Agosto 
14604 -

04/08/2008 União 

UNIÃO FEDERAL/ 
MARINHA DO 
BRASIL- 
COMANDO DO 2° 
D. NAVAL RUA PROF. LEMOS BRITO - BARRA R-02 

          
70.231,28        6.233,70  

Agosto 
14644 -

26/08/2008 Estado 
TRIBUNAL 
REGIONAL 
ELEITORAL DA 

1ª AV. CENTRO ADMINISTRATIVO - CAB IN-12.3 
          

29.125,92      21.465,00  

Setembro 
14664 -

05/09/2008 Estado IPRAJ 
AV. ULYSSES GUIMARÃES - 

SUSSUARANA IN-12.3 
                         
-                39,00  

Setembro 
14695 -

22/09/2008 Município SEHAB AV. ALIOMAR BALEEIRO, KM 10 E-5.1 
          

61.253,00      15.650,60  

Novembro 
14822 -
00:00:00 Estado SUDIC  

RUA MORADAS DA LAGOA - FAZENDA 
COUTOS 3 ID 

              
1.608,51            836,31  

Novembro 
14852 -
00:00:00 União 

JUSTIÇA 
FEDERAL - 
SEÇÃO 
JUDICIARIA DA 
BAHIA 

AV. ULYSSES GUIMARAES - 
SUSSUARANA IN-12.3 

         
22.927,67       16.192,08  

Novembro 
14855 -
00:00:00 Estado 

GOVERNO DO 
ESTADO DA 
BAHIA 

AV. CARDEAL AVELAR BRANDÃO 
VILELA - MATA ESCURA E-8.1 

                         
-           5.163,02  

Dezembro 
14901 -

22/12/2008 Estado EBDA AV. ADHEMAR DEBARROS - ONDINA IN-09 
               

240,00  
            

181,17  
Alvarás de Construção com requerentes órgãos públicos, Salvador 2008. Fonte: Prefeitura Municipal de Salvador. Superintendência do Controle e Ordenamento 
do Uso do Solo do Município, 2008. Disponível em: <http://www.sucom.ba.gov.br/sucom_construcao_consulta.asp>, Acesso em dez 2008. 
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Pela confrontação das informações dos quadros acima com as demandas explicitadas nas situações de conflitos 
fundiários urbanos analisadas (ver nota 32), tem-se uma produção pública que não responde, e por conseqüência 
não reconhece, as reivindicações explicitadas nestas situações, já que do total de 19 (dezenove) empreendimentos 
aprovados em 2007, cujos requerentes são agentes públicos, apenas um refere-se a tais demandas, qual seja, a 
intervenção de urbanização integrada22 na Av. Aliomar Baleeiro – Mussurunga (Alvará No 13541). Em 2008 do 
total de 15 (quinze) empreendimentos correspondentes a alvarás de construção requeridos por órgãos e instituição 
públicas, aprovados nesse ano, o número de empreendimentos relativo às demandas das situações de conflitos, em 
questão, aumentaram para dois, apesar da localização de um deles indicar a continuação da urbanização integrada 
na Av. Aliomar Baleeiro (Alvará No 14282), e a do outro dizer respeito ao atendimento parcial das famílias 
ocupantes do Clube Português23, que foram relocadas para a localidade periférica de Valéria. 

O descaso tácito do Poder Público com tais situações estão na contramão do que dispõe a Política Estadual de 
Habitação de Interesse Social (PEHIS)24, cujos critérios se aplicam à totalidade dos conflitos fundiários urbanos 
analisados, já que essa política estabeleceu dentre os seus objetivos  

I - assegurar o respeito e a proteção do direito à moradia digna e sustentável, o acesso à terra urbanizada e 
titulada para a população de baixa renda urbana e rural e para as populações tradicionais; 
II – adotar e viabilizar padrões adequados de moradia nos programas e projetos de habitação de interesse 
social, levando em consideração as diversidades regionais e as especificidades das populações atendidas (Art. 
3º da Lei Estadual No 11.041 de 2008); 

Devendo ser observados os seguintes princípios, dentre outros, no desenvolvimento e consecução desta política 

II – da garantia da moradia digna como direito fundamental e vetor de inclusão social; 
III – do respeito à cultura local; 
IV – da função socioambiental da propriedade urbana e rural; 
V – da justiça social, em especial nas situações de conflitos socioambientais (grifos nosso) (Art. 4º da 
Lei Estadual No 11.041 de 2008); 

