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RESUMO

O presente trabalho tem como tema a função social dos terrenos de
marinha. Toma como universo de pesquisa os terrenos de marinha da orla
marítima de Natal, focalizando o cumprimento de sua função social. Previstos em
lei desde o período colonial com fins de proteção da costa e livre trânsito de
pessoas e mercadorias, constituíam-se em faixas de terras não passíveis de
utilização privada por particulares. Com a transição do regime de sesmarias para o
de compra e venda, no tocante ao acesso a terra, cristalizado com a criação da
Lei de Terras, no século XIX, o solo realiza-se enquanto mercadoria e os terrenos
de marinha, seguindo esta lógica, também adquirem valor de troca e tornam-se
passíveis de gozo privado por particulares, desde que mediante a contraprestação
de taxas ao Estado. Isso se verifica até o século XX, quando em 1988,
especialmente em virtude da promulgação da Constituição Federal, inaugura-se
novo ciclo em que é possível imputar aos terrenos de marinha o princípio da
função social da propriedade. Nessa perspectiva este trabalho visa identificar a
função social dos terrenos de marinha da orla de Natal, tendo como enfoque a
destinação pública e o valor de uso da orla marítima da cidade. Para tanto,
procedeu-se a levantamento de dados no sistema de informações on line da
Secretaria do Patrimônio da União do Rio Grande do Norte (SPU/RN) e nas áreas
de terrenos de marinha, visando auferir se apresentavam destinação pública,
privada ou figuravam como lotes vazios, bem como visualizar a existência dos
acessos à orla para a população. Realizou-se entrevistas com gestores da SPU. O
estudo empírico demonstrou que a função social dos terrenos de marinha da orla
marítima da cidade do Natal ainda não se concretizou, tendo em vista a recorrente
existência de lotes vazios em suas áreas, a ausência de acesso em trechos
significativos da orla e as reduzidas áreas voltadas ao uso comum ao longo da
orla, minimizando o potencial de fruição da mesma pela população. Conclui
apontando para a existência de nova fase de transição dos terrenos de marinha,
em que, aos poucos, surgem previsões legais no ordenamento jurídico e políticas
públicas voltadas a ampliar a função meramente arrecadatória imputada a tais
bens há dois séculos. Nesse sentido, a função social dos terrenos de marinha se
consubstancia no acerto concomitante entre a função arrecadatória e o resgate do
valor de uso da orla, patrimônio nacional e local de desenvolvimento da
sociabilidade e relações sociais
Palavras Chave: Função social da propriedade, Patrimônio Público,
Terrenos de marinha.

ABSTRACT
This work has as its theme the social function of terrenos de marinha. The
research universe is the terrenos de marinha of Natal coastline, focusing on the
fulfillment of its social function. Prescribed by law since the colonial period with the
purpose of protecting the coast and free movement of people and goods, they
were swathes of land not available to private use by individuals. With the transition
from the allotments system to the purchase and sale, regard to land access,
crystallized with the creation of the Land Law in the nineteenth century, the land is
held as merchandise and terrenos de marinha, following this logic, also acquire
exchange value and become capable of enjoyment by private individuals, with the
condition of tax payments to the state. This is seen until the twentieth century,
when in 1988, primarily because of the Federal Constitution promulgation, begins a
new cycle when is possible to use on terrenos de marinha the principle of the
social function of property. From this perspective this study aims to identify the
social function of terrenos de marinha in Natal, focusing on the public destination
and the use value of the city coastline. To this end, it was made a data collection in
the on-line information system of the Federal Heritage Department of Rio Grande
do Norte (SPU / RN) and in the terrenos de marinha areas, in order to find out if
they had public or private use, or if they were empty lots, as well as if the
population access to the shore exist. Interviews with managers of the SPU were
made. The empirical study showed that the social function of terrenos de marinha
in the city of Natal still didn´t happen, considering the constant existence of vacant
lots in their areas, the lack of access in significant portions of the coastline and the
reduced areas directed to common use along the coastline, minimizing its potential
of enjoyment by the population. It concludes by pointing to the existence of a new
transition phase on the terrenos de marinha, in witch, gradually, come up law
provisions in the legal system and public policies to expand the purely tax
collection function attributed to this land for two centuries. In this direction, the
social function of terrenos de marinha is embodied in concomitant adjustment of
the tax collection function and the rescue of coastline use value, national heritage
and
a
place
for
sociability
and
social
relations
development.
Keywords: Social function of property, Public Heritage, Terrenos de marinha.
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1 INTRODUÇÃO

