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Resumo 

 

Este artigo procura analisar o modo como o município brasileiro de Santo André tem se 
valido de uma ordem jurídica urbanística nova, progressista e desconhecida, do ponto de 
vista da implementação, para pôr em prática instrumentos de política urbana e outras 
ações de voltadas para reduzir seu persistente déficit habitacional, associado a um 
contínuo processo de desindustrialização e ao conseqüente aumento do estoque de 
imóveis ociosos na cidade. Para isso, são delimitadas três fases em uma seqüência 
cronológica que cobre o período 1997-2010 e propostas categorias de análise pelas quais 
o direito pode ser descrito como objetivo, ferramenta ou arranjo institucional de políticas 
públicas habitacionais. Cada fase da política habitacional é em seguida analisada à luz 
dessas categorias de análise com o objetivo de identificar diagnósticos, rupturas, 
continuidades, gargalos, inovações e combinações jurídicas e, do ponto de vista 
metodológico, explorar a dimensão empírica e funcional do direito nas políticas públicas. 
 
Palavras-chave: Brasil, Santo André, direito urbanístico, políticas públicas, instrumentos 
de política habitacional, função social da propriedade e Estatuto da Cidade. 
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O direito nas políticas públicas de habitação: 

usos de instrumentos urbanísticos no Município de Santo André, Brasil 

 

I. As interações entre direito e políticas públicas habitacionais 

I.1. O novo marco jurídico urbanístico no Brasil  

Não chega a ser uma novidade dizer que o desenvolvimento urbano no Brasil é marcado 
por um modelo excludente, no qual a informalidade e a segregação sócio-territorial 
estruturam a construção do espaço urbano e afetam parcela significativa da população. 
Somado a isso, tem-se o fato de que a urbanização brasileira possui um caráter 
concentrador ou seja, cria grandes aglomerados urbanos e cidades com populações que 
excedem 1 milhão de habitantes (Rolnik, 2008). 

Enquanto as cidades brasileiras se desenvolviam e se desarticulavam e a desigualdade se 
aprofundava1, foi sendo paulatinamente criada uma estrutura jurídica e institucional 
voltada ao seu planejamento e gestão. O resultado desse processo, um arcabouço jurídico-
institucional fundado um direito subjetivo de propriedade e orientado para a formulação 
centralizada de regras elitistas de uso e ocupação do solo, contudo, mostrou-se muito 
distanciado da realidade que tem teve por função disciplinar.   

No caso brasileiro a legislação terminou contribuindo, de forma regressiva, para a criação 
de um cenário permanente de altos preços da terra, especulação imobiliária, desenfreada 
informalidade e segregação sócio-territorial, como relatam Edésio Fernandes e Maria 
Copello (2009:14). Nesse contexto, é bom lembrar que em muitas cidades do país a 
dinâmica urbana esteve intimamente relacionada com o desenvolvimento 
socioeconômico. Exemplo disso, especialmente relevante para o caso discutido adiante, é 
o legado da informalidade deixado por um vertiginoso processo de industrialização 
baseado na utilização intensiva de mão-de-obra de imigrantes com baixos salários 
(Maricato, 1996), ao qual se soma o esvaziamento das áreas urbanizadas decorrente do 
processo de desindustrialização2.  

Foi notável, no entanto, uma inflexão na regulação da ordem urbanística: há pelo menos 
vinte anos a ordem jurídica brasileiro fornece subsídios para a construção de um novo 
paradigma para a política urbana. Após a promulgação da Constituição de 1988, uma 
série de inovações legislativas e institucionais consagrou o direito urbanístico como um 
                                                
1 A exclusão territorial se apresenta sob diversas morfologias (Rolnik, 2000), sendo a ocupação de áreas 
periféricas o fator característico da região metropolitana de São Paulo. Nessa periferização, a população de 
baixa renda é empurrada para fora das áreas centrais e ocupa espaços em relação aos quais o mercado 
imobiliário não tem interesse: são áreas sem infra-estrutura, com precárias condições de habitabilidade e 
muitas vezes localizadas em áreas ambientalmente sensíveis ou protegidas. 
2 Raquel Rolnik observa que “[a]s grandes áreas da produção fordista foram sendo substituídas por uma 
economia de fluxos, desterritorializando-se e deixando grandes áreas urbanizadas vazias, muitas vezes 
contaminadas, pelo caminho” (Rolnik, 2008: 6).  
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conjunto de princípios e regras próprio, que informa o desenvolvimento das cidades tendo 
como referencial o direito à cidade3 e a função sócio-ambiental da propriedade, abrindo 
possibilidades para a reforma urbana. 

De fato, o capítulo constitucional sobre a política urbana, além de traduzir um processo 
participativo sem precedentes4, reconhece que os conflitos econômicos têm uma 
dimensão espacial e que o conflito pela terra urbana molda a realidade e, assim, deve 
informar as leis. Na Constituição de 1988 estão ainda previstos instrumentos da política 
urbana que refletem uma preocupação nova com a propriedade funcionalizada, sendo 
exemplos disso a usucapião especial e a concessão de uso especial, que consolidam 
situações de fato, bem como os mecanismos de aproveitamento compulsório de imóveis 
não edificados, subutilizados ou não utilizados. 

O Estatuto da Cidade (Lei 20.257/01), lei federal que regulamenta o capítulo 
constitucional sobre a política urbana, reforçou esse novo paradigma da ordem 
urbanística ao estabelecer “normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso 
da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (art. 1º, parágrafo único). Dentre as 
diretrizes para a política urbana (art. 2º) cumpre ressaltar (i) direito a cidades 
sustentáveis, especialmente por meio do acesso a terra urbanizada e saneamento 
ambiental, (ii) a gestão democrática das cidades; (iii) planejamento apto a corrigir as 
distorções do crescimento urbano e os efeitos negativos no ambiente (iv) contenção da 
especulação imobiliária, (v) regularização de assentamentos informais. Para atingir esses 
objetivos, uma série de instrumentos (art. 4º) é posta à disposição dos mais de cinco mil 
municípios brasileiros5. Estes podem adotá-los e regulamentá-los a partir de um plano 
diretor, que deve estar revestido da forma de lei municipal.  

O Estatuto da Cidade (EC), portanto, trouxe uma série de perspectivas e grandes 
responsabilidades ao plano municipal no controle e disciplina jurídica de produção da 
cidade. Um dos eixos de atuação é a utilização dos instrumentos que permitem exigir ou 
induzir o uso de imóveis ociosos para cumprir sua função social. Disso são exemplos o 
parcelamento, edificação ou utilização compulsória (art. 5º, EC), imposto predial e 
territorial urbano (IPTU) progressivo no tempo (art. 7º, EC) e desapropriação com 
pagamento em títulos da dívida pública (art. 8º, EC). Outro eixo importante de inovação 
do Estatuto da Cidade é o reconhecimento do direito à legalidade, isto é, a legalização de 

                                                
3 A expressão “direito à cidade” traduz o direito de todos os moram na cidade de usufruir da vida urbana e 
ter acesso aos seus benefícios (distribuição de bens e serviços) assim como o direito de participar dos 
processos de tomada de decisão (gestão participativa). Esses dois pilares se baseiam em princípios 
distributivos e de legitimidade decisória.  
4 Os arts. 182 e 183 resultam de uma intensa mobilização social para a apresentação de uma emenda 
popular assinada por mais de 100 mil pessoas. 
5 “Até hoje, a maioria dos municípios brasileiros possui um conjunto insuficiente de leis urbanísticas 
básicas que determina perímetros e aprova códigos de obras tradicionais — e, de modo geral, somente a 
partir de meados da década de 1960, as principais cidades estabelecem uma nova geração de leis de 
planejamento territorial de escopo ambicioso. Leis essas que foram, inicialmente, questionadas por 
proporem uma redefinição da concepção civilista da propriedade e por serem criadas no âmbito municipal” 
(Fernandes, 2010: 56). 
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núcleos informais, por meio de instrumentos que facilitam significativamente o processo 
de regularização fundiária. A introdução de diversos mecanismos visando garantir a 
participação democrática no processo de planejamento municipal é outra inovação 
importante (art. 43). Finalmente, essa lei avança na desvinculação entre o direito de 
propriedade e o direito de edificar, o que traz flexibilidade na gestão municipal do 
território, inclusive na concretização das iniciativas de proteção de áreas de interesse 
cultural e ambiental. Como se verá adiante, o município de Santo André, no Estado de 
São Paulo, não ficou alheio a esses processos. 

I.2. Breve histórico das persistentes necessidades habitacionais em Santo André 

Santo André integra a Região Metropolitana da Grande São Paulo (figura 1)6 e em 2009 
possuía uma população de 673.396 habitantes7 espalhados em um território de 174,84 
km2, dos quais 56% estão situados na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais de 
Santo André (figura 2)8.  

 

Figura 1 (Lorenzeto, 2006) 

                                                
6 Santo André está localizado na região do chamado ABC, que é uma área industrial do Estado de São 
Paulo, parte da Região Metropolitana de São Paulo. A sigla se origina dos nomes de cidades que a 
compõem: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, mas a região ainda é composta 
ainda pelas cidades de Diadema Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, ao que se dá o nome de rande 
ABC. 
7 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
8 Segundo estimativas da Secretaria de Gestão de Recursos Naturais (Prefeitura Municipal de Santo André, 
2008).  



 
Trabalho em processo de edição. Favor não circular ou citar. 

 

 8 

 

Figura 2 (Prefeitura Municipal de Santo André, 2004) 

No que diz respeito à dinâmica sócio-econômica do município, o processo de 
industrialização da cidade foi influenciado pela existência de uma linha férrea9 e de 
incentivos fiscais para a instalação de parques industriais no final do século XIX. No 
início do século XX, a formação da represa Billings e a construção de usinas para geração 
de energia elétrica atraíram a instalação de indústrias metalúrgicas, de fabricação de 
pneus, do setor químico e refinarias, dentre outras voltadas ao fornecimento de materiais 
para a construção civil e para o setor automobilístico. A geração de empregos na região 
atraiu ondas migratórias de diversas partes do país, e entre as décadas de 1950 e 1970, a 
população de Santo André representava cerca de metade dos habitantes do Grande ABC.  

Nas últimas décadas, o processo de desindustrialização da Região Metropolitana da 
Grande São Paulo impactou consideravelmente na dinâmica sócio-econômica da cidade, 
afetando a população tradicionalmente ocupada em empregos antes gerados direta e 
indiretamente pela indústria, bem como a arrecadação de tributos pelo poder público 
municipal10. Interessante notar que os dados da evolução da população ocupada por setor 
de atividade econômica (Klintowitz, 2009) indicam um constante declínio dos empregos 
na indústria de transformação (1996 – 21,23%, 2000 – 18,24% e 2006 17,5%) enquanto 
cresceram, no mesmo período, os empregos associados a atividades imobiliárias (1996 – 
16,36%, 2000 – 14,85% e 2006 – 22,54%). 

Na década de 1980 problemas habitacionais em Santo André já afetavam parte 
significativa da população, especialmente a população de baixa renda. Uma análise do 
mercado habitacional e da demanda por habitação popular feita em 1990 por ocasião da 
criação da Empresa Municipal de Habitação Popular S/A (EMHAP) indica que, sem 
contar a população residente em loteamentos clandestinos, a moradia de 12% da 
população era precária no município. O documento que subsidiou a criação da EMHAP 
indicava que estava em curso um aumento da deterioração das condições habitacionais da 
população de menor renda, ainda que, contraditoriamente, fosse também observada a 
                                                
9 Em meados do século XIX foi construída uma ferrovia para o escoamento da produção cafeeira para o 
porto de Santos, fato que impulsionou a ocupação do território. 
10 Dados extraídos de Bagnariolli Júnior (1999). 
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elevação da renda média da população andreense. Tais dados evidenciam as agudas 
necessidades habitacionais11 resultantes de um modelo excludente de urbanização. 