E também as seguintes diretrizes, além de outras estabelecidas 

II – definição das prioridades e ações da política estadual de habitação de interesse social, com 
ênfase para as ações em áreas de risco à vida, insalubres e de preservação permanente, bem como 
as sujeitas a deslocamento e despejos em razão da execução de obras e empreendimentos 
promovidos com recursos públicos (grifos nossos); 
(...) 
XII – respeito aos modos de vida, formas de organização da comunidade, composição familiar, à 
diversidade de tipologias, produção social e cultural das habitações (Art. 5º da Lei Estadual No 11.041 de 
2008); 

Mesmo que se argumente que outros 12 (doze) empreendimentos públicos, aprovados em 2007 (alvarás 13554, 
13654, 13655, 13656, 13657, 13658, 13659, 13646, 13653, 14154, 14178 e 14187)25 e outros cinco, aprovados em 
2008 (alvarás 14272, 14303, 14378, 14555 e 14604)26, também referem-se à intervenções de regularização fundiária, 
suas execuções não constituem atendimento estatal voltado à promoção do direitos à cidade dos ocupantes e 
coletividades em nenhuma das áreas levantadas no relatório, sendo esses ocupantes e suas demandas invisibilisados.  

Quando se considera que estes conflitos, surgem como formas de resistência e estratégias de contestação, que 
possibilitam algumas inovações acerca da diversidade de ocupação de espaços privilegiados, pelos movimentos 
sociais, já que a maior parte das ocupações a que se referem, mesmo precárias, encontram-se em áreas infra-
estruturadas (sobretudo no Centro Antigo de Salvador e no seu entorno), nas quais disputam permanecer e acessar 
condições qualificadas e dignas de vida, vai-se constatar que aquela orientação do poder público de não 
reconhecimento de tais situações, não incorpora nem reconhece os pobres nos lugares, que não os da periferia, 
sendo que perde-se a oportunidade de vivência do inédito, do novo, das vivências de novas práticas e normas, 
somente introduzidas pela diversidade de experiências (SANTOS, 2008b, p. 323).  

Outra questão que pode ser depreendida dos dados sobre alvarás de construção aprovados em Salvador relativos a 
intervenções de entes públicos, é a baixíssima participação desse segmento no total de empreendimentos liberados, 
já que no ano de 2007 do total de 762 (setecentos e sessenta e dois) alvarás aprovados, apenas em 19 (dezenove) os 
requerentes foram órgãos ou instituições públicas, o que corresponde a mínimos 2,5% das iniciativas de produção 
formalizada de espaço construído. Em 2008, do total de 656 (seiscentos e cinqüenta e seis) alvarás aprovados, o 
número desses requerentes cai para 15 (quinze) ou 2,3% desse total.  

Quando avaliamos essa produção em termos de área construída, temos uma dimensão da intensa apropriação 
privada dos espaços qualificados da cidade, já que em 2007, do total de 3.379.203,96 m2 de área construída 
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correspondente ao total de alvarás emitidos, apenas 99.356,98 m2, ou 2,9%, referiram-se às intervenções do poder 
público, quantidade irrisória frente aos avassaladores 1.839.574,53 m2 requeridos por empresas imobiliárias e da 
construção civil, que foram o segmento com a maior participação nesta produção imobiliária, respondendo por 
54,4%27. Em 2008 mesmo com o aumento do total de área construída relativa à intervenções do poder público, que 
foi de 193.895,65 m2, ou 4% do total de 4.901.559,74 m2 liberados nesse ano, as empresas imobiliárias e da 
construção civil avançaram ainda mais seu domínio territorial, sendo essas responsáveis por 3.164.935,13 m2, o 
equivalente a 64,6% do total de espaço construído licenciado nesse ano. 

Outra questão que é preciso destacar é a praticamente nula atuação municipal na produção habitacional de interesse 
social e em ações de regularização fundiária, constatada tanto pela inexistência de empreendimento aprovado no 
ano 2007, como da aprovação de apenas um alvará de construção requerido por órgão municipal em 2008 (alvará 
14695) (ver Quadros 4 e 5). Esta constatação indica que permanece na Bahia a histórica centralização das políticas 
urbanas no nível governamental estadual28. 