A orla marítima se constitui em um dos objetos de desejo dos mais diversos
grupos sociais. Lugar do encontro, do banho de sol, do lual entre amigos, da prática
desportiva ou contemplação paisagística; algumas se caracterizam por ocupação
residencial, outras por parques hoteleiros ou paisagens e espaços públicos, além de
apresentarem diferenças quanto ao acesso à praia e ao mar, questões estas que
contribuem para determinar a maior ou menor identificação da população para com
as mesmas.
A cidade do Natal revela como uma de suas principais marcas o seu litoral –
suas praias e clima propícios atraem natalenses e visitantes; representam um
privilégio da natureza e turístico em relação a outras cidades. Figuram no imaginário
popular, por exemplo, o Morro do Careca, na Praia de Ponta Negra, o Forte dos Reis
Magos, na Praia do Forte, construção fundante da cidade, e a tradicional ginga com
tapioca da Praia da Redinha.
Toma corpo, assim, a importância do ordenamento da orla do Município com
vistas a assegurar sua fruição coletiva. Identifica-se ainda mais tal necessidade
quando se descobre que parcelas significativas do solo beira-mar são de domínio da
União, por determinação legal.
Tais terras são denominadas terrenos de marinha, e, assim como a
propriedade fundiária em geral, adquiriram conteúdos diversos ao longo da história –
em determinados momentos sobressaiu-se seu uso coletivo, e, em outros, viram-se
destinadas ao uso privativo por particulares.
Ocorre que, se de um lado as orlas marítimas ingressaram no repertório da
população brasileira no último século, por outro, tomou corpo uma nova ordem
jurídico-urbanística em que despontam os princípios da função social da propriedade
e da cidade.
Neste contexto, cabe perguntar: os terrenos de marinha da orla marítima de
Natal cumprem uma função social?
Como problema de pesquisa, portanto, importa desvendar se os terrenos de
marinha na orla de Natal cumprem atualmente uma função social, a partir do
conceito e da compreensão definida por Marés:
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[...] está no bem e não no direito ou no seu titular, porque uma terra
cumpre a função social ainda que sobre ela não paire nenhum direito
de propriedade ou esteja proibido qualquer uso direto, como, por
exemplo, nas terras afetadas para a preservação ambiental: a função
social é exatamente a preservação do ambiente (MARÉS, 2003,
p.91).

Como hipótese, afirma-se que os terrenos de marinha, em sua maioria, foram
apropriados predominantemente de forma privada e por segmentos dominantes da
sociedade, tendo o Estado os inserido freqüentemente na lógica do processo de
acumulação capitalista em detrimento da função social de tais áreas.
Portanto, este trabalho busca identificar a destinação atualmente atribuída
aos terrenos de marinha e seus acrescidos na orla marítima de Natal, no tocante ao
uso; se há ou não o cumprimento da função social das terras de marinha, tendo
como recorte o marco da Constituição Federal de 1988 e as ações estatais ulteriores
para consecução deste fim.
Objetiva, dessa maneira, visualizar: a área de terrenos de marinha e seus
acrescidos na orla de Natal, averiguando sua destinação pública ou particular; se as
orlas da cidade se inserem numa lógica de valor de uso, atendendo à contemplação
paisagística, desporto e lazer para toda a população; os lotes vazios em áreas de
terras de marinha; a garantia de acesso à praia para toda população; o regime de
inscrição junto à Gerência Regional do Patrimônio da União (GRPU) do estado do
Rio Grande do Norte, e a aplicação de instrumentos jurídico-urbanísticos com vistas
à regularização fundiária; as ações estatais visando o cumprimento da função social.
Para isto, dentre os procedimentos, destacam-se:
I. Levantamento em base cartográfica e in loco dos terrenos de marinha;
II. Caracterização do uso atribuído aos lotes situados nos terrenos de marinha;
III. Caracterização dos lotes ociosos existentes em terras de marinha;
IV. Identificação do regime de inscrição dos imóveis junto à GRPU – ocupação,
aforamento, dentre outros – e instrumentos de regularização fundiária;
V. Levantamento da evolução no tempo das disposições legais quanto aos
terrenos de marinha;
VI. Apreciação das ações do Projeto Orla1 que visem ao cumprimento da função
social das terras de marinha.
1

O Projeto Orla é uma iniciativa do Governo Federal que busca, em conjunto com os demais entes
da federação e participação popular, o planejamento do uso e ocupação da orla brasileira.
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VII. Elaboração de cadastro com as informações principais – área total, área da
União, destinação – dos cerca de 2.250 imóveis de marinha, obtidos a partir
do fornecimento do Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) de cada um dos
imóveis fornecidos por parte da GRPU para a consulta eletrônica e
levantamento dos dados de cada um deles.
VIII. Entrevistas a gestores da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).
Metodologicamente, buscaram-se

na

revisão

bibliográfica

títulos

que

contemplassem os terrenos de marinha, a orla e os bens públicos, assim como o
instituto da propriedade e a produção do espaço urbano no sistema capitalista.
Quanto a estes, houve o suporte teórico das obras de Marx (1991) e Harvey
(2005). Lefébvre (2006) viu-se revisitado na sua perspectiva de direito à cidade
como o direito ao habitar e não apenas ao habitat: ele traz à tona a importância do
jogo, do lúdico, do prazer e do valor de uso na cotidianidade das relações, da
cidade.
Quanto