Santo André foi um dos primeiros municípios brasileiros a adotar uma Lei de Uso, 
Ocupação e Parcelamento do Solo, em 1976 (LUOPS - Lei 5.042/1976). Também esteve 
na vanguarda ao promulgar em 1989 uma lei que flexibilizou os padrões de construção 
para habitação definidas como de interesse social (Lei 6.540/89), e em 1990 a lei que 
instituiu as Áreas de Especial Interesse Social (AEIS - Lei 6.864/90). Santo André possui, 
além disso, uma Secretaria de Habitação para lidar com os problemas de habitação e de 
planejamento desde 1989. 

Com a emergência do novo marco jurídico urbanístico, foi promulgado um Plano Diretor 
Participativo (Lei 8.696/2004), em consonância com os preceitos do Estatuto da Cidade, e 
aprovada uma nova Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo da Macrozona 
Urbana, em 2006 (LUOPS - Lei 8.836/2006)12. Santo André aprovou ainda um Plano 
Municipal de Habitação (PMH) em 200613 e disciplinou as Zonas Especiais de Interesse 
Social (ZEIS) em legislação específica (Lei 8.869/2006). 

Não obstante, a tendência de crescimento das necessidades habitacionais verificada em 
1990 se concretizou. Estimativas da Fundação João Pinheiro14 (2005) mostram, para o 
caso de Santo André, expressivo déficit habitacional e inadequação de domicílios 
concentrados na população com renda inferior a 3 salários mínimos. Apesar de os 
números absolutos da Fundação João Pinheiro serem reconhecidamente subestimados 
(tanto assim que no PMH o município faz estimativas próprias que elevam em 44% o 
déficit total), os dados seguramente evidenciam algumas tendências: (i) a coabitação é o 
componente mais expressivo do déficit habitacional (81,71%) e isso indica que, apesar da 
diminuição da taxa de crescimento populacional15, cidades como Santo André não 
conseguem criar soluções habitacionais para a população de menor renda, de modo que 
famílias acabam por residir no mesmo local; (ii) o total de domicílios vagos excede a 
necessidade de produção de novas moradias, sendo urgente, portanto, a adoção de 
mecanismos para induzir o uso de imóveis vagos; e (iii) a inadequação dos domicílios 

                                                
11 O conceito de necessidades habitacionais foi desenvolvido pela Fundação João Pinheiro (Fundação João 
Pinheiro, 2005) e é mais amplo que a noção de déficit habitacional. Isso porque abarca não apenas as 
necessidades de produção de novas moradias (déficit habitacional), mas também a necessária, melhoria e 
qualificação das unidades existentes (inadequação de domicílios). 
12 Em 26 de fevereiro de 2010, na I Conferência Municipal de Política Urbana, teve início o processo de 
revisão do Plano Diretor Participativo e da LUOPS. 
13 O Plano Municipal de Habitação de Santo André é um diagnóstico dos problemas habitacionais no 
município, abarcando tanto as necessidades quanto as possibilidades financeiras do município. Ele expõe 
claramente os objetivos e diretrizes, mencionando expressamente a função social da cidade e da 
propriedade e a gestão democrática. Relaciona também estratégias e ações específicas para atacar os 
problemas mapeados, além de incluir mecanismos de monitoramento e avaliação. 
14 O cálculo do Déficit Habitacional no Brasil vem sendo elaborado anualmente pelo Centro de Estatística e 
Informações da Fundação João Pinheiro (CEI/FJP) para a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério 
das Cidades. O censo usa os dados do censo 2000, mas em 2010 foi realizado novo censo e informações 
atualizadas sobre as necessidades habitacionais deverão ser disponibilizadas brevemente. 
15 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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urbanos encontra-se concentrada em aglomerados subnormais, com expressiva relevância 
para a inadequação fundiária.  

Essas tendências, enfim, revelam uma faceta jurídica paradoxal do novo marco jurídico: 
forjadas pelo idealismo transformativo da Constituição de 1988 e das leis que lhe 
sobrevieram, as normas urbanísticas têm se mostrado, em casos como o de Santo André e 
da grande maioria das cidades brasileiras, extremamente limitadas quando se trata de 
produzir os efeitos para os quais foram criadas. O arcabouço jurídico nessas cidades, a 
despeito das iniciativas progressistas de política habitacional adotadas, encontrou 
distintos obstáculos que lhe minaram a efetividade e a eficácia16. Dentre eles, supõe-se 
aqui, a complexidade e os desafios jurídicos que subjazem as políticas públicas em geral 
e, em especial, as de natureza habitacional. 

 
I.3. Uma perspectiva jurídica das políticas públicas habitacionais 
 

Dada a persistência das necessidades habitacionais no país17 e em Santo André em 
particular, é possível afirmar que a mera existência formal e vinculante de instrumentos 
de política urbana não é suficiente para garantir efetividade e eficácia ao princípio da 
função social da propriedade urbana, sobretudo em áreas urbanas consolidadas18 das 
cidades brasileiras. Como dito acima, os avanços constatados no plano normativo não 
vêm resultando na transformação da dinâmica real de ocupação do solo nessas cidades, 
restando um longo caminho a ser percorrido entre a positivação (isto é, a existência 
formal como direito válido) de um objetivo de política pública e a sua efetiva 
concretização. 

Superada a fase de criação de normas impôs-se, de imediato, a etapa de implementação 
de objetivos de política habitacional por meio da utilização dos mecanismos instituídos 
pelo novo direito urbanístico. A existência de normas jurídicas como o EC e seus 
instrumentos permite dizer, assim, que as recentes mudanças na ordem urbanística 
brasileira colocaram à disposição de gestores públicos um amplo conjunto de ferramentas 
capazes de contribuir para o alcance de objetivos como a democratização do acesso à 
terra urbanizada, a vedação da retenção especulativa da propriedade imobiliária e a 
repartição equitativa dos ônus e bônus dos processos de urbanização. O grande desafio no 
campo jurídico urbanístico no Brasil consiste, efetivamente, em concretizar esses 
objetivos por meio de ações consistentes de política pública, que por sua vez dependem 
decisivamente da atuação dos municípios. 

                                                
16 Para os fins deste trabalho, o grau de efetividade reflete a intensidade em que as práticas e os 
comportamentos sociais sofreram alterações após a promulgação de uma certa norma jurídica. Já o nível de 
eficácia volta-se para apurar se há relação de causalidade entre a adoção de novas práticas e 
comportamentos e as normas jurídicas que incidem sobre os agentes. Ver, sobre isso, Eberhard (1997). 
17 No ano de 2008 o déficit habitacional brasileiro era de cerca de 5,5milhões de domicílios, dos quais 83% 
estão localizados nas áreas urbanas (Ministério das Cidades,2008).  
18 Cientes das polêmicas que cercam o conceito de área urbana consolidada, para ele adotamos, neste 
trabalho, o sentido de áreas bem localizadas e dotadas de equipamentos públicos básicos. 
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 Desse cenário decorrem certas premissas da pesquisa em embasa este trabalho19. A 
primeira delas é de que a reflexão jurídica sobre temas como este não se pode esgotar na 
análise formal, abstrata, estática e doutrinária20 das mudanças nas normas de direito 
urbanístico21. Tão importante quanto a existência de um aparato jurídico capaz de dar à 
moradia adequada o status de um direito subjetivo (um “direito a” algo), é o esforço de 
realização ou concretização desse direito por intermédio de ações governamentais, 
sobretudo no nível municipal. Assim, a análise e a investigação jurídicas podem e devem 
avançar em direção a elementos aplicados e evidências empíricas, bem como estar atentos 
às dinâmicas políticas, sociais e econômicas de implementação da legislação e aos 
impactos por ela produzidos em contextos urbanos. Nesse contexto, adotamos a premissa 
de que uma significativa parcela dos desafios e gargalos de efetividade das normas – no 
mais das vezes bem-intencionadas – está ligada ao nível da gestão jurídica das políticas 
públicas22.  

Quanto às relações entre o direito e as políticas públicas, supõe-se que se é verdade que 
as segundas dão efetividade a direitos, é igualmente verdadeiro que necessitam do direito 
para serem implementadas. Além disso, supõe-se que se por um lado é possível desdobrar 
políticas públicas em um emaranhado de normas, processos e arranjos institucionais 
mediados pelo direito, também é possível, como premissa de trabalho, observar e 
compreender o direito nas políticas públicas sem dissecá-lo, isto é, enxergando-o desde 
uma perspectiva funcional, como uma dimensão ou componente central dessas políticas.  

O arcabouço jurídico23, observado em sua interação com as políticas públicas, traduz uma 
ampla gama de normas e processos: entre decisões e acordos políticos, cálculos 
econômicos e planejamento técnico-setorial, meios jurídicos são empregados em todas as 
fases ou ciclos de políticas públicas: na identificação do problema (que pode ser ele 
próprio um gargalo jurídico24), na definição da agenda para enfrentá-lo, na concepção de 
propostas, na implementação das ações e na análise e na avaliação dos programas.  

                                                
19 A investigação foi realizada entre os anos de 2009 e 2010. 
20 Muito simplificadamente, no campo do direito, sobretudo na tradição continental, “doutrinadores” são 
juristas que procuram organizar a prática jurídica (a chamada “doutrina”) produzindo respostas técnicas 
para certas questões que requerem, necessariamente, um deslinde, uma decisão – seja ela legislativa, 
judicial, administrativa ou contratual. Doutrinadores procuram descrever e analisar a realidade, ensinam e 
dizem como deve ser feito (Ferraz, 1978: 108), isto é, enfrentam o imperativo de produzir “respostas 
certas” para problemas e controvérsias jurídicas. 
21 A preocupação com a necessidade de pesquisas sobre a legislação urbanística que se dediquem a estudar 
os problemas de efetividade já foi expressada por Sarah Feldman: “Ainda que a referência à legislação 
esteja presente na maior parte dos estudos sobre o urbanismo no Brasil, a legislação é, de certa forma, 
naturalizada e, com raras exceções, ultrapassa o caráter de identificação das leis por meio da listagem e 
descrição de seus conteúdos.” (Feldman: 2001, 36) 
22 Vejam-se em Fernandes e Alfonsin (2009) as notas críticas acerca do modo equivocado como os planos 
diretores municipais no Brasil têm sido objeto de tentativas de implementação. 
23 Esse arcabouço é formado por leis em sentido formal e material, isto é, tanto aquelas normas 
promulgadas pelo poder legislativo, quanto os atos normativos produzidos e aplicados pela administração 
públicas (decretos, regulamentos, portarias, circulares, instruções normativas, instruções operacionais, entre 
outros). 
24 Alguns desses gargalos jurídicos são descritos por Martim Smolka e Fernanda Furtado. Para eles, há 
aspectos jurídicos problemáticos decorrentes do fato de que a legislação urbanística existe, mas não é a 
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Diante dessas premissas, pergunta-se: na busca da implementação da função social da 
propriedade, como evoluíram as relações entre direito e políticas habitacionais no 
município de Santo André? 

Essa pergunta, que encapsula o escopo deste trabalho, não é de fácil abordagem, sendo 
sua resposta tampouco trivial. Desde o ponto de vista acadêmico, pode-se dizer que os 
juristas brasileiros estudam pouco as políticas públicas e o fazem com recursos 
metodológicos escassos e frágeis. Em outras palavras, que o campo do direito tem uma 
relação um tanto ambígua com o campo transversal das políticas públicas no Brasil: se, 
de um lado, quando desempenham os papéis de procuradores, administradores ou 
gestores públicos, os juristas interagem com elas intensamente, moldando-as e operando-
as, de outro lado delas mantêm, como cientistas sociais, uma reveladora distância. 