O quadro acima deixa evidente que, apesar da nova ambiência legal, normativa e institucional pós Estatuto da 
Cidade,  as ações de regularização fundiária, voltadas para os grupos sociais vulneráveis social e economicamente 
em situações de conflitos fundiários urbanos, associadas a uma produção pública concreta de habitação de interesse 
social e de usos institucionais complementares, que especifiquem a função social da propriedade, ainda continuam, 
no plano das intenções, não se constituindo como tendência mais geral, sendo urgente a instituição de uma atuação 
estatal que vá do discurso para a ação. 

Apesar disso, a compreensão aqui é que as ações iniciadas com as ocupações e resistências desses movimentos 
frente e à inoperância do Estado trazem à tona a idéia de irreversibilidade da ação política, pois, ainda que esta não 
tenha se revelado, “nem mesmo o olvido e a confusão, que podem encobrir com tanta eficácia a origem e a 
responsabilidade de qualquer ato isolado, são capazes de desfazer o ato ou suprimir-lhe as conseqüências” 
(ARENDT, 2005, p. 244). As ações de ocupações dos movimentos expostas no presente artigo, finalizadas 
enquanto objetivo primeiro ou em ainda em curso, se caracterizam por essa irreversibilidade inerente à ação 
humana, na medida em que reforça a crença na importância da diversidade e do confronto por ela suscitado, como 
uma tentativa de, nos dizeres de Milton Santos, transpor a barreira das práxis repetitivas, nesses casos excludentes e 
segregadoras, rumo a práxis libertadoras, somente possíveis a partir da ação reveladora propiciada pela estratégia de 
inclusão dos pobres na sociedade (2008b). 

 

 

NOTAS 

                                                 
1 Para uma síntese da produção acadêmica sobre a temática ver MARICATO (1995 e 2000).   

2 Aqui entendida no sentido proposto por Milton Santos, quando o mesmo afirma que “o fato de que a produção limitada de 
racionalidade é associada a uma produção ampla de escassez conduz os atores que estão fora do círculo da racionalidade hegemônica 
à descoberta de sua exclusão e à busca de formas alternativas de racionalidade, indispensáveis à sua sobrevivência (...)”  (2008b, pp. 
304-310). 

3 FIGUEIREDO, Glória Cecília dos Santos, VIANA, Mário, ARAGÃO, Mônica, e REBOUÇAS, Thais (Relatores Técnicos) / COMISSÃO 
DE DIREITOS HUMANOS DA ALBA E OUTROS AUTORES. Relatório Conflitos Fundiários Urbanos e violações do direito humano à 
moradia adequada na Região Metropolitana de Salvador (2007). 

4 Grupo de Trabalho sobre Conflitos Fundiários Urbanos e violações do direito humano à moradia adequada na Região Metropolitana de 
Salvador. 

5 Avanços esses expressos no capítulo da Política Urbana da Constituição Federal de 1988 (Arts. 182 e 183), na aprovação do Estatuto 
da Cidade (Lei Federal No 10.257/2001), da MP 2.220/2001, na criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (Lei 
Federal No 11.124/2005), do marco regulatório do saneamento (Lei Federal Nº 11.445/2007), na criação do Ministério das Cidades em 
2003, na realização dos processos de Conferências das Cidades, dentre outros. 

6 Pode-se inferir que em Salvador a existência de sem-teto remonta a crise habitacional do início do século XX, com a abolição da 
escravatura e a proclamação da República, onde as especificidades das condições de vida dos escravos na formação social local 
estruturaram segmentações e segregações socioespaciais que perduram até os dias atuais. A esse respeito consultar o Estudo de 
Habitação - Relatório Final (PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, 2000, p. 120). 

7 O Grupo de Trabalho elaborou questionários para identificação e caracterização das áreas levantadas pelas entidades e organizações 
do Movimento Popular integrantes do mesmo, sendo as informações sistematizadas no relatório de referência desta análise (ver Quadro 
1). 

8 Situação evidenciada nas 22 (vinte e duas) visitas realizadas pelo Grupo de Trabalho ou em depoimentos como o de Gegê, 
Coordenador do MDMT (a esse respeito assistir o vídeo “Direito à Cidade: A luta pela cidadania no Centro Histórico de Salvador, Bahia”, 
disponível no site http://www.youtube.com/watch?v=CETVdCerAWY).  