à

produção

do

espaço

urbano

em

metrópoles

brasileiras,

especialmente na luta de classes pela apropriação do tempo e do espaço nas
localizações, partiu-se de Villaça (2001); sobre o instituto da propriedade e a
destinação atribuída à terra ao longo dos séculos, conforme conflitos sociais de cada
época, Marés (2003), complementado por Smith (1990), no tocante à absolutização
da propriedade privada no Brasil.
Rocha (2005) contribuiu para a presente dissertação no que se refere à
função social da propriedade pública, enquanto as dissertações de mestrado de
mestrado de Almeida (2008), Freitas (2004) e Gazola (2004) alcançaram o tema dos
terrenos de marinha em si.
Como arcabouço legal, foram utilizados tratados e convenções internacionais
de direitos humanos, a Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, a Lei nº
11.481/07, o Decreto-Lei nº 9.760/46, a Lei Federal nº 7.661/88 e o Decreto nº
5.300/04, que instituem o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, a Lei nº 601
de 1850 – Lei de Terras; o Plano Diretor de Natal, dentre outros diplomas, além das
proposições legislativas dispondo sobre os terrenos de marinha e seus acrescidos,
após a Constituição Federal de 1988.
Somou-se também a este trabalho a análise dos manuais oficiais, tais como
os do Projeto Orla e o Manual de Regularização Fundiária em Terras da União,
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coordenado por Saule Jr., que enriquecem as reflexões teóricas ao revelar as novas
perspectivas governamentais para a gestão de seus bens.
No segundo capítulo, a partir dessa metodologia, tem-se uma compreensão
sobre o percurso do instituto da propriedade e de suas faces ao longo da história,
em sua trajetória marcada inicialmente pelo uso coletivo da terra, até materializar-se
enquanto mercadoria e revelar predominância do seu valor de troca. No Brasil, as
sesmarias, que eram concessões estatais com a contraprestação de produtividade e
ocupação de território, visando o bom funcionamento da colonização portuguesa,
marcam o início a uma ocupação do solo excludente, que se concretizará com a Lei
de Terras, tornando o acesso à terra dependente da compra-e-venda e liberando
trabalhadores para o incipiente capitalismo brasileiro. Tal processo resulta nas novas
concepções relativas à propriedade, com a conceituação da função social da
propriedade.
No terceiro capítulo, é exposta a importância atual dos terrenos de Marinha,
no contexto da produção do espaço urbano e das potencialidades da orla marítima.
Se no passado, esses espaços físicos foram criados e delimitados para defesa da
costa e para facilitar a atividade mercantil, no contexto atual, tais áreas, por serem
estatais e de localização privilegiada em relação às orlas, podem combater a
privatização do espaço público, à segregação sócio-espacial e a distinta mobilidade
urbana, e por fim, à apropriação das riquezas da cidade pelos setores sociais de
maior poder de compra. Desde que, vistas a partir de um novo paradigma ---(revelam-se determinantes para a promoção do uso coletivo da orla), como área dos
encontros, das trocas, do lúdico, da contemplação paisagística. ---- revelam-se
determinantes para a promoção do uso coletivo da orla e na qualidade de vida dos
cidadãos.
No quarto capítulo, faz-se um histórico dos terrenos de marinha e sua
disciplina legal, buscando-se compreender tais áreas a partir do contexto sócioeconômico vivenciado pelo país. Visualiza-se um quadro de debate e revisão de
paradigma quanto a tais áreas, e se apontam trilhas para se assegurar a função
social e o valor de uso dos terrenos de marinha no século XXI.
No quinto capítulo, a pesquisa empírica é explorada e confrontada com as
digressões anteriores. Levanta-se a situação atual dos terrenos de marinha e
acrescidos, situados na Orla marítima de Natal, no tocante ao uso e caminhos para a
sua possível vinculação à função social.
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Na conclusão, decorrente das analises e reflexões elaboradas no decorrer
deste trabalho, tem-se que os terrenos de marinha seguiram a lógica fundiária do
país, perdendo ao longo da história seu valor de uso substituído pelo valor de troca.
A pesquisa de campo demonstrou como tais áreas, em sua maioria, estão
destinadas ao uso privativo por particulares, sendo recorrentes os lotes vazios e
subutilizados, além da ausência ou insuficiência de espaços públicos. Diante deste
quadro, sobressai a necessidade de se atribuir um conteúdo específico para a
função social dos terrenos de marinha, considerando que os mesmos revelam-se
imprescindíveis para potencializar a fruição da orla, bem como para sua identidade e
caracterização.
Cabe destacar que o presente estudo deriva da motivação e da experiência
acadêmico-profissional do autor no tocante à propriedade fundiária, tanto como
estagiário na Gerência Regional do Patrimônio da União do Estado do Rio Grande
do Norte – GRPU/RN2, tendo, na ocasião, a oportunidade de conhecer a gestão dos
bens da União; e como estagiário e, posteriormente, advogado do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. A questão da terra e a sua posse ou direito
a ela, sempre esteve presente na vida do autor como uma questão instigante,
política e ética.
O mestrado em arquitetura e urbanismo, devido às ferramentas
utilizadas neste campo do saber, abriu possibilidades metodológicas fundamentais
para o referido estudo, ampliando a compreensão e o campo de conhecimento,
enriquecendo o processo reflexivo e critico sobre o referido tema.