No Brasil e em outros países latino-americanos25, a discussão sobre os efeitos de leis e 
efetividade de políticas públicas tende a privilegiar enfoques predominantemente formais 
e procedimentais - como a observância de regras de competência, questões envolvendo a 
autonomia de órgãos e entes públicos, a legalidade dos atos praticados por autoridades 
administrativas e as possibilidades e limites da revisão de decisões de política pública 
pelo Judiciário. O debate público e a realização de pesquisas acadêmicas em torno de tais 
aspectos são fundamentais, não há dúvida. Mas dado que juristas têm grande influência 
no modo como políticas públicas são moldadas, influenciadas e implementadas 
(respectivamente, por legisladores, juízes e burocratas)26, é preciso reconhecer que são 
igualmente importantes as habilidades que lhes permitem conhecer tais politicas “por 
dentro” (Bucci, 2002: xliv), isto é, no contexto vivo de suas engrenagens e dinâmicas.  

Confrontados com o intrincado desafio de compreender as políticas públicas de habitação 
e moradia desde um ponto de vista jurídico interno, concebemos, ao longo da pesquisa, 
algumas ferramentas de análise cujo objetivo é identificar as tarefas ou papéis 
desempenhados pelo direito nas políticas públicas implementadas em Santo André nas 
últimas duas décadas. De acordo com essas ferramentas de análise, os papéis do direito 
nas políticas públicas, fundamentalmente, consistem em (i) definir fins de acordo com 
uma certa “visão de cidade” (direito como objetivo), (ii) oferecer meios jurídicos para a 
alcançar tais fins (direito como ferramenta), aqui incluído o desafio de articular, combinar 
e operacionalizar diferentes instrumentos de política urbana previstos na legislação, bem 
como (iii) estruturar arranjos complexos que tornem eficazes essas políticas (direito como 
arquitetura institucional).  

I.3.1. Direito como objetivo e visão de cidade 

                                                                                                                                            
aplicada. Esses problemas se relacionam com o fato dos instrumentos jurídicos urbanísticos serem 
desenhados de forma contraditória, difíceis de se interpretar (não raro propositalmente), bem como em 
decorrência do fato das possibilidades jurídicas por eles abertas não serem sempre inteiramente conhecidas 
(Smolka e Furtado, 2001: 1). 
25 “Nos países de cultura latina”, explica Enrique Saravia, “a perspectiva jurídica mantém sua vigência 
alicerçada no legalismo próprio da conformação de seus sistemas sociais. Essa visão leva a uma 
consideração um tanto estática do Estado e da administração publica, que privilegia o estudo de estruturas e 
das normas que organizam a atividade estatal”. (Saravia, 2007: 21). 
26 Cf. Epstein e King (2002: 7). 
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Os fins das políticas públicas podem ser enxergados desde pelo menos dois ângulos. O 
primeiro ângulo os toma como dados, isto é, como produtos de escolhas políticas em 
relação às quais o direito ou o jurista têm pouca ou nenhuma ingerência. Os objetivos e as 
metas das políticas públicas (policies) seriam, portanto, definidos extra-juridicamente, no 
campo da política (politics), cabendo ao arcabouço jurídico a função eminentemente 
instrumental de concretizá-los. Outro ponto de vista enxerga o direito como, ele próprio, 
uma fonte definidora dos próprios objetivos aos quais serve como meio (Daintith: 
1987:22)27. Essas duas descrições não devem ser vistas como antagônicas ou excludentes, 
pois o direito em relação às políticas públicas pode ser visto tanto como elemento 
constitutivo, quanto como instrumento, a depender do ponto de vista e do critério de 
análise escolhidos.  

Enxergar o direito como objetivo de políticas públicas sugere, em primeiro lugar, que se 
reconheça que o arcabouço jurídico tenha o condão de apontar metas ou sinalizar seus 
“pontos de chegada”. A palavra “direito”, em meio à complexidade semântica que a 
cerca, nesse sentido pode traduzir uma diretriz normativa e vinculante que delimita, ainda 
que de forma generica e sem determinação prévia de meios, o que deve ser perseguido 
em termos de ação governamental. O direito é, nessa acepção, uma bússola cujo norte são 
os objetivos dados politicamente e em seguida processados e interpretados por juristas, 
categoria que abrange juízes, advogados, legisladores e também, com grande freqüência, 
gestores públicos. Assim, ao formalizar uma decisão sob a forma de um programa de 
ação governamental, o direito agrega-lhe traços cogentes (vinculantes), distinguindo-a de 
uma mera intenção, recomendação ou proposta de ação cuja adoção seja facultativa28. 
Dito de outra forma, um dos papéis do direito é dar à política pública seu caráter oficial, 
revestindo-a de formalidade própria. Ao serem juridicamente moldadas, as políticas 
públicas passam, a priori e/ou a posteriori pelos crivos de constitucionalidade e de 
legalidade, que as situam como válidas ou não em relação ao conjunto normativo mais 
amplo.  

Para os fins deste trabalho, enxergar o direito como objetivo de políticas públicas que 
visam a concretização de interesses considerados públicos ou coletivos implica a tarefa 
de identificar uma “visão de cidade“, categoria que procura capturar e descrever as 
ideologias, preferências, metas e estratégias de ação traduzidas em uma certa concepção 
de espaço urbano e em um certo conjunto de interpretações jurídicas do que vem a ser a 
função social da propriedade. Neste caso, cada período da história recente da cidade de 
Santo André evidencia uma compreensão jurídica singular de política habitacional tendo, 
por isso, sido identificadas e sintetizadas, para cada um dos períodos analisados, distintas 
“visões de cidade”.  

I.3.2. Direito como ferramenta 

                                                
27 Uma descrição semelhante é feita por Norbert Reich que afirma que o direito pós-liberal tem uma dupla 
instrumentalidade: ele organiza e faz fluir processos econômicos, mas também promove a transformação 
desses mesmos processos tendo em vista fins de política pública (Reich, 1985). 
28 Como explica Roth: “a decisão [política], expressada em geral por meio de uma formulação jurídica, 
representa a cristalização de um momento no estado da relação de forças entre os distintos atores que 
intervêm no processo de definição das regras do jogo” da regulação estatal (Roth, 2007: 19). 
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Descrever o direito como ferramenta de políticas públicas significa, aqui, compreendê-lo 
como um leque de possíveis meios a serem empregados para perseguir os objetivos pré-
definidos. O estudo das diferentes possibilidades de modelagem jurídica de políticas 
públicas, a escolha dos instrumentos de direito urbanístico mais adequados dados os fins 
a serem perseguidos, as formas de indução para certos comportamentos, a preocuoação 
com a “utilização” da lei por seus destinatários, o desenho de sanções punitivas ou 
baseadas em recompensas, a escolha do tipo de norma a ser utilizada (mais ou menos 
flexível, mais ou menos estável, mais ou menos genérica, mais ou menos auto-aplicável) 
são exemplos que traduzem a instrumentalização do direito como parte de uma dada 
estratégia de política pública. Desde este ponto de vista, o direito poderia ser 
metaforicamente descrito como uma “caixa de ferramentas”29, que executa tarefas-meio 
conectadas a certos fins de forma mais ou menos eficaz, sendo o grau de eficácia, em 
parte, dependente da adequação do meio escolhido.  

 Os atributos de flexibilidade (a possibilidade das normas que estruturam a política 
pública servirem a mais de uma finalidade) e revisibilidade (a característica de a política 
pública conter em sua próprio corpo jurídico mecanismos de ajuste e adaptação) também 
têm relação com a perspectiva do direito enquanto ferramenta, assim como a existência 
de margem de manobra para a experimentação (learning by doing) e a sedimentação e 
replicação de aprendizados e lições (learning how to learn). Em outras palavras, pode-se 
dizer que o direito não apenas pode ser entendido como conjunto de meios pelos quais os 
objetivos últimos das políticas públicas são alcançados, mas também como regras de 
calibragem e auto-correção operacional dessas mesmas políticas30. 

I.3.3. Direito como arranjo institucional 

Como lembra Neil Komesar, a escolha do objetivo pode ser necessária para compreender 
o direito das políticas públicas, mas está longe de ser suficiente. Há, para ele, uma lacuna 
no raciocínio segundo o qual dado resultado de política pública se origina, 
automaticamente, de certo objetivo social. Isso porque a escolha de objetivos e a escolha 
institucional são, ambas, essenciais para o direito das políticas públicas e estão 
intrinsecamente relacionadas (Komesar, 1994: 5)31. 

Entender o direito como parte da dimensão institucional de políticas públicas é supor que 
normas jurídicas estruturam seu funcionamento, regulam seus procedimentos e também 
                                                
29 Bucci refere-se à figura do analista jurídico de políticas públicas como profissional que opera uma “caixa 
de ferramentas” jurídicas. A ele caberia, entre outras tarefas, sistematizar as análise, segundo determinadas 
categorias, que permitirão identificar repetições históricas, semelhanças e dessemelhanças nos arranjos 
observados, extraindo conclusões a respeito dos processos decisórios e suas componentes jurídicas” (Bucci, 
2008: 258). 
30 Sobre a importância das políticas públicas conterem, em sua estrutura funcional, atributos de ajuste, 
adaptação e flexibilidade que permitam a realização de experimentos e a incorporação de aprendizados, ver, 
por exemplo, Sabel e Reddy (2003) e Sabel (2004 e 2005). 
31 Para Komeasar, cujo objeto é o cenário jurídico norte-americano, é a escolha institucional quem conecta 
objetivos a seus resultados jurídicos e de política pública. Para ele, se é verdade que instituições somente 
podem ser avaliadas tendo como referência um certo objetivo ou conjunto de objetivos sociais, também é 
verdade, de outro lado, que como dado objetivo pode ser consistente com diferentes políticas públicas, a 
decisão sobre “quem decide” determina como um objetivo molda a política pública (Komesar, 1994: 5). 
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se encarregam de viabilizar a articulação entre atores direta e indiretamente ligados a tais 
políticas. Atributos do desenho institucional de políticas públicas de alguma forma 
dependem da consistência do arcabouço jurídico que as estrutura: seu grau de 
centralização ou descentralização, a inter-setorialidade e os possíveis feixes de relações 
públicas e público-privadas, bem como sua integração com outros programas ou entre 
entes federativos encarregados de diferentes programas, por exemplo. Nesse sentido, o 
direito pode ser visto uma espécie de “mapa” de divisão de responsabilidades e tarefas 
nas políticas públicas. As diferentes formas de manejo do direito como arquiteto 
institucional de políticas públicas em Santo André, no período analisado, serão também 
apresentadas adiante. 
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II – Políticas públicas para enfrentamento das necessidades habitacionais em Santo 

André 
 
Para compreender como evoluíram as relações entre direito e políticas habitacionais no 
município de Santo André, foi delimitado um período de tempo que se inicia com a 
promulgação da Constituição em 1988 e que se encerra no final do ano de 2010. Esse 
interregno, de pouco mais de 20 anos, embora não seja significativamente longo quando 
se pensa nos ciclos clássico de políticas públicas, pode ser considerado profícuo e intenso 
em inovações legislativas no campo do planejamento urbano, como já se viu.  
 
Assim, três fases foram identificadas: a primeira, marcada por iniciativas municipais de 
política pública voltadas para a reorganização do espaço urbano sob uma nova 
constituição (no nível federal) e por um cenário econômico de desindustrialização na 
Região do Grande ABC, durou de 1988 a 2001. A segunda fase tem início com a 
promulgação do Estatuto da Cidade e caracteriza-se pelo esforço de institucionalização de 
iniciativas antes adotadas e de outras novas, bem como pela aplicação articulada de 
alguns instrumentos de política urbana. Ela vai de 2002 a 2008. A terceira fase, iniciada 
logo em seguida e analisada até o final do ano de 2010, tem sido marcada por uma 
inflexão política em Santo André e por um processo de “federalização” das políticas 
habitacionais no qual surge como protagonista o programa federal Minha Casa Minha 
Vida (MCMV). Com se verá, as fases delimitadas no curso desta investigação não 
necessariamente correspondem a ciclos eleitorais ou à alternância de grupos políticos no 
poder. Sua delimitação se deu com base nos critérios de visão de cidade, ferramentas e 
arranjos jurídicos32. 