9 A julgar pelas informações da amostra de 22 (vinte e duas) áreas visitadas, dentre o total de 42 (quarenta e duas) levantadas, que 
indicam que 53,3% do total de 5.969 das famílias, que compõem a referida amostra, encontram-se dentro da faixa de renda mensal de 

82



 
riURB • Revista Iberoamericana de Urbanismo nº7  •  dos Santos Figuereido Aragão Rebouças • Direito à cidade x direito de propriedade 

                                                                                                                                               
zero a um salário mínimo (FIGUEIREDO, Glória Cecília dos Santos, VIANA, Mário, ARAGÃO, Mônica, e REBOUÇAS, Thais (Relatores 
Técnicos) / COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA ALBA et al, 2007). 

10 As 11 (onze) áreas citadas referem-se a nove ações judiciais, já que as três ocupações de galpões da antiga RFFSA integram um 
mesmo imóvel pertencente à União. Cabe destacar também que, felizmente uma dessas ações foi extinta antes da publicação do 
relatório, em uma atuação da Defensoria Pública do Estado de defesa jurídica de 250 (duzentos e cinqüenta) famílias ocupantes na 
ação judicial de reintegração de posse relativo a imóvel na localidade Vila Praiana, no município de Lauro de Freitas. 

11 O Estatuto da Cidade estabelece em seu artigo 2o que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, através da implementação de diretrizes gerais, dentre as quais destacam-se “I – 
garantia do direito a cidades sustentáveis” e “II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano”. 

12 A consulta referida atualizou essas informações para o ano de 2009, considerando a participação da DPE no Grupo de Trabalho, com 
a instituição de sua atuação na mediação de conflitos fundiários e na assessoria jurídica à entidades, organizações e movimentos de 
luta pela moradia em ações judiciais de reintegração de posse relativas a maior parte das áreas levantadas no relatório em 2007, 
destacando-se o desenvolvimento por esse órgão do Projeto Jornadas da Habitação Digna (DPE, 2007, p. 3). 

13 A responsabilidade em proceder a estas retificações se deve ao fato da autora e co-autoras deste artigo terem participado da 
Relatoria Técnica, sendo responsáveis pela sistematização e consolidação do referido relatório.  

14 A Resolução CONAMA No 369/2006 dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 
ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em APP para a implantação de obras, planos, atividades ou 
projetos de utilidade pública ou interesse social, ou para a realização de ações consideradas eventuais e de baixo impacto ambiental. 

15 Neste caso a DPE constituiu uma ação de impugnação de tal decreto, que encontra-se em curso. Para maiores informações sobre o 
caso ver o vídeo “Vila Brandão 69 anos de (R)existência”, disponível no site http://www.youtube.com/watch?v=KUfExywzo2M).  

16 Conforme observou-se nas estimativas da Pesquisa Plano Diretor Participativo (MCIDADES e CONFEA, 2007). 

17 Em relação à pesquisa supra referida, que analisou 1.552 (mil quinhentos e cinqüenta e dois) municípios dos 1.682 (mil seiscentos e 
oitenta e dois) com obrigatoriedade de elaborar ou revisar planos diretores após a aprovação do Estatuto da Cidade, tem-se que, do 
total dessa amostra, apenas 13,7% definem oferta de terras para novas moradias, 14,9% possuem ação sobre os vazios urbanos, 
21,8% abordam o tema da Regularização fundiária e 3,4% tratam de captura de valorização imobiliária. 

18 A expressão produção formalizada de espaço refere-se aqui aos  processos de produção de espaços cujos territórios são regulados 
por dispositivos legais e normativos das ordens jurídica e urbanística vigentes, pressupondo regularidade da titulação patrimonial e 
projetos de intervenções adequados aos parâmetros urbanísticos e normas técnicas construtivas incidentes. 

19 Aqui considerou-se as demandas para cada situação de conflito fundiário urbano e as especificidades da(s) tipologia(s) identificada(s), 
conforme expresso no Quadro 2, na coluna Política de Prevenção ou Mediação. 