2

Na condição de graduando do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no
ano de 2005.
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2 A PROPRIEDADE – DO USO COLETIVO À FUNÇÃO SOCIAL

2.1 O INSTITUTO DA PROPRIEDADE NA HISTÓRIA

A concepção de apropriação individual, exclusiva e absoluta, de uma parcela
do solo, tal como se apresentava a propriedade em nosso Código Civil de 1916, não
é universal, nem histórica nem geograficamente (MARÉS, 2003). Da mesma
maneira, o entendimento da propriedade como função social, também não o é. Na
verdade, a ocupação do solo se dá de maneiras diversas, e decorre dos processos
históricos de cada sociedade, dos interesses e conflitos de classes presentes em
cada uma delas.
No presente estudo, revela-se importante a pesquisa teórica sobre as
diversas faces assumidas pelo instituto da propriedade para a compreensão da atual
roupagem deste instituto, especialmente no tocante às terras situadas dentro da
faixa dos terrenos de marinha e seus acrescidos da orla de Natal.
Marx retratou a propriedade fundiária comunal e a transição para a
propriedade privada. Para ele, na antiguidade, havia uma diversidade de formas de
apropriações do solo, que dependiam de uma série de elementos, dentre os quais,
das “disposições naturais da tribo e, em parte, das condições econômicas em que a
tribo realmente se comporta enquanto proprietária em relação à terra, isto é, se
apropria dos seus frutos pelo trabalho” (MARX, 1991, p. 18). Nesse sentido, Marx
reuniu os tipos de relações entre os membros da comuna ou da tribo e a terra nas
seguintes possibilidades:
A propriedade mediatizada pela existência da comuna pode
aparecer como propriedade comum, não sendo aqui o indivíduo mais
do que possuidor: a propriedade privada não existe. Ou então a propr
iedade apresenta-se sob a dupla forma de propriedade de Estado e
de propriedade privada, coexistindo uma ao lado da outra, sendo,
todavia, esta condicionada por aquela, de tal modo que só o cidadão
é e deve ser proprietário privado, ao mesmo tempo que a sua
propriedade como cidadão possui uma existência particular, ou ainda
a propriedade comunal não é mais que o complemento da
propriedade individual, mas esta, enquanto base da comuna, não
tem outra existência para si que não seja no seio da reunião dos
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membros da comuna e da sua união com vista a fins coletivos
(MARX, 1991, p.18).

A relação do ser humano com a terra, dessa forma, apresentava-se vinculada
ao pertencimento e à existência da tribo ou comuna, sendo que em “todas estas
formas, a propriedade fundiária e a agricultura constituem a base da ordem
econômica; por conseqüência, o objetivo econômico é a produção de valores de uso
(grifo nosso), a reprodução do indivíduo nas relações particulares da sua comuna
[...]” (MARX, 1991, p.16).
Para Marx, “originariamente, portanto, a propriedade não significa mais do
que o comportamento do homem face às suas condições naturais de produção como
fazendo com ele um só, como sendo suas, e tais quais foram dadas conjuntamente
com a sua própria existência” (MARX, 1991, p.25). A propriedade privada, quando
existia, estava condicionada à vida e reprodução da comunidade como um todo e
não se apresentava como valor de troca, até porque não havia um modo de
produção que exigisse a transformação da terra em mercadoria.
Abordando a evolução da divisão do trabalho e da absolutização da
propriedade privada fundiária, Lefébvre comenta sobre a transposição da
propriedade coletiva para a propriedade privado-comunitária e a posterior
sacralização da propriedade privada, coexistindo, entretanto, os direitos da cidade
sobre o território (o que só viria a ser perdido com a revolução industrial):
[...] Consideremos apenas a cidade arcaica (grega ou romana) de
que partem as sociedades e as civilizações ditas “ocidentais”. Esta
cidade resulta geralmente de um sinecismo, reunião de várias
aldeias ou tribos estabelecidas num território. Esta unidade permite o
desenvolvimento da divisão do trabalho e da propriedade mobiliária
(dinheiro) sem, todavia, destruir a propriedade coletiva ou antes
‘comunitária’ do solo. Assim se constitui uma comunidade no seio da
qual uma minoria de livres cidadãos detém o poder sobre os outros
membros da cidade: mulheres, crianças, escravos, estrangeiros. A
cidade liga seus elementos associados à forma de propriedade
comunal (‘propriedade privada comum’ ou ‘apropriação primitiva’) dos
cidadãos ativos, os quais se opõem aos escravos. Esta forma de
associação constitui uma democracia, mas os elementos dessa
democracia são estreitamente hierarquizados e submetidos às
exigências da utilidade da própria cidade. É a democracia da nãoliberdade (Marx). No transcorrer da história da cidade arcaica, a
propriedade privada pura e simples (do dinheiro, do solo, dos
escravos) se fortalece, se concentra, sem abolir os direitos da cidade
sobre o território (LEFEBVRE, 2006, p.28).
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Na Idade Média, a propriedade fundiária apresentava traços próprios:
[...] a cidade e o Império romanos foram destruídos pelas tribos
germânicas, ao mesmo tempo comunidades primitivas e
organizações militares. Desta dissolução da soberania (cidade,
propriedade, relações de produção), resulta a propriedade feudal do
solo, com os servos substituindo os escravos. Com o renascimento
das cidades, há por um lado organização feudal da propriedade e da
posse do solo (as comunidades camponesas têm uma posse
costumeira e os senhores a posse ‘eminente’, como mais tarde se
dirá) e por outro lado uma organização coorporativa das profissões e
da propriedade urbana. Ainda que no princípio dominada pela
propriedade senhorial do solo, esta dupla hierarquia contém a
condenação dessa propriedade e da supremacia da riqueza
imobiliária (LEFEBVRE, 2006, p.31).