Ao lado da análise de textos normativos e da pesquisa bibliográfica, a investigação 
contou ainda com entrevistas realizadas com representantes do poder público de Santo 
André33, bem como representantes de movimentos sociais locais vinculados à causa da 
moradia e empreendedores imobiliários com atuação no mercado habitacional de baixa 
renda. Com isso buscou-se captar diferentes “visões de cidade” e percepções sobre o 
papel exercido pelos instrumentos de política urbana e arranjos institucionais.  

A realização de entrevistas com atores cujas visões da cidade tendem a ser distintas e, não 
raro, antagônicas, teve também a finalidade revelar possíveis contradições, impasses e 
dissensos no que toca o uso de instrumentos de política urbana em Santo André. Além 
disso, a justificativa para o recurso à entrevista de tipo qualitativo se baseia na suposição 
de que essa técnica permite, com razoável grau de profundidade, a exploração da 
perspectiva de atores sociais que desempenham papéis-chave em ações governamentais. 
Assim, entrevistas abriram a possibilidade de compreender e conhecer, desde uma 

                                                
32 Nesse sentido Betânia Alfonsin afirmou que “[a] legislação urbanística (...) percorreu, ao longo de um 
século, claros e sucessivos ‘ciclos’, em estreita correspondência com distintas estratégias adotadas pelo 
Poder Público Municipal, marcadas, estas, pelo imaginário social da época respectiva, o que redundou em 
distintos graus de eficácia dessa mesma legislação” (Alfonsin, 2003: 158). 
33 Quanto aos gestores públicos, foram entrevistados integrantes da atual gestão (2008-2012) e também 
funcionários de gestões anteriores, ligadas às fases 1 e 2. 
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perspectiva interna, os dilemas e questões enfrentados pelos atores sociais diante do 
desafio de dar efetividade a políticas públicas e a direitos, além de contribuir, como 
ferramenta de informação para a elucidação de realidades sociais e, sobretudo, como 
meio de acesso privilegiado à experiência dos atores (Poupart, 1997: 216)34.  
 
II.1. Experimentação (fase 1) 
 
No período anterior à promulgação do Estatuto da Cidade, mas já sob a égide da 
Constituição de 1988 verificou-se uma fase de experimentação em políticas públicas para 
enfrentamento das necessidades habitacionais em Santo André. Seu ponto de chegada ou 
objetivo é a inclusão da cidade ilegal e a superação da dicotomia legal versus real. A 
diretriz normativa é claramente o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, 
mas os meios para alcançá-lo dependem fortemente da atuação municipal. De fato, sem 
muitas ferramentas disponíveis no âmbito nacional, mas baseado em uma arquitetura 
fortemente descentralizada, o Município de Santo André lança mão de uma série de 
políticas inclusivas que em um primeiro momento não tinham lastro de direito positivo, 
ou seja, não estavam inteiramente baseadas em normas jurídicas existentes e vigentes.  
 
II.1.1.Visão de cidade 
 
A partir de meados da década de 1980 já eram sentidos na Região do Grande ABC os 
efeitos deletérios da desindustrialização, como o desemprego, a informalidade, a 
precarização das condições de moradia, o crescimento dos núcleos de favelas e cortiços, a 
ocupação irregular de espaços de proteção ambiental, o abandono de áreas antes ocupadas 
pela indústria e a formação de imensos vazios urbanos.  
 
O entorno da Avenida dos Estados – Eixo Tamanduateí e da ferrovia, que desde os anos 
1920 representou para a Região do ABC uma intensa dinâmica econômica, geradora de 
emprego, renda e riqueza, foi abandonado pelas grandes indústrias e pequenas empresas 
ali localizadas. O aumento do desemprego formal e a queda dos níveis de arrecadação de 
receitas e tributos municipais colidiram drasticamente com as crescentes e inevitáveis 
demandas sociais resultantes desse cenário de retração da atividade econômica. 
 
Nesse período cresce o número de favelas e sua população. Em 2000, segundo dados da 
Prefeitura de Santo André, a cidade possuía cerca de 159 mil domicílios, dos quais quase 
26 mil localizados em núcleos de favelas, situados em grande parte nos terrenos de 

                                                
34 “Na falta de outras fontes de dados (...)”, continua Poupart, “o entrevistado é visto como um informante-
chave, capaz precisamente de “informar” não só sobre suas próprias práticas e as suas próprias maneiras de 
pensar, mas também (...) sobre diversos componentes de sua sociedade e sobre seus diferentes meios de 
pertenciamento. Nessa última acepção, o informante é tido como uma testemunha privilegiada, um 
observador, de certa forma, de sua sociedade, com base em quem um outro observador, o pesquisador, pode 
tentar ver e reconstruir a realidade” (Poupart, 1997: 222). As referências às respostas dadas nas entrevistas 
concedidas serão feitas em nota de rodapé, com a indicação do nome do entrevistado, sua função e data da 
realização da entrevista. Os formulários, elaborados como parte da pesquisa, seguem anexos (com as 
respostas dos atores entrevistados) no documented dabatase. A concepção dos três tipos de questionário 
contou com a assistência da arquiteta Danielle Klintowitz. 
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titularidade da prefeitura (62%), e apenas 22% em áreas particulares35 (Figueiredo, 2005: 
175).  
 
Evolução das favelas em Santo André 
 1991 1995 1996 1997 1999 2000 
Total de 
núcleos 

- 94 129 137 127 139 

Nº. 
domicílios 

- 15.204 23.421 24.559 25.573 25.867 

População 53.985 - 65.011 - - 119.803 
Fonte: Prefeitura Municipal de Santo André, Departamento de Habitação. Sumário de dados, 2002. Censo 
IBGE 2000. (Figueiredo, 2005: 175). 
 
Ao lado dos esforços de regularização e incorporação da cidade informal, a gestão 
municipal 1997-2001 de Santo André voltou-se para a atração de grandes empresas do 
setor terciário avançado, a serem instaladas nos imensos vazios da área do Eixo 
Tamanduateí. São metas coerentes com a tentativa de reestruturação produtiva e em 
busca de solução para a evasão industrial e o enorme passivo urbano gerado, bem como 
com os anseios de desenvolvimento sócio-econômico. Com uma visão influenciada pelo 
planejamento estratégico catalão de cidades, a prefeitura de Santo André lança o Projeto 
Cidade Futuro e inicia a contratação de consultorias para gestar o chamado Projeto Eixo 
Tamanduatehy. Podem ainda ser destacadas medidas como o combate à evasão fiscal e o 
controle de despesas públicas e, especificamente no campo do planejamento urbano, a 
progressividade do IPTU, que passa a ser vista como alternativa para o aumento da 
arrecadação municipal. 
 
A visão de cidade evidenciada pelos meios e arranjos tendentes à superação do 
empobrecimento de parcela significativa da população de Santo André denota a 
suposição de que o planejamento urbano, a questão social, a preservação do meio 
ambiente e o desenvolvimento econômico não estão dissociados na dinâmica local.  
 
As tentativas empreendidas por meio de políticas públicas e de arranjos institucionais no 
período pós-desindustrialização são, por sua vez, reveladoras da visão segundo a qual o 
desenvolvimento econômico teria como efeito melhorias no tecido urbano e nas 
condições de vida da população. Por outro lado, seu insucesso claramente descortina as 
limitações do poder local em face das múltiplas demandas e das limitadas fontes de 
recursos hoje administradas pelos municípios. 
 
II.1.2. Ferramentas 
 
Em 1989, ano da primeira administração do Partido dos Trabalhadores em Santo André, 
foi promulgada a primeira lei tendente a amenizar a precariedade habitacional da 
população de baixa renda do município, a Lei de Conjuntos Habitacionais de Interesse 

                                                
35 Prefeitura Municipal de Santo André, Departamento de Habitação – Secretaria de Finanças/Gerências de 
Tributos Imobiliários. Sumário de dados, 2002. 
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Social (Lei 6540/89, que sofreria reformas e adaptações nos anos seguintes), que admitia 
a unidade mínima de 88 m2 para residências unifamiliares e a de 70 m2 para residências 
multifamiliares. Em 1991, foi criada a Lei das Áreas Especiais de Interesse Social (Lei 
6.864/91), que reconheceu as ocupações irregulares e criou parâmetros urbanísticos 
especiais para a regularização destas áreas. Essa lei não definiu quais as características da 
habitação de interesse social e outorgou ao órgão municipal responsável por sua 
aprovação a decisão sobre a adequação e a finalidade social de cada projeto. Plano 
Diretor de 1995 é despido de instrumentos de política urbana e dispositivos 
autoaplicáveis36 e, por isso, foi identificado mais como carta de intenções do que 
propriamente ordenador da política urbana (Figueiredo, 2005: 178). 
 
A questão da precarização das condições de moradia de parcela significativa da 
população de Santo André foi inicialmente enfrentada pelos gestores públicos com 
programas específicos para a urbanização de favelas, sob a coordenação da Secretaria de 
Habitação e Inclusão Social, responsável pela concepção de arranjos tendentes a colocar 
em prática as ações de regularização e provisão habitacional para a população de baixa 
renda. Os fundos municipais, escassos em face das demandas graves e urgentes da 
população moradora de favelas, permitiam ao município apenas medidas paliativas, e que 
por fim não permitiram a realização do desejo de transformar a cidade informal em 
cidade formal.  
 
Atendimento das favelas pelos programas habitacionais: 
 Quantidade de núcleos Número de domicílios 
 1999 2000 2001 1999 2000 2001 
Em processo 
urbanização 

 36 36  13.427 13.427 

Urbanizadas 20 27 27 4.161 4.536 4.536 
Em processo 
regularização 

40 65 65 11.126 17.775 17.775 

Regularizadas 2 12 12 775 1.503 1.503 
Outros 
programas 
habitacionais* 

57 25 25 12.004 4.385 4.385 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santo André, Departamento de Habitação. Sumário de dados, 2002. Censo 
IBGE 2000. 
* Assentamentos que recebem obras de melhoria e saneamento, preservação ou eliminação de áreas de 
risco, ações sócio-educativas ambientais, através de urbanização gradual ou programa “Favela Limpa”, 
definidos pela política habitacional municipal(Figueiredo, 2005: 175). 
 
Na gestão municipal 1997-2001, a questão da precariedade de moradias foi enfrentada 
por meio do Programa Integrado de Inclusão Social (PIIS), que contava com recursos 
municipais (51%), da Comissão Européia (Programa de Apoio a Populações 
Desfavorecidas) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (49%). O PIIS contava 
                                                
36 O atributo de auto-aplicabilidade de um instrumento urbanístico foi identificado como a regulamentação 
contida no Plano Diretor suficientemente abrangente e detalhada para que a aplicação do instrumento seja 
possível sem a necessidade de uma norma do tipo regulamentar. 
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com ações e projetos voltados ao combate da pobreza e da exclusão social e buscava 
tratar a reurbanização de favelas sob diferentes aspectos, como a regularização fundiária, 
qualificação urbana e paisagística, e ainda sob um prisma econômico, por meio da 
implantação das chamadas Unidades de Negócio (edificações nos perímetros das favelas, 
voltadas para vias de grande fluxo, propícias à formalização de empreendimentos de 
geração de trabalho e renda por seus moradores).  
 
O PIIS foi implantado em quatro núcleos habitacionais irregulares: Capuava (região do 
Eixo Tamanduateí), Tamarutaca, Palmares e Sacadura Cabral. Apesar da experiência de 
reurbanização de favelas em Santo André ter alcançado reconhecimento como exemplo 
de política a ser seguida, os esforços empreendidos não obtiveram resultados duradouros, 
e a própria prefeitura diminuiu os investimentos na gestão seguinte (2001-2004). Como 
explica Figueiredo, “comparando-se os investimentos na área de habitação entre as duas 
gestões, observa-se que na gestão 1997-2000 a administração investiu mais, um total de 
66,76 milhões de reais contra 32,57 milhões de reais no período de 2001 a 2004. Esta 
falta de prioridade na área habitacional se torna ainda mais evidente quando comparamos 
com os investimentos nas outras áreas e, sobretudo, quando se constata que a arrecadação 
vem crescendo, sobretudo após o ajuste do IPTU em 2003. A área de urbanismo manteve 
um certo patamar. Foram investidos na gestão 1997-2000 141,70 milhões de reais e na 
gestão 2001-2004 147, 63 milhões” (Figueiredo, 2005: 189;199).  
 