20 Os investimentos em habitação de 2002 a 2007 com Recursos não onerosos OGU, subsídio do FGTS, Recursos Onerosos (FGTS, 
FAR, FDS, Caixa, FAT) totalizaram R$ 57.688.048, já os investimentos em habitação com recursos do SBPE, no mesmo período, 
totalizaram R$ 39.567.914. O PAC prevê 40 bilhões de reais para obras de saneamento com recursos do OGU, FGTS e FAT 
(MCIDADES, 2008). 

21 Vamos nos referir a Salvador porque é a cidade que concentra a maior parte das situações de conflitos fundiários urbanos analisadas 
e pela facilidade de informações disponíveis na internet sobre as ações desenvolvidas pelo Poder Público nessa cidade. 

22 Segundo a Lei Municipal de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo – LOUOS (Lei Nº 3.377/1984, Anexos 2, 3 e 4), o grupo de 
uso correspondente a esse alvará é o R-03, relativo a atividade Multiresidencial e a empreendimento de Urbanização, Parcelamento, 
Remembramento e ou desdobro, bem como a Edificação - Base Residencial - Edifício de Apartamentos ou Grupo de Edifícios de 
apartamentos. 

23 Também conforme a LOUOS, esse alvará corresponde aos grupos de uso: R- 5.1, relativo a atividade Uniresidencial e a 
empreendimento de Urbanização Integrada e E-5.1, relativo a atividade Uniresidencial e a empreendimento de Reurbanização 
Integrada. 

24 Instituída pela Lei Estadual No 11.041 de 7 de maio de 2008, que dispõe sobre a Política e o Sistema Estadual de Habitação de 
Interesse Social e cria o Fundo Estadual de Interesse social. 

25 Ainda de acordo com a LOUOS, esses alvarás correspondem aos grupos de uso: M-02, relativo a atividade Residencial Misto e a 
empreendimento de Edificação - Base Residencial - Edifício de apartamentos com escritórios e/ou lojas ou Grupos de Edifícios de 
Apartamentos com escritórios ou lojas; R-03, relativo a atividade Multiresidencial e a empreendimento de Urbanização, Parcelamento, 
Remembramento e ou desdobro, bem como a Edificação - Base Residencial - Edifício de Apartamentos ou Grupo de Edifícios de 
apartamentos; R- 5.1, relativo a atividade Uniresidencial e a empreendimento de Urbanização Integrada; e R-5.2, relativo a atividade 
Multiresidencial e a empreendimento de Urbanização Integrada. 

26 De acordo com a LOUOS, esses alvarás correspondem aos grupos de uso: R-02, relativo a atividade Uniresidencial e a 
empreendimento de Edificação – Base Residencial – Avenida de Cômodos, Avenida de Casas, Fila de Casas, Casas Escalonadas, 
Grupo de Casas, Grupo de Casas geminadas, Grupo de Fila de Casas ou Grupo de Casas Escalonadas; R-03, relativo a atividade 
Multiresidencial e a empreendimento de Urbanização, Parcelamento, Remembramento e ou desdobro, bem como a Edificação - Base 
Residencial - Edifício de Apartamentos ou Grupo de Edifícios de apartamentos; R- 5.1, relativo a atividade Uniresidencial e a 
empreendimento de Urbanização Integrada; R-5.2, relativo a atividade Multiresidencial e a empreendimento de Urbanização Integrada; e 
IN-10.1, relativo a atividade institucional de saneamento e higiene ou assistencial de saúde e a empreendimento de Edificação – Base 
de Saúde – Centro Médico ou Clínica. 

27 Dados obtidos pela análise das informações contidas na relação de alvarás de construção aprovados no ano de 2007 pela Prefeitura 
Municipal de Salvador (PMS. Superintendência do Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município, 2008. Disponível em: 
<http://www.sucom.ba.gov.br/sucom_construcao_consulta.asp>, Acesso em dez 2008). 
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28 Na era BNH o Governo do Estado da Bahia atuou, através da URBIS, sobretudo na construção de novos conjuntos em grandes 
vazios da periferia de Salvador, depois de um longo período de recesso nos investimentos habitacionais, decorrentes da extinção do 
BNH em meados da década de 1980, o Governo Estadual retoma uma significativa atuação, a partir de 1995, implantando programa de 
melhorias em áreas degradadas, sendo a maior parte das intervenções realizadas em assentamentos precários da capital (ver SOUZA, 
2004, p. 181-183).  
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