Em momento subseqüente, desmoronam os pilares do feudalismo, tomando
corpo uma ordem baseada na propriedade privada. Todavia, não era apenas a terra
se transformando em propriedade privada; isto é anterior ao capitalismo. A novidade
é que o valor de troca da terra se sobressai, a qual se torna uma mercadoria
fundamental para o desenvolvimento capitalista.
Marés comenta sobre o momento em que a propriedade converteu-se de
utilidade em direito subjetivo:
John Locke foi o grande pensador da propriedade contemporânea,
analisou a sociedade em mutação e organizou a defesa teórica da
propriedade burguesa absoluta, que viria a se transformar no direito
fundante das constituições liberais próximas. Até Locke, a civilização
cristã entendia a propriedade como uma utilidade, um utendi, a partir
dele e na construção capitalista, passa a ser um direito subjetivo
independente (MARÉS, 2003, p.23).

Para ele, Locke retoma a idéia de que a origem ou o fundamento da
propriedade é o trabalho humano. Ademais, Locke aprofundaria o pensamento de
Santo Tomás de que o direito de propriedade deve se restringir ao uso, sendo o que
exceda ao utilizável passível de apropriação por outro. Marés, no entanto, levanta
que:
Locke agrega um conceito, o de corruptível, deteriorável, e afirma
que o excedente, para não pertencer ao proprietário tem que estar
em risco de se deteriorar. Afirma então que não é a falta de uso que
descaracteriza a propriedade, mas a possibilidade de que se ponha
em deterioro. Se uma pessoa colhe mais frutos do que pode comer
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está avançando na propriedade comum, mas se não são frutos
deterioráveis, se são bens duráveis que não se deterioram, pode têlos à vontade. Em geral, afirma, os bens duráveis, como a pedra, não
tem utilidade humana e, portanto, não tem interesse em se discutir a
propriedade. Por isso, e para isso, a sociedade inventou bens não
deterioráveis como valor universal, como ouro, prata âmbar e,
finalmente, o dinheiro, passível de acumulação. Esta lógica é o ponto
chave para construir a legitimidade da acumulação capitalista futura,
porque restringia o bem comum às coisas corruptíveis, como os
alimentos (MARÉS, 2003, p.24).

Dessa maneira, o corruptível poderia ser trocado pelos não corruptíveis, o que
daria fundamento para o processo de acumulação da nascente classe burguesa.
A terra e seus frutos, a partir desse momento histórico, passaram a ter donos,
a partir de um direito excludente, acumulativo, individual. Direito este tão geral e
pleno que continha em si o direito de não usar, não produzir (MARÉS, 2003).
Para Marx, aquela propriedade em sua existência primitiva – com
particularidades de cada povo, porém, com características gerais em comum – viuse reduzida “ao comportamento do sujeito face às condições da produção” (MARX,
1991, p.26).
A absolutização da propriedade privada revelou-se requisito para o processo
de acumulação primitiva de capital, a partir da dissociação dos trabalhadores dos
meios de produção e da terra, o que se deu através da força e da violência, como,
por exemplo, na prática do cercamento na Inglaterra (HARVEY, 2005).
Essa pressão do capitalismo decorre de que, neste sistema, o progresso da
acumulação depende e pressupõe, dentre outras coisas, da existência de mercado
para absorver as quantidades crescentes de mercadorias produzidas (HARVEY,
2005). Por outro lado, o sistema encerra uma contradição permanente – como a
acumulação se dá a partir da expropriação da força de trabalho, a tendência é haver
sobreacumulação de capital (excedentes de capital e de mão de obra), o que torna o
capitalismo suscetível a crises permanentes (HARVEY, 2005).
Assim, para um novo nível de demanda efetiva, capaz de aumentar a
absorção de produtos, figura, dentre as possibilidades, a expansão geográfica para
novas regiões. Por isto, tornou-se recorrente no capitalismo a expansão para novas
sociedades não inseridas na economia capitalista. Em um primeiro momento, explorando a escravidão e, posteriormente, o regime assalariado. Sobre esse aspecto,
Smith assinala que:
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O tratamento abstrato enquadrado numa totalidade dialética, onde a
propriedade fundiária se constitui em pressuposto das relações
capitalistas, tem sua mediação concreta baseada no fenômeno dos
enclosures que se processam na formação histórica e social inglesa
entre os séculos XVI e XVIII. Corresponde ao processo de destruição
do campesinato, mediante o despojamento de seus meios de
produção e de subsistência, e que fará aparecer a miserável figura
do homem livre, mercador de sua força de trabalho, conduzida na
história ao mundo “fantasmagórico” da mercadoria (SMITH, 1990,
p.18).