Em suma, diante da ausência de um marco legal federal (o Estatuto da Cidade só viria em 
2001) e de um plano diretor recente e ainda não regulamentado, os meios jurídicos  
mobilizados foram, na fase de experimentação, as primeiras leis de zoneamento inclusivo 
do município e programas municipais (financiado em parte por recursos internacionais) 
aplicados na urbanização de favelas.  
 
II.1.3. Arranjos institucionais 
 
Não são significativos os registros sobre transferências perenes de recursos federais para 
o financiamento habitacional no período. Como forma de suprir a atuação do extinto 
Banco Nacional da Habitação (BNH) e a queda da arrecadação de receitas pelos 
municípios no período, o governo federal, por meio da Caixa Econômica Federal, 
operacionalizou programas esporádicos de transferências de recursos  para os municípios 
brasileiros por meio de programas como o “Habitar-Brasil”, “Habitar-Brasil/BID” e 
“Morar Melhor” (Aragão, 2006: 619). Isso representou, em termos de arranjos jurídico-
institucionais, a utilização de arranjos contratuais e de regras capazes de atribuir tarefas a 
cada uma das partes envolvidas. 
 
Em um esforço conjunto das municipalidades locais para a solução de problemas 
advindos de uma raiz comum, qual seja, a perda da atividade industrial, as sete cidades 
que compõem o chamado Grande ABC institucionalizaram a partir da década de 1990 
algumas instâncias (ou organismos) regionais de gestão integrada, como o Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC (1990), o Fórum da Cidadania (1994) e, por fim, a 
Câmara do Grande ABC (1997), que congrega representantes do poder público, 
sociedade civil, empresários e trabalhadores. Suas funções eram traçar diretrizes para o 
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planejamento estratégico do ABC, buscar soluções para problemas sociais, econômicos e 
ambientais comuns e articular a circulação e os transportes em seus territórios.  
 
Foi criada ainda, no âmbito da Câmara do Grande ABC, a Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Grande ABC, órgão técnico que, em parceria com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), passou a produzir informações sócio-econômicas sobre a 
região, coordenar ações técnico financeiras para o apoio a pequenas empresas e, 
especialmente, identificar o surgimento de novas tendências para o desenvolvimento 
econômico local, bem como possibilidades de requalificação do seu ambiente econômico. 
Da parceria com o BID surgiu a proposta de expansão do setor de serviços e do comércio 
de alto valor agregado e transformação da região em pólo do setor terciário avançado no 
país, resgatando a vocação industrial presente em toda a história de desenvolvimento 
econômico do Grande ABC. “Portanto, a experiência estratégica da cidade desenvolvida 
por Santo André entre os anos de 1997 e 2000, teve como pano de fundo esse ambiente 
de identidade e perspectivas regionais que têm envolvido os municípios que compõem a 
Região do Grande ABC. Dessa forma, os limites de autonomia municipal mantém, 
necessariamente, um estreito vínculo com o desempenho do desenvolvimento da região 
como um todo”, explica Galvanese (2003). 
 
A aposta na estratégia de desenvolvimento regional ancorada essencialmente em uma 
aliança entre poder público local e empresários fez com que a prefeitura destinasse 
vultosos recursos para a requalificação urbana da área do Eixo Tamanduateí na gestão 
1997-2001, muito embora o projeto passasse a existir juridicamente – porém já sem ações 
concretas e efetivas – apenas no Plano Diretor Participativo de 2004.  
 
Análises apontam fragilidades institucionais, operacionais e normativas do Projeto Eixo 
Tamanduateí, como a ausência de um plano urbanístico norteador da implantação dos 
novos usos, ausência de procedimento específico de aprovação com orientações e 
exigências urbanísticas anteriores à elaboração dos projetos e novos empreendimentos, a 
falta de um plano geral normatizador, fixando parâmetros urbanísticos específicos e 
processos de aprovação consoantes com a legislação urbanística em vigor. Observou-se 
que “a maior parte dos empreendimentos que trariam alto valor agregado a dinâmica 
econômica e urbana não se viabilizaram. Ou quando se viabilizaram, como no caso das 
universidades e nos empreendimentos de logística, não se registraram impactos 
significativos sobre o tecido urbano que pudessem levar a cidade um processo efetivo de 
desenvolvimento urbano”37 (Figueiredo, 2005: 354).  
 
No período seguinte, após o abandono do Projeto Eixo, realiza-se um profundo debate no 
município sobre o resgate do planejamento urbano como meio para contemplar demandas 
sociais represadas e ordenar, democraticamente, o uso e ocupação do solo urbano, 
processo que culmina com a aprovação do Plano Diretor Participativo, em 2004. 
 
                                                
37 Desenvolvimento urbano entendido como melhoria da acessibilidade e permeabilidade urbana, do 
desenho e da situação fundiária dos espaços públicos e privados, melhora da paisagem e da comunicação 
visual ao ar livre, do aumento quantitativo e qualitativo de equipamentos e áreas publicas ofertadas ao 
cidadão e da segurança pública.  
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II.2. Institucionalização (fase 2) 
 
O segundo momento é fundamentalmente marcado pelas tentativas de consolidar um 
novo paradigma jurídico urbanístico. Nessa fase, a estratégia predominante do poder 
público foi a de avançar na produção regular de moradia para a população de baixa renda. 
Para tanto, um novo marco legal com potencial para impulsionar um planejamento com 
vistas à justiça social trouxe os instrumentos de política urbana para o primeiro plano da 
política urbana e habitacional. O objetivo de institucionalizar a função social da cidade e 
da propriedade urbana criou, para a administração municipal, desafios de regulamentação 
e implementação dos instrumentos necessários.  
 
II.2.1.Visão de cidade 
 
Apesar dos esforços identificados na fase de experimentação, as mudanças legislativas 
pontuais mostraram-se insuficientes para conter o processo de segregação sócio-espacial 
em Santo André. Persistiram os problemas de adensamento das periferias e das favelas, 
aumento da população na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais e 
esvaziamento dos bairros mais consolidados da cidade (Prefeitura Municipal de Santo 
André, 2006: 37).  
 
Em 2006, para elaboração do Plano Municipal de Habitação, a Prefeitura de Santo André 
apresentou a seguinte estimativa do déficit habitacional do município38: 
 

Descrição Déficit fora dos 
assentamentos 

Déficit dentro de 
assentamentos 
(corrigido) 

Déficit Total 

Domicílios 
Improvisados 818  818 

Famílias conviventes 7.323 2.300 9.623 
Cômodos cedidos ou 
alugados 1.610 609 2.219 

Famílias até 3 SM que 
pagam aluguel 2.593 1.041 3.634 

Risco e 
Desadensamento  8.022 8.022 

Total 12.344 11.972 24.316 
Fonte: Fundação João Pinheiro – PSA, DISE, DEHAB 
 
 
O Projeto Eixo Tamanduatehy, conforme dito no tópico anterior, já sofria uma série de 
críticas quanto às suas fragilidades institucionais, operacionais e normativas39. Ao mesmo 
                                                
38 Para essa estimativa, a prefeitura afirma ter corrigido o cálculo da Fundação João Pinheiro, que 
apresentava um déficit de 16.944 unidades para o ano de 2000 e, segundo levantamentos do IBGE, 
subestimava os valores referentes à população e aos domicílios em favela (Prefeitura Municipal de Santo 
André, 2006: 44;45).  
39 Com a morte do prefeito Celso Daniel em 2001, considerado seu maior idealizador, o projeto foi 
perdendo cada vez mais seu espaço dentro da gestão pública do município (Figueiredo, 2005: 248) 
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tempo em que isso ocorria, a promulgação do Estatuto da Cidade impulsionou um novo 
foco para política urbana e habitacional do município.  
 
O Estatuto da Cidade permitiu a institucionalização de um longo processo de esforços 
pela reforma urbana. A função social da cidade e da propriedade urbana e a participação 
democrática na gestão pública se tornaram objetivos respaldados por um leque de 
instrumentos voltados para uma visão de cidade com justiça social. Um projeto de cidade 
inclusivo estava no centro das inovações legislativas e Santo André apostou  na 
regulamentação de instrumentos para reverter o processo de segregação sócio-espacial e 
promover o barateamento do preço da terra, revelando uma visão de desenvolvimento 
urbano que aproveitasse ao máximo as áreas já providas de infraestrutura. Tanto como 
diretriz, quanto como fonte de meios jurídicos, o Plano Diretor Participativo aprovado em 
2004 mostrou-se norteador da política urbana e habitacional de Santo André.  
 
II.2.2 Ferramentas 
 
O Plano Diretor Participativo de 2004 incorporou uma série de instrumentos de política 
urbana previstos no Estatuto da Cidade. Sua auto-aplicabilidade foi defendida e algumas 
negociações para sua implementação ocorreram entre a prefeitura e os destinatários das 
ações adotadas. Havia, com a nova legislação urbanística, a grande expectativa de que os 
objetivos de justiça social e habitacional pudessem ser viabilizados com a aplicação 
destes instrumentos. 
 
Houve uma evolução da legislação relativa às ZEIS. Se a Lei de AEIS de 1991 não previa 
uso comercial ou misto dos lotes que por ela fossem delimitados, tampouco regulava as 
dimensões máximas diferenciadas para lotes condominiais, essas lacunas foram 
corrigidas pela Lei de AEIS (Lei 8.300/01). Já em 2004, com a aprovação do novo Plano 
Diretor, pela primeira vez foram delimitadas ZEIS em área de proteção ambiental (ZEIS 
D) e ZEIS na região do Eixo Tamanduateí (ZEIS C), o que teria constituído uma garantia 
de “acesso da população de menor renda às áreas mais centrais, valorizadas e providas de 
infra-estrutura, bem como a possibilidade de regularização das ocupações urbanas já 
consolidadas nas áreas ambientalmente sensíveis” (Figueiredo, 2005: 314; 334-335) 
 
Nessa fase, os instrumentos de política urbana foram clamente as principais ferramentas 
para a realização dos objetivos de política urbana e habitacional. A aplicação do 
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), instituído no município 
de Santo André por força do Plano Diretor Participativo (Lei 8.696 de 17 de Dezembro 
de 2004), se tornou a grande aposta da administração municipal para induzir os 
proprietários de áreas sub-utilizadas a dar-lhes uma destinação social.  
 
O funcionamento deste instrumento é descrito por Rosana Denaldi e Fernando Bruno, 
diretamente envolvidos no processo: “[s]egundo critérios estabelecidos no plano diretor, 
ou legislação complementar, o município pode notificar o proprietário de terrenos vazios 
e subutilizados para apresentação de proposta de utilização em um determinado tempo. 
Caso ele não cumpra os prazos de apresentação de projetos e execução de obras, aplica-se 
o IPTU progressivo no tempo, instrumento tributário que trata do aumento da alíquota, 
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ano a ano, pelo prazo de cinco anos consecutivos. Por fim, permanecendo inerte o 
proprietário, é possível a desapropriação com o pagamento de títulos da dívida pública” 
(Bruno Filho e Denaldi, 2009). 
 
Todavia, para pôr em prática este instrumento a prefeitura deparou-se com uma série de 
dificuldades e lacunas, como a ausência de regulamentação ou experiências prévias de 
implantação prévias do instrumento40, apesar de sua previsão expressa na Constituição de 
1988 (art. 182, §4º). Os maiores problemas de operacionalização foram, de um lado, a 
dificuldade de mapear os terrenos notificáveis e, de outro lado, a necessidade de uma 
demanda de mercado excepcionalmente elevada para absorver de imediato todos os 
imóveis notificáveis de acordo com o PD, que adotou, como critério básico, imóveis com 
mais de 1.000 m² que não tivessem um coeficiente de aproveitamento mínimo.  
 
