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RESUMO

O artigo tem por objeto o estudo das políticas oficiais de regularização fundiária adotadas nos Complexos do Alemão e da Vila Cruzeiro, à luz do 
Direito Comparado. Recorte temático deste estudo, estas duas comunidades limítrofes constituem trechos de exclusão na ordenação territorial 
da cidade do Rio de Janeiro, afetadas pelo trato diferenciado na execução de políticas públicas e aplicabilidade da legislação urbanística. 
Segurança jurídica da posse e da propriedade , preceitos da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e do Plano direitor Decenal da Cidade , os 
avanços e recuos das políticas oficiais de regularização fundiária à luz da Lei 11.977/07 e as graves implicações sociais e jurídicas da recente 
Medida Provisória 759/2016,  são os eixos centrais em discussão na presente análise. Favelização, déficit de moradias, segregação espacial e 
loteamentos irregulares constituem marcos da paisagem local  e do processo excludente de urbanização , na qual  sobressaem a extensa região  
do Complexo do Alemão, circunvizinha ao campus Nova América, além das várias comunidades situadas nas suas cercanias : Jacaré, Águia de 
Ouro, Bandeira Dois, Cruzeiro, entre outras. O direito social à moradia, a ordenação do solo, o planejamento territorial e a regularização dos 
títulos de propriedade são questões prementes e ainda irresolvidas,  justificando a necessidade de maior interlocução da universidade, em 
especial, a UNESA, campus Nova América,  com as comunidades locais, numa  perspectiva social, científica e da necessária atuação  
interdisciplinar. A dimensão programática do direito à moradia manifesta-se na previsão constitucional disposta no art.7º, IV, elencado como um 
direito dos trabalhadores urbanos e rurais Por força da Emenda Constitucional de n.26/2000, o direito social à moradia passou a ser 
expressamente reconhecido como direito social fundamental  na extensão do art.6º . Princípio de excepcional importância, a função social da 
propriedade está disposta no art. 5º, XXIII , no art.170, III e no art. 182.  Neste sentido, o presente trabalho tem como fundamento a reflexão 
sobre o grau de eficácia jurídica das políticas de regularização fundiária executadas no Complexo do Alemão pela Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, no âmbito dos Programa Favela –Bairro, Morar Legal e  Morar Carioca ; do Governo do Estado do Rio de Janeiro , através do Plano de 
Desenvolvimento Urbanístico do Complexo do Morro do Alemão , e ainda, pelo Governo Federal, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha 
Vida, Lei 11.977/09 e do Programa de Aceleração de Crescimento  do Complexo do Alemão. Nessa perspectiva, intenciona-se, igualmente, refletir 
sobre as incipientes, quase ausentes, políticas oficiais de regularização fundiária em outro importante trecho do território da cidade. A Vila 
Cruzeiro é parte integrante do Complexo da Penha.  De acordo com o Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro, o Complexo da Penha integra a XI 
Região Administrativa, situada na Área de Planejamento 3, AP 3, definida como “ uma área onde os recursos públicos municipais devem ser 
investidos”  e deve ter  intensificado “ o processo de descentralização das atividades econômicas, com a reestruturação e a otimização do uso e 
da ocupação do solo nos centros de comércio e  serviços “ . Por razões de ordem metodológica, este estudo se realiza  à  luz do instrumental 
teórico do Direito Constitucional Urbanístico  e dos princípios norteadores da Agenda Habitat III, numa perspectiva interdisciplinar e do direito 
comparado e, ainda,  à luz das graves implicações da MP 759/16.
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