Isto porque o capital não é produto físico e, sim, antes de tudo, relação social
(HARVEY, 2005). Sua acumulação só é possível pela separação dos trabalhadores
dos meios de produção e do acesso a terra. A circulação da mercadoria, fabricada a
partir da mão de obra assalariada, permite ao capitalista extrair a mais-valia
necessária para a acumulação. Os fundamentos dessa base teórica foram
elaborados pelos próprios integrantes da economia política inglesa.
Adam Smith afirmava que o trabalho é a verdadeira fonte de toda a riqueza e
que, incorporado numa mercadoria, é a origem de seu valor. Foi ele que estabeleceu
“a distinção precisa entre valor de uso, qualidade que os objetos possuem por serem
úteis, e o valor de troca, qualidade que permite a uma mercadoria ser permutada por
qualquer outra em proporções variáveis” (GENRO & GENRO, 2003, p.76).
David Ricardo avançou nesta questão ao atribuir ao “valor-trabalho” de Smith
um lugar central na análise da economia capitalista, apontando inclusive os
interesses contraditórios entre as classes no sistema capitalista. Para ele, o lucro é
uma parte do valor da mercadoria, cuja fonte seria justamente o trabalho não pago
integralmente aos operários assalariados (GENRO & GENRO, 2003). Ricardo,
entretanto, via as contradições de classe apenas na esfera da distribuição e não na
própria produção capitalista, tarefa que Marx posteriormente faria, apontando a
centralidade do conceito de mais-valia: chave para explicação da exploração e base
sobre a qual se dá a acumulação capitalista (GENRO & GENRO, 2003).
Nesse sentido, considerando a propriedade no contexto das contradições
entre as forças produtivas e as relações de produção, destaca Harvey que:
A política implementada nos países coloniais, como aquela de
Wakefield, na Austrália, era de os recursos da propriedade privada e
do Estado serem usados para excluir os trabalhadores do fácil
acesso às terras sem donos, para preservar um conjunto de
trabalhadores assalariados no interesse da exploração capitalista.
Assim, nas colônias, a burguesia foi forçada a reconhecer o que
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procurava esconder em seu país natal: o trabalho assalariado se
baseia na separação forçosa do trabalhador do controle dos meios
de produção (HARVEY, 2005, p.113).

Como se perceberá na seção seguinte, também no Brasil a estruturação da
propriedade foi fortemente influenciada pela doutrina de Wakefield e pelo impulso ao
capitalismo incipiente.
Se no feudalismo os servos não eram livres, muito menos iguais em relação
aos senhores feudais, estavam sob a responsabilidade dos mesmos, inclusive no
tocante à sua moradia. No capitalismo, todos passam a ser formalmente livres,
iguais, e a terem direito a adquirir uma propriedade privada. A liberdade e a
igualdade (ambas formais) surgem da necessidade de impulsionar a troca – somente
pessoas livres (desimpedidas e desembaraçadas de qualquer obrigação) e em
iguais condições, poderiam negociar livremente mercadorias, sejam elas a
propriedade (incluso a fundiária) ou a força de trabalho.
Caso o acesso à terra, mesmo que em termos de pequena propriedade, fosse
possível e recorrente, parcela significativa das pessoas poderia escolher viver da
subsistência, o que proporcionaria uma valorização da mão-de-obra disponível,
representando entrave para a acumulação de capital. Era fundamental, portanto,
que os trabalhadores não tivessem condições de produzir autonomamente, para que
fossem forçados a se tornar força de trabalho no capitalismo incipiente.
Assim, o desenvolvimento da concepção de propriedade foi sendo construído
com o mercantilismo, com trezentos anos de elaboração teórica, por vezes
controvertida, baseada na prática e na necessidade da classe social nascente
(MARES, 2003).
O momento marcante dessa lapidação da propriedade pela burguesia veio a
se concretizar no século XVIII, com as Revoluções Burguesas, que superaram a
transição do feudalismo para o capitalismo na Europa, do mercantilismo para o
capitalismo industrial, e fomentaram um processo histórico de construção de direitos
humanos.
Destaca-se a Revolução Francesa, em que se divulgou ao mundo a
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, a qual assegurou o
direito à liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão (Art. 2º).
Todavia, ressalte-se que tão importante quanto:
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[...] as idéias que a Declaração contém são as idéias que ela não
contém – e que, a julgar pela acumulação filosófica já existente no
final do século XVIII, a “Razão” esperaria que fossem acolhidas
nesse texto [...] mas [...] promoveram uma seleção cuidadosa de
temas, sentidos e ênfases – seleção guiada, evidentemente, pelo
filtro de seus interesses e conveniências de classe (TRINDADE,
2002, p.55).