O processo de implementação foi demorado e trabalhoso41. Inicialmente foi desenvolvido 
um método para identificar e classificar os imóveis a serem submetidos ao PEUC: 
elaborou-se de um banco de dados municipal para calcular os coeficientes de 
aproveitamento e elaborar uma lista dos imóveis potencialmente notificáveis. Em 
seguida, foram instaurados processos administrativos para aferir a situação individual dos 
imóveis, com vistoria em campo. Enfim, levando em conta que o mercado não absorveria 
todos os imóveis de uma só vez, foi concebida uma solução baseada no escalonamento, 
no tempo, das notificações, de acordo com a localização e zoneamento, o tamanho e  
coeficiente de aproveitamento, de forma a priorizar os imóveis localizados na Macrozona 
Urbana, com os tamanhos maiores e o menor aproveitamento42.  
 
A gestão, ademais, identificou que o PEUC tinha o potencial de ser utilizado para política 
habitacional desde que aplicado em combinação com ZEIS de vazios urbanos, pois, nesse 
caso, pelo menos 50 ou 70% da edificação compulsória deveria ser destinada à 
                                                
40 Uma experiência de aplicação deste instrumento foi realizada posteriormente no município de Diadema. 
Segundo Reali e Alli (2010:13), “as primeiras seis notificações visando à utilização compulsória de imóveis 
com subutilização ocupacional ocorreram apenas em 2007, seis anos após o Estatuto. Apesar do 
reconhecimento da relevância desse instrumento pela Prefeitura, entraves políticos, jurídicos e 
administrativos adiaram sua implantação. Como o Imposto Predial, Territorial e Urbano progressivo no 
tempo e a desapropriação com títulos da dívida pública têm sua aplicação condicionada por essa 
notificação, a execução desses instrumentos ainda se encontra num estágio embrionário”  
41 Para (Ferrereira (2003), as dificuldades da aplicação do PEUC surge do fato de que “os procedimentos 
que esses instrumentos estabelecem são longos, podem durar até sete anos, e são pontuais, tendo de ser 
autuados e resolvidos caso a caso, dependendo de uma gestão pública eficaz, até mesmo para realizar o 
trabalhoso levantamento dos casos passíveis de aplicação”. 
42 Como explicam os gestores Bruno Filho e Denaldi em trabalho acadêmico (Bruno Filho e Denaldi, 
2009): “[p]ara estabelecer tal escalonamento as áreas notificáveis foram agrupadas por zona, tamanho e 
coeficiente de aproveitamento. Optou-se por iniciar a notificação em toda Macrozona Urbana e por 
priorizar as glebas maiores e com coeficiente menor de aproveitamento, levando também em consideração 
as características das zonas. Definiu-se assim três etapas de notificações, sendo que todas as áreas deveriam 
ser notificadas até 2015, período que coincide com a revisão do Plano Diretor Participativo, 10 anos após 
sua aprovação- momento, portanto, em que a eficácia do instrumento será obrigatoriamente objeto de 
análise do conjunto da sociedade local. Na primeira etapa seriam notificados 80 lotes, correspondendo a 
57% dos vazios até 2008. Vale ressaltar que 21 lotes que correspondem a 43,25% do total da área 
notificável na primeira etapa estavam localizados na área do Eixo Tamanduatehy (Zona de Reestruturação 
Urbana)”. 
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construção de habitações de interesse social (HIS). Essa articulação de instrumentos foi 
considerada relevante do ponto de vista da eficácia do uso do PEUC e, em termos 
procedimentais, foi constatado que a delimitação de ZEIS de vazios urbanos deveria 
preceder a instrumentalização do PEUC de modo a enfatizar sua capacidade de beneficiar 
populações de baixa renda. Foi ainda utilizada de forma articulada a figura jurídica da 
“dação em pagamento”, que embora não seja um instrumento especialmente previsto para 
esse fim, permitia a obtenção de terrenos ou de parcelas de imóveis pela prefeitura como 
forma de quitação de dívidas de IPTU43.  
 
Em relação aos resultados, após as primeiras notificações foram atendidos cerca de trinta 
e quatro proprietários, dos quais apenas quatro solicitaram a instauração de consórcio 
imobiliário (Bruno Filho e Denaldi, 2009). Em dois casos, porém, em que os proprietários 
notificados tinham o interesse de resolver outros passivos, sobretudo de ordem fiscal, foi 
utilizada a dação em pagamento e a área recebida foi destinada a HIS. A dação em 
pagamento, aliás, também produziu o único caso em que houve destinação de áreas para a 
produção de HIS no âmbito do Projeto Eixo Tamanduatehy. Trata-se do empreendimento 
de instalação do hipermercado “Makro”, que envolveu a negociação de área pública para 
a produção de HIS em um dos terrenos que fez parte de uma tentativa de land-pooling 
(Figueiredo, 2005: 339-340)44. Assim, a mencionada combinação de ZEIS de vazios 
urbanos com o PEUC somente trouxe resultados concretos, com terrenos sendo 
efetivamente usados para produção de HIS, nos casos que envolveram a combinação de 
mais um instrumento, a dação em pagamento.  
 
Outro instrumento aplicado nessa fase foi a outorga onerosa do direito de construir, que 
teve utilidade em razão da redução, no Plano Diretor de 2004, dos coeficientes de 
aproveitamento que estavam vigentes desde 1970 (Denaldi e Souza, 2008). Esse 
instrumento experimentou um processo de aplicação mais dinâmico, já que correspondia 
aos interesses de verticalização do mercado imobiliário. Em tese, os recursos gerados 
com a venda de acréscimos no potencial construtivo seriam destinados para o Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e deveriam ser aplicados na produção de HIS em 
todo município e na infraestrutura e nos equipamentos públicos da Zona de Recuperação 
Urbana. 
 

                                                
43 A dação em pagamento é autorizada pela Lei Complementar Federal 104/2001 e, no caso 
de Santo André, pela Lei Municipal 8155/2000. Por meio desse instrumento “a administração 
pública recebe uma parte do imóvel - o quanto baste para quitação dos débitos. Em 
contrapartida, e na perspectiva do mercado imobiliário, o proprietário permanece com o 
remanescente totalmente livre de ônus fiscais, o que facilita enormemente a alienação ou 
incorporação imobiliária.” (Bruno Filho e Denaldi, 2009). 
44 Como descreve Figueiredo (2005: 339-340): “Este último empreendimento iniciou-se a partir das 
negociações com a proprietária do terreno acerca da quitação das dívidas de IPTU acumuladas. Abriu-se 
um processo de dação em pagamento no qual a proprietária doou áreas para a resolução das suas 
pendências tributárias. Com o novo parcelamento do terreno, a prefeitura adquiriu áreas para implantação 
de sistema viário, uso institucional e para a produção de 380 unidades destinadas à habitação de interesse 
social que será financiada nos moldes PAR/CEF. Pela primeira vez se conseguiu destinar áreas para a 
produção de HIS no Eixo Tamanduatehy, mesmo antes da validade legal do plano diretor”. 
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Apesar disso, poucos foram os recursos angariados pela aplicação desse instrumento e, 
conforme já mencionado, a partir de 2001, o município diminuiu seus gastos na área 
habitacional em comparação a outras áreas, não obstante o aumento da arrecadação 
municipal. 
 
Em 2006, houve a elaboração do Plano Municipal de Habitação, que apresentou um 
diagnóstico da situação habitacional na cidade, definiu as diretrizes, estratégias, linhas de 
ação e  programas, e estabeleceu a meta de atender as necessidades habitacionais do 
município até 2024 (PMH, 2006: 7; 9). Com a edição do PMH, Santo André completaria, 
agora em contraste em relação a muitas outras cidades brasileiras incapazes de formular 
seu próprio planejamento urbano por conta da falta de capacitação ténica de gestão 
pública, as condições necessárias para aderir ao Sistema Nacional de Habitação e, assim, 
obter recursos federais e estaduais para implementar seus programas e projetos 
(Prefeitura Municipal de Santo André, 2006: 7).  
 
II.2.3. Arranjos institucionais 
 
À semelhança da fase anterior, o município exerceu com relativa autonomia sua 
competência de executor da política urbana e habitacional. A captação de recursos para a 
política habitacional baseou-se, em parte, em mecanismos do Plano Diretor, como a 
outorga onerosa, e também em contratos de financiamento com agências internacionais. 
 
Essa fase, em contraste com a fase anterior, foi marcada pela tentativa de aproximação 
entre a administração e seus habitantes, uma vez que, com o Estatuto da Cidade, ganhou 
ímpeto o esforço de fazer da participação democrática uma realidade. Vale destacar que 
no processo de elaboração do Plano Diretor, além dos esforços do governo (por meio de 
uma coordenação geral, uma coordenação executiva e uma equipe técnica de apoio), 
houve a participação, na qualidade de consultoria, do Instituto Polis e de setenta e nove 
movimentos sociais, dezenove ONGs e entidades técnicas, acadêmicas e de pesquisa e 
cinquenta e dois empresários ligados ao desenvolvimento urbano (Figueiredo, 2005: 
316). Nessa dinâmica, o problema habitacional mereceu destaque e os movimentos 
sociais conquistaram a delimitação de áreas vazias como ZEIS e a previsão de 
mecanismos de recuperação de mais-valias fundiárias como a outorga onerosa do direito 
de construir (Denaldi e Souza: 2008). Além disso, não obstante a oposição dos 
empresários do setor imobiliário, o PEUC foi aprovado em relação a imóveis com mais 
de 1.000m² (Denaldi e Souza, 2008). 
 
Após a aprovação do Plano Diretor, foi dada continuidade à tentativa de implementação 
de uma gestão participativa e democrática, por meio de uma coordenadoria cujo órgão 
principal seria o Conselho Municipal de Política Urbana (CMPU), com composição 
paritária entre representantes do Executivo e da sociedade civil45. Mesmo os movimentos 
                                                
45 O CMPU é composto por 38 membros, sendo metade deles representantes da sociedade civil, distribuídos 
entre os seguintes segumentos: empresários (5 membros, sendo, pelo menos, 1 do setor imobiliário e 1 da 
construção civil), movimentos sociais (5 membros, sendo necessariamente 2 dos movimentos de habitação 
e 1 de sindicato de trabalhadores), organizações não-governamentais, entidades técnicas ou profissionais e 
instituições de ensino ou pesquisa (4 representantes, sendo 1 de entidade ambiental, 1 de categoria 
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sociais entrevistados, embora tenham demonstrado insatisfação com os resultados 
atingidos, atribuíram as melhores notas às gestões desse período, destacando o espaço de 
reivindicação que ocuparam46. 
 
Em suma, os marcos jurídicos desse período, Estatuto da Cidade e Plano Diretor, 
parecem ter acarretado uma nova forma de atuação do município. Este se viu responsável 
por realizar tarefas inéditas e por responder a demandas com recurso a instrumentos até 
então inexistentes. Os desafios enfrentados por Santo André, os processos de 
aprendizagem na aplicação desses instrumentos e a criação de um espaço político de 
participação popular revelaram arranjos complexos, que combinavam a participação de 
atores privados (movimentos sociais e empresários) com o papel de coordenador e 
articulador da administração pública.  
 
II.3. Federalização (fase 3) 
 
A terceira fase identificada constitui o período mais recente da política urbana de Santo 
André. Inicia-se com a atual gestão e segue em curso. É fundamentalmente um momento 
marcado pela expectativa de um grande afluxo de recursos federais para a produção 
habitacional no município, por arranjos institucionais que favorecem práticas de 
negociação e contratualização entre os diversos atores envolvidos na produção do espaço 
urbano e por uma aparente desmobilização no recurso a instrumentos de política urbana. 
 
II.3.1.Visão de cidade 
 
Como nas duas fases anteriores, a desindustrialização é, também nesta terceira fase, um 
fator econômico e social marcante na Região do Grande ABC. Como tentativa de reverter 
a situação, a estratégia da prefeitura de Santo André continua a depositar expectativas no 
desenvolvimento do setor terciário avançado por meio de esforços de tornar o município 
atrativo ao setor de prestação de serviços. Ao mesmo tempo, no campo da política 
habitacional, as ações empreendidas pela prefeitura são, principalmente, a captação de 
recursos do programa federal Minha Casa Minha Vida47 e dos programas de urbanização 
de favelas. 
 