Na prática, a Declaração visava à superação da ordem anterior por uma nova,
guiada pela classe burguesa. Apesar da revolução francesa só ter ocorrido devido à
participação popular, o “comando” da revolução de 1789 esteve nas mãos da
burguesia, que a ela atribuiu a dimensão que lhe interessava: superar os poderes da
nobreza e do clero, implementando uma nova ordem promotora da economia de
troca. Tanto que, na Declaração, a “liberdade” foi dissecada em sete artigos, a
“propriedade” foi elevada a um patamar privatista, sendo o único direito considerado
“inviolável e sagrado”, e a “igualdade” não figurou dentre os direitos “naturais e
imprescritíveis”.
Além disso, as limitações de classe desta Declaração ficaram visíveis nos
debates para a redação da nova Constituição do país, “quando os mesmos
deputados que haviam escrito a Declaração explicitaram sua rejeição à igualdade
política, ao decidirem que o voto seria censitário, contra a ‘esquerda’ jacobina [...]”
(TRINDADE, 2002, p. 53-54), configurando um total de cerca de quatro milhões de
eleitores para uma população de vinte e quatro milhões de habitantes.
Sob comando dos jacobinos, que também compunham a burguesia, porém
mantinham aliança com as classes populares, a segunda Constituição produzida
pela Revolução revelou-se democrática e socialmente avançada para a época,
tendo sido inclusive aprovada por um referendo popular, o que era inédito naquele
momento (TRINDADE, 2002, p. 66).
Comparato ressalta que a disputa política entre jacobinos e girondinos tomou
corpo na disputa pelos termos da nova Constituição:
Para os girondinos, os direitos individuais deviam sobrepor-se
aos direitos sociais. Por isso, não queriam alterar a declaração de
1789, a não ser em pontos secundários. Os jacobinos, ao contrário,
pediam que fosse adotado o projeto de declaração de direitos
redigido por Robespierre, seu líder em ascensão, projeto esse que
continha um largo reconhecimento dos direitos sociais e,
notadamente, declarava a propriedade privada um direito ordinário,
portanto, livremente modificável pela lei (COMPARATO, 2007, p.
155).
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A nova Constituição elevou a igualdade ao mesmo nível da propriedade,
liberdade e segurança. Trindade (2002) levanta que, apesar de avanços no tocante
a participação popular e direitos sociais, a Constituição nunca veio a se realizar em
meio à crise interna e externa vivida pela França. Para Comparato (2007), a mesma
não representou avanço algum em matéria de direitos sociais. Com a derrubada dos
jacobinos e a (re) ascensão da direita, uma nova Constituição fora elaborada,
buscando novamente legitimidade em “direitos naturais” e recuando quanto à
participação popular e avanços sociais, sacralizando a propriedade privada.
Ainda na França, um movimento denominado “Revolta dos Iguais” iria
proporcionar forte contestação à propriedade privada. Babeuf, líder do movimento,
realizou defesa aberta da propriedade comum ou coletiva dos meios sociais de
produção. No “Manifesto aos Plebeus”, defendia que:
[...] definiremos a propriedade, provaremos que o território não é de
ninguém, mas de todos. Provaremos que tudo aquilo que um
indivíduo açambarca além do que pode alimentá-lo é um roubo
social, que, portanto, é justo tomá-lo de volta. A única maneira de
fazê-lo é implantar a administração comum, extinguir a propriedade
particular, vincular cada homem ao talento, à indústria que conhece,
obrigá-lo a entregar o fruto de seu trabalho em espécie às lojas
comuns e criar uma administração única de distribuição (TRINDADE,
2002, p. 73).

O grupo liderado por Babeuf acabou dissolvido e seus membros
assassinados em maio de 1797. Todavia, o Manifesto mostrou-se certeiro ao
vincular a ordem estabelecida sob forte desigualdade social à propriedade privada
das coisas.
A convulsão na França permaneceu tanto na disputa interna dentre a
burguesia e a resistência aristocrática, quanto em relação aos ataques das demais
nações européias, tendo então a burguesia “rasgado sua própria constituição e
entregue o poder ao general Napoleão Bonaparte, para que ele impusesse a
estabilidade política com base no programa econômico liberal de 1789-1791 [...]”
(TRINDADE, 2002, p. 75).
Após mais de uma década de revoluções na França, de intensa participação
política e confrontos entre interesses de classes diversos, o que viria a se tornar
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principal legado3 (no campo prático-legislativo) para as outras gerações seria o
Código de Napoleão de 1804.
Este, que se tornaria modelo de estatuto jurídico do capitalismo de grande
parte das nações, apresentava dentre seus dispositivos, cerca de 80% deles
relativos à propriedade, às relações contratuais e não-contratuais dela decorrentes
ou a institutos jurídicos que lhes são aparentados – sucessões, títulos de crédito
(TRINDADE, 2002).
Dessa maneira:
[...] o discurso dos direitos humanos, de plataforma generosa e
universal, como a burguesia o apresentara quando necessitara
mobilizar o entusiasmo e a energia do povo, muito rapidamente se
convertera em ideologia legitimadora de uma nova dominação social
à medida que passara de revolucionária a conservadora, a burguesia
impusera, desde o triunfo em 1789, sua versão de classe dos direitos
humanos. [...] (TRINDADE, 2002, p.117).