                                                                                                                                            
profissional relacionada a desenvolvimento urbano, 1 de entidade ligada à preservação do patrimônio e 1 de 
instituição de ensino ou pesquisa) e representantes dos conselhos municipais afins, como habitação, 
saneamento, transporte, orçamento (5 membros) (Plano Diretor: 2004). 
46 Conforme respostas aos itens 4.2 e 4.4 do questionário aplicado aos movimentos sociais. 
47 O programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) é um programa do governo federal, com âmbito nacional, 
que objetiva viabilizar a produção e compra de 1 milhão de unidades habitacionais para a população com 
renda de até 10 salários mínimos. O programa está previsto e disciplinado pela Lei 11.977/09 e 
regulamentado pelo Decreto 6962/09. No art. 3o, §, 1o, III da lei de 2009 consta a norma segundo a qual, em 
áreas urbanas, os critérios de prioridade para atendimento aos beneficiários da política devem levar em 
conta a doação pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios de terrenos localizados em área 
urbana consolidada, a implementação pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios de medidas 
de desoneração tributária para as construções destinada s à habitação de interesse social e, este ponto 
interessa especificamente, a implementação pelos Municípios dos instrumentos do Estatuto das Cidade 
voltados ao controle da retenção das áreas urbanas em ociosidade. 
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Entrevistas com os atuais gestores públicos identificam uma estratégia de ação fundada 
em concepções de ordem técnica, que procuram concatenar de forma eficiente os meios 
disponíveis e fins almejados. Essa estratégia procuraria, ainda, antever e evitar obstáculos 
jurídicos, econômicos e burocráticos48. Foi também identificada a intenção de 
despolitizar o planejamento urbano e enfatizar aspectos de viabilidade e exeqüibilidade 
das ações no campo habitacional. As preocupações da prefeitura, nesse contexto, parecem 
voltadas à diminuição dos custos de seus projetos, sejam eles econômicos, jurisdicionais 
ou burocráticos, e à criação de arranjos e soluções considerados mais eficientes.  
 
A política urbana é, em suma, permeada por uma visão gerencial: o discurso de 
fortalecimento da vocação terciária e uma visão de cidade competitiva parece indicar uma 
visão de cidade afinada com a crença em uma cidade global, ou seja, na canalização de 
investimentos públicos e privados para a construção de um espaço urbano flexível, 
inovador, central, eficiente como medidas voltadas a deflagrar o desenvolvimento. A 
visão empresarial, assim, se apresenta como pedra-de-toque paralela ao planejamento 
urbano com o objetivo de criar cidades atrativas aos consumidores e investidores, que 
tenham um papel central no fluxo de informações e nas decisões políticas e financeiras 
(Harvey, 1989). 
 
II.3.2. Ferramentas 
  
A ênfase em resultados e a ideia de compartimentalização e sequenciamento das ações 
teve influência na escolha dos meios empregados pela administração municipal. Se de um 
lado foram priorizados instrumentos e ferramentas voltadas à produção de resultados no 
curto prazo, principalmente aquelas para as quais há disponibilidade de recursos, ações a 
longo prazo se tornaram menos importantes, sendo preteriadas por estratégias pontuais 
que permitem alcançar resultados mais rapidamente. A atual prefeitura também 
suspendeu projetos de outras gestões que permaneciam parados por falta de 
documentação ou entraves burocráticos, incluindo a iniciativa (adotada na fase 2) de pôr 
em marcha o PEUC. Quanto ao PEUC, há, entre os técnicos da administração, a 
percepção de que o  instrumento mostrou-se limitado e, no limte, inócuo, como resultado 
da falta de regulamentação do IPTU progressivo. Sem a possibilidade de impor os efeitos 
do IPTU progressivo, que teria a função sancionatória, o instrumento não teria 
conseguido desincumbir-se da obrigação de parcelar, edificar ou. Ademais, as causas de 
sua insuficiência estariam ligadas a problemas na implementação dos critérios de 
notificação definidos pela gestão anterior.  
 
A outorga onerosa do direito de construir continuou a ser operada. No entanto, devido à 
possibilidade de verticalização dada pela lei de uso e ocupação do solo de 2006 (Lei 

                                                
48 Segundo Frederico Muraro, Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Santo André, em 
entrevista no dia 27 de julho de 2010, as ações seguiriam uma hierarquia  na qual as questões mais técnicas 
ganham prioridade. Em um primeiro momento devem ser atendidas as formalidades jurídicas (ex. 
documentação dos terrenos a serem destinados ao MCMV). Em um segundo momento viriam as 
preocupações econômicas e contábeis (ex. viabilidade financeira de um projeto),  no terceiro momento a 
resolução de questões técnicas, em quarto lugar as preocupações ambientais e de sustentabilidade e, por 
último, o aspecto de conveniência política. 
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8.836/06), perdeu espaço entre os instrumentos e pouco menos utilizada desde então. 
Segundo os entrevistados, em um universo de cento e trinta pedidos de outorga 
analisados pela atual gestão, noventa foram concedidos porém apenas trinta efetivamente 
foram comprados. O restante consistia em pedidos especulativos por parte de corretores e 
imobiliárias que tinham a intenção de conhecer o valor da contrapartida. Por esse motivo, 
o diagnóstico é de que o instrumento não está sendo aproveitado para gerar 
transformações estruturais na cidade, tampouco está sendo combinado com 
empreendimentos de HIS e HMP ou com a transferência do direito de construir. Segundo 
a prefeitura, para que a outorga onerosa dê resultados efetivos, levantando recursos 
significativos para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, sua regulamentação 
precisa ser repensada à luz da “capacidade de suporte de infraestrutura” e de um plano de 
gabarito que estabelecesse novos parâmetros urbanísticos para diferentes regiões da 
cidade. Nesse sentido, um proposta da prefeitura para a revisão PD de Santo André 
sugere um índice de adensamento combinado com a definição de limites à verticalização 
e com uma revisão objetiva do valor da contrapartida baseada nos valores de mercado dos 
imóveis em vez do valor venal49. 

Com efeito, a administração municipal de Santo André, durante o ano de 2010, elaborou 
um projeto de lei para a revisão do Plano Diretor Participativo de 2004. Em sua 
avaliação, a circunscrição do plano diretor aos temas da política urbana limitam sua 
capacidade como instrumento de gestão pública. A intenção da prefeitura, portanto, é que 
o escopo do plano diretor seja ampliado para incluir outros temas como saúde, educação, 
esporte, lazer e assistência social. 
 

O fator decisivo de inflexão na política urbana e de habitação entre a fase anterior e a 
atual foi o surgimento do programa federal Minha Casa Minha Vida. Ele foi referido por 
todos entrevistados como um vetor de grande impacto sobre as políticas habitacionais na 
cidade. Diante da visão compartilhada pelos gestores de que os grandes entraves à 
efetividade do direito à moradia, principalmente no que diz respeito à produção de 
habitação para população de baixa renda, são o custo da terra e o acesso ao crédito, o 
programa MCMV surge como uma tentativa de combater o segundo gargalo (crédito) por 
meio do dispêndio de recursos federais. 
 
O MCMV ainda contaria ainda com a vantagem de ser um programa que, diferentemente 
de seus antecessores, tenta desburocratizar o sistema e diminuir o tempo entre a decisão e 
a efetivação dos projetos50. Assim, ele se tornou a grande aposta da política habitacional 
da prefeitura de Santo André. Atualmente, um projeto habitacional de trezentas e 
cinquenta e duas unidades já está em construção e outro já foi contratado e isso estaria 
                                                
49 Conforme relatado por Ayrton Antonio de Oliveira Cardoso Filho em entrevista realizada no dia 3 de 
agosto de 2010. 
50 Segundo os entrevistados, outro programa federal, o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), 
também teve um papel relevante para a produção de habitação de baixa renda (HIS e HMP) e reurbanização 
de favelas devido a soma de recursos disponibilizada a projetos municipais. Alem disso, outra “facilidade” 
decorre do fato de que o MCMV não opera no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social (SNHIS) que centraliza todos programas federais de habitação de interesse social. Essa estrutura 
institucional do programa tem sido objeto de severas críticas. Ver, nesse sentido, Fix e Arantes (2009) 
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tornando a experiência de Santo André um modelo jurídico e financeiro para os outros 
municípios da região metropolitana de São Paulo51.  
 
No entanto, ainda que positiva e desejável, está claro para a atual gestão que a oferta de 
subsídios não enfrenta o problema da escassez de terra. Neste caso, diante do desinteresse 
de proprietários privados em ceder terrenos ao MCMV, sua efetividade fica amarrada à 
disponibilidade de terrenos públicos que possam ser doados para os projetos 
habitacionais. Além disso, outro entrave nasce da necessidade de viabilizar 
economicamente os empreendimentos, o que limita o preço do metro quadrado do terreno 
e, portanto, dificulta a realização dos projetos em áreas centrais ou bem localizadas onde 
ele é caro. 
 
II.3.3. Arranjos institucionais 
 
Os arranjos que estruturam as ações da prefeitura nesta última fase apontam uma 
mudança. O município de Santo André estaria adotando as funções de facilitador de 
entendimentos e articulador de interesses e atores na realização de seus objetivos de 
política urbana e habitacional. Ao responderem aos desafios que se impõem com uma 
visão desburocratizante da política urbana e como uma escolha pragmática de meios, os 
arranjos identificados ter-se-iam pautado por frequentes negociações e diálogos e 
negociações entre a prefeitura, as empreiteiras, os proprietários, beneficiários de 
programas sociais, os membros de movimentos sociais e governo federal52. 
 
Como ocorreu com a escolha dos meios, os arranjos institucionais também foram 
afetados pelo MCMV. Ao canalizar os esforços políticos para a operacionalização do 
programa federal e pelo fato deste reunir diversos atores e instituições (os candidatos a 
beneficiários do programa, as empreiteiras, os proprietários, o Ministério das Cidades e a 
Caixa Econômica Federal) a prefeitura teve que assumir um papel de “facilitador” por 
meio da iniciativa consciente, articular uma política pública de “estímulo à negociação”53.  
 
Os projetos do MCMV necessitam ter sua demanda organizada, bem como necessitam de 
terrenos e do interesse de empreiteiras. Por outro lado, também é necessária a realização 
de parcerias institucionais com a Caixa Econômica Federal, órgão financiador, e o 
Ministério das Cidades, órgão que aprova os projetos. Assim, além de doar terrenos 
públicos, a prefeitura tem a função de organizar e reunir os interessados num cadastro 
único, garantindo a existência de demanda para os empreendedores, assim como de 
negociar junto aos proprietários a disponibilização de outros terrenos através permutas 
com terrenos públicos, de realizar chamamentos às empreiteiras e de articular os 
interesses dos atores locais frente aos órgãos federais. 
 

                                                
51 Conforme relatado em entrevista por Omar Lopes dos Santos no dia 5 de novembro de 2010. 
52 Como argumentamos adiante, as relações do município com o governo federal podem constituir uma 
exceção a essa caracterização. 
53 Conforme relatado em entrevista por Omar Lopes dos Santos no dia 5 de novembro de 2010 a função de 
“facilitador” consta do termo assinado entre a prefeitura de Santo André e a Caixa Econômica Federal no 
âmbito do MCMV. 
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III. Conclusões 

 
A discussão proposta sobre o uso de instrumentos de política urbana em uma determinada 
cidade e em dado intervalo de tempo não permite, em princípio, que conclusões extraídas 
nessas circunstâncias sejam estendidas a outras cidades. E o caso de Santo André, como 
não poderia de deixar se ser, está envolto em seu contexto e em suas peculiaridades. Não 
obstante, algumas idéias que seguramente têm importância para outros municípios 
brasileiros podem ser generalizadas como conclusões deste trabalho. 
 