No século XX, após as contribuições teóricas de Marx e o crescimento do
movimento operário, a propriedade passou por novos contornos. Já não era mais
tempo de defesa da propriedade elaborada pelo liberalismo e pela classe burguesa.
Os direitos humanos ultrapassaram a perspectiva restritiva de direitos civis e
políticos – apesar de que nas revoluções burgueses nunca foram integralmente
implementados, veja-se a dificuldade para a consolidação do sufrágio universal – e
passaram a ser discutidos sobre novos alicerces: os direitos sociais e econômicos,
justamente em função da luta dos trabalhadores. E a propriedade não fugiu desta
realidade.
O primeiro país a revelar o que o novo século esperava foi o México. A
ditadura de Porfírio Díaz viu-se derrotada por levantes populares comandados por
Emiliano Zapata e Pancho Villa, reivindicando reforma agrária, direitos sociais e
liberdades políticas (TRINDADE, 2002). A Constituição Mexicana de 1917, além de
assegurar direitos civis e políticos para toda a população, previu uma série de
direitos sociais e econômicos e restrições à propriedade.
Trindade comenta que o Art. 27 rompeu com o clássico credo liberal da
anterioridade do indivíduo proprietário em relação à sociedade, a partir da previsão
3

A Declaração veio a imortalizar-se, porém, debruçando-se quanto à efetividade das legislações
subseqüentes, percebe-se que o Código de Napoleão interferiu de forma mais intensa na vida das
pessoas que a própria Declaração.
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de que as terras e as águas originariamente pertenciam à Nação, a qual teria o
direito de transmitir a particulares, constituindo-se assim a propriedade privada
(TRINDADE, 2002). A Constituição aboliu os latifúndios, limitando a extensão
máxima da propriedade de terras e instituiu a expropriação mediante títulos da dívida
agrária, resgatáveis em longo prazo e baixos juros.
Ademais, assegurou a intervenção estatal na propriedade privada quando
necessária ao interesse público:
Art. 27:
[...] La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así
como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el de su
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y
urbana.

A Constituição Mexicana, portanto, ao estabelecer a distinção entre a
propriedade originária, pertencente à nação, e a propriedade derivada, que poderia
ser atribuída a particulares, aboliu, com isto, o caráter absoluto e “sagrado” da
propriedade privada,
[...] submetendo-se seu uso, incondicionalmente, ao bem público, isto
é, ao interesse de todo o povo. A nova Constituição criou, assim, o
fundamento jurídico para a importante transformação sociopolítica
provocada pela reforma agrária, a primeira a se realizar no
continente (COMPARATO, 2007, p. 183).

Em outubro de 1917 triunfa outra revolução, desta vez socialista, conduzida
pelos bolcheviques russos após a revolução que derrubou o czar em fevereiro do
mesmo ano, liderada pelos mencheviques4 em aliança com a burguesia, socialdemocratas que entendiam serem possíveis reformas no capitalismo até se atingir
uma sociedade igualitária.

4

Os Mencheviques constituíam-se na ala da social democracia russa que acreditava ser a Rússia um
país de capitalismo incipiente e, sendo o socialismo derivado do desenvolvimento das forças
produtivas e suas contradições crescentes com as relações de produção, não se deveria intentar uma
revolução, mas sim, uma aliança com burguesia para se superar o czarismo, donde no futuro adviria
o socialismo.
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No início de 1918, ocorre o Congresso Pan-Russo dos Sovietes de
Deputados Operários, Soldados e Camponeses, o qual proclama a Declaração dos
Direitos do Povo Trabalhador e Explorado. Visando “suprimir toda exploração do
homem pelo homem, a abolir completamente a divisão da sociedade em classe”
(Capítulo II), a Declaração estabelece a extinção da propriedade privada da terra;
“todas as terras passam a ser patrimônio nacional e são confiadas aos trabalhadores
sem nenhuma espécie de reembolso, na base de uma repartição igualitária em
usufruto” (Capítulo II, Art. 1º).
A propriedade fundiária, entretanto, não seguiu o “roteiro” previsto no
marxismo: a propriedade privada dos bens deveria se transformar em propriedade
social, administrada pelo conjunto dos trabalhadores. Luxemburgo, em 1918, apesar
de ressaltar os acertos dos bolcheviques na condução do triunfo da revolução,
criticou as medidas tomadas pelo governo revolucionário. Para ela, não houve
socialização com a reforma agrária, mas sim, uma diluição dos camponeses em
pequenas propriedades - semelhante a uma reforma agrária nos moldes capitalistas
- as quais ela já previu como seria difícil no futuro tornar coletivas:
Os bolcheviques são os herdeiros históricos dos niveladores ingleses
e dos jacobinos franceses. Mas a tarefa concreta que lhes coube na
Revolução Russa, após a tomada do poder, era incomparavelmente
mais difícil que a de seus antecessores. Certamente, a palavra de
ordem exortando os camponeses à imediata tomada e partilha das
terras era a fórmula mais sumária, mais simples e mais lapidar para
atingir um duplo fim: aniquilar a grande propriedade fundiária e
vincular imediatamente os camponeses ao governo revolucionário.
Como medida política para fortalecer o governo socialista e proletário
era uma tática excelente. Infelizmente, ela tinha duas faces, e seu
reverso, a tomada imediata das terras pelos camponeses, não tinha
nada a ver com uma agricultura socialista (LUXEMBURGO, 1991,
p.72).

A propriedade privada da terra fora abolida; porém, sua estatização ou
diluição em incontáveis pequenas propriedades não enfrentava o cerne do debate
marxista: a necessidade de coletivização dos meios de produção.
Contemporânea a estas revoluções, a Revolução Alemã também merece ser
lembrada pelo legado que, assim como a mexicana e a russa, ficou para a
posteridade. O Império Alemão abalou-se frente à derrota na Primeira Guerra
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