Para padrões brasileiros, Santo André é um município com IDH elevado e bem 
estruturado em termos de capacidade administrativa. Como se viu, contudo, vem 
enfrentando, como várias outras cidades, desafios e dificuldades de diferentes tipos para 
regulamentar e pôr em marcha instrumentos de política urbana que uma nova ordem 
jurídica essencialmente progressista e inclusiva transformou em lei.  
 
Ao longo das fases analisadas, os problemas e gargalos habitacionais identificados em 
Santo André se mantiveram ou se agravaram e o processo de desindustrialização veio 
motivando, no período, a busca por uma nova “vocação” econômica para o município. 
Seja ela qual for, ao que tudo indica tenderá a privilegiar o setor de serviços e terá de se 
haver com um déficit habitacional persistente, com a escassez de terras e com os desafios 
de criar soluções habitacionais para a população de menor renda, além de encontrar 
formas para induzir o uso de imóveis vagos e, para tanto, desenvolver e aprimorar 
estratégias, mecanismos e arranjos jurídico-institucionais. 
 
Em pouco mais de duas décadas, foram verificadas em Santo André mais rupturas e 
inflexões que continuidades na política pública habitacional e isso se manifestou no modo 
como os instrumentos de política urbana foram (ou deixaram de ser) empregados desde o 
ponto de vista jurídico. A fase 1 marca o momento em que o município passa a se 
preocupar com o planejamento urbano, procurando imprimir às ações uma visão de 
cidade voltada à inclusão. Na fase 1 o Projeto Cidade Futuro e as primeiras providências 
relativas ao Projeto Eixo Tamanduatehy sinalizam o esforço de, diante da 
desindustrialização em curso, atrair empresas para o município. O PIIS, no mesmo 
período, buscou  tratar a reurbanização de favelas. Boa parte das ações adotadas nessa 
fase ainda não contava com o respaldo jurídico hoje existente. Nesse sentido, Santo 
André contou, desde a ótica da produção legislativa local e da busca de soluções jurídicas 
práticas, com uma gestão inovadora. Isto permite que a fase 1 seja, enfim, vista como 
uma ruptura em relação ao que havia antes. 
 
Na fase 2 a prefeitura de Santo André beneficiou-se de aprendizados desenvolvidos na 
fase anterior e engajou-se na implementação, agora lastreada em diferentes leis nacionais, 
estaduais e municipais, de instrumentos de política urbana (incluindo um novo Plano 
Diretor, adotado em 2004). O Projeto Eixo Tamanduatehy é relegado e a promulgação do 
Estatuto da Cidade redireciona a política urbana e habitacional do município. Uma aposta 
nos instrumentos – sobretudo no aprimoramento das ZEIS e na descrita implementação 
do PEUC - traduz a visão de cidade desse período, sendo um objetivo da política pública 
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o desenvolvimento urbano que aproveitasse áreas já providas de infra-estrutura. Também 
aqui há mudanças de rumo e reordenamento de prioridades, a despeito da permanência do 
mesmo grupo político na prefeitura.  
 
Na fase 3, como visto, há nova inflexão e mudança da visão de cidade –pragmaticamente 
traduzida em termos de eficiência administrativa e viabilidade prática. Há também o 
lançamento do MCMV, que se apóia na disponibilidade de terrenos públicos que possam 
ser doados aos projetos habitacionais. O surgimento do MCMV alterou as condições 
econômicas, a dinâmica política, os arranjos federativos, as relações público-privadas e 
certas regras jurídicas no campo do direito urbanístico. E se é verdade que há muito 
tempo não havia tanta disponibilidade de recursos financeiros para a construção de 
moradia no país, surge, em compensação, com o processo de federalização desencadeado 
pelo programa em Santo André, o risco de desmobilização dos instrumentos urbanísticos 
do Estatuto da Cidade54.  
 
É bem verdade que a Lei 11.977, de 200955, ao instituir o MCMV, determina que serão 
priorizados na distribuição do recursos federais os municípios que implementarem os 
instrumentos do Estatuto da Cidade voltados ao controle da retenção das áreas urbanas 
em ociosidade. Essa norma, contudo, não assegura os meios pelos quais os municípios 
possam implementar tais instrumentos e isso, no limite, pode privilegiar os municípios 
menos carentes de capacitação, como é o caso de Santo André, em detrimento de 
municípios mais desamparados do ponto de vista de sua administração pública. 
 
Para ajudar a suprir essa lacuna, a Rede Nacional de Avaliação e Capacitação para 
Implementação de Planos Diretores Participativos produziu recentemente uma 
cartilha com o objetivo de orientar gestores municipais sobre como utilizar os 
instrumentos do Estatuto da Cidade para produzir moradia popular bem localizada tendo 
como pano de fundo o MCMV (Rolnik et. al., 2010). O que ai se verifica é a utilização de 
incentivos financeiros por parte do governo federal para induzir os municípios brasileiros 
a mobilizar instrumentos do Estatuto da Cidade56.  
 
Rupturas e descontinuidades certamente têm relação com a alternância no poder de 
diferentes grupos e partidos políticos57, mas também podem ser consideradas 
conseqüências das dificuldades de se estabelecer e cumprir metas de longo prazo de 

                                                
54 Fix e Arantes (2009) afirmam que o MCMV não prepara nem estimula os municípios a aplicarem os 
instrumentos de reforma urbana previstos no Estatuto da Cidade. Ao contrario, “o pacote estimula um tipo 
de urbanização e de captura dos fundos públicos que, por si só, torna mais difícil a aplicação desses 
instrumentos”.  
55 Ver o parágrafo 1°, incisos I e III do art. 3°. 
56 Esse tipo de arranjo institucional, por meio do que o plano federal estimula certos comportamentos por 
meio da concessão de estímulos financeiros tem se reproduzido, desde a Constituição de 1988, a partir do 
desenho do SUS – Sistema Único de Saúde. Exemplo recente disso é Programa Bolsa Família, uma 
transferência de renda condicionada que, como o MCMV, promove a interação entre ministérios federais e 
milhares de municípios de acordo com regras padronizadas e desenhadas pelo nível federal. 
57 No Brasil mandatos para cargo público eletivo duram quatro anos, tendo sido a possibilidade de reeleição 
por mais um mandato de quatro anos instituída em 1998, após a aprovação da Emenda Constitucional n° 
16, de 1997.  
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planejamento urbano, como é o caso da aplicação de instrumentos urbanísticos. Elas 
podem ser ainda vistas como resultados de uma arquitetura federativa em xeque, uma vez 
que a autonomia e as responsabilidades atribuídas pela Constituição de 1988 aos entes 
municipais não foi acompanhada de meios, capacitação e recursos para que tais 
competências sejam exercitadas satisfatoriamente. 
 
Seja como for, os esforços necessários para pôr de pé instrumentos de política urbana 
requerem tempo de maturação e aperfeiçoamento. A investigação realizada revela que o 
uso de instrumentos urbanísticos como o PEUC e a outorga onerosa, dentre outros, 
demanda não apenas planejamento e regulamentação prévios58, mas também a elaboração 
de regras de calibragem, de regulação, de monitoramento e de enforcement, como ainda 
uma gestão e acompanhamento jurídicos permanentes, uma vez iniciado o processo de 
operacionalização.  
 
Mesmo em municípios bem estruturados do ponto de vista administrativo, a aplicação de 
um instrumento de política urbana, em outras palavras, consome uma boa parcela do 
tempo e da atenção das autoridades públicas encarregadas de sua operacionalização. Ela 
requer uma quantidade grande de informações não raro dispendiosas, constantes e 
urgentes tomadas de decisão, solução de dilemas e controvérsias jurídicas originadas de 
diferentes interpretações da lei, assim como o monitoramento ininterrupto e o eventual 
enfrentamento de contenciosos judiciais. Se isso é verdadeiro no caso de Santo André, 
uma cidade considerada pioneira no âmbito do planejamento urbano, o que dizer de 
tantas outras cidades brasileiras, com capacidade de gestão infinitamente inferior?  
 
Essa questão passa a ser especialmente preocupante quando se considera, como evidencia 
a fase 2 do caso de Santo André, que a combinação de diferentes instrumentos 
urbanísticos (como ZEIS, PEUC e dação em pagamento) é fundamental, quando não 
decisiva, para assegurar que os objetivos delimitados sejam alcançados, ao menos em 
parte. De fato, verificou-se em Santo André que o emprego isolado de alguns 
instrumentos pode ser insuficiente e que, diante disso, combinações e usos estratégicos de 
diferentes instrumentos são uma forma de incrementar seu desempenho.  
 
Todavia, o uso combinado de instrumentos requer que seja percorrida uma relativamente 
sofisticada etapa de aprendizado sobre o sequenciamento, a articulação e a avaliação de 
arranjos criativos. Dito isso e considerando, mais uma vez, a reduzida capacitação 

                                                
58 Como ilustra o caso de Santo André, a regulamentação dos instrumentos de política urbana pode suscitar 
controvérsias jurídicas em torno da auto-aplicabilidade. Se o plano diretor for considerado auto-aplicável, 
as iniciativas do Executivo dependerão menos do circuito político que passa pelas câmaras de vereadores. 
Se, ao contrário, a auto-aplicabilidade do instrumento for descartada, abre-se um capítulo de agenda e 
trâmite legislativos cujo resultado pode tardar ou mesmo ficar paralisado por muitos anos. Nesse cenário, 
mudanças de planos e desvios de rota nas prioridades de política habitacional terminam sendo 
contraproducentes à medida que demandam barganhas políticas, uma vez que mudanças na legislação do 
uso do solo tramitam pelo legislativo municipal, que, como regra, vocaliza os interesses elitistas dos 
proprietários de imóveis. Mudanças e interrupções também potencializam o risco de que políticas públicas 
sejam judicializadas – e isso implica, dada a inexistência de uma jurisprudência uniforme de direito 
urbanístico no Brasil, riscos e custos não desprezíveis. 
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administrativa da maior parte dos municípios braslileiros, passa a ser imprescindível que 
experiências bem-sucedidas sejam observadas e, dentro de certos limites, replicadas. Para 
tanto, as soluções jurídicas adotadas em cidades que tentam, de forma pioneira, aplicar 
instrumentos de política urbana precisam ser mais estudadas e compreendidas no que têm 
de inovadoras e emuláveis e isso demanda, por fim, a adoção de ferramentas e de 
métodos empíricos no campo do direito. 
 
Em suma, instrumentos de política urbana são peças-chave na efetivação do direito à 
cidade. Eles permitem que certas medidas de política pública que nunca puderam ser 
adotadas no Brasil dada a ausência de meios jurídicos para desconcentrar a propriedade 
urbana sejam postas em prática. Contudo, está patente que se não houver políticas 
públicas perenes e capazes de contornar as dificuldades que se apresentam em seu penoso 
processo de implementação, esses direitos vêem sua força minguada e correm o 
permanente risco de se transformar em promessas não cumpridas de uma ordem jurídica 
bem intencionada, porém ineficaz . De forma similar, se as engrenagens e construções 
jurídicas que dotam essas políticas públicas de suficiente robustez, estabilidade, 
flexibilidade, controle social e capacidade de auto-correção não forem estudadas e 
conhecidas, tampouco haverá efetivação de direitos. Políticas públicas juridicamente 
consistentes são, por isso, condições de eficácia e de efetividade de direitos e, em 
especial, da idéia abstrata de função social da propriedade. 
 
Tendo isso em mente, o projeto de pesquisa que embasou este trabalho procurou elaborar 
as ferramentas de análise do papel do direito na política habitacional. Tratou-se, em 
outras palavras, de um esforço antes de tudo metodológico, que certamente requer 
aperfeiçoamento e lapidação, bem como mais testes empíricos. Ainda assim, as 
categorias direito como objetivo, direito como ferramenta e direito como arranjo 
institucional se mostraram úteis à pesquisa, já que, mesmo incipientes e mesmo 
sobrepostas, permitiram algum ganho de clareza, no campo do planejamento urbano, 
quanto às intricadas relações entre o direito e seus papéis nas políticas públicas.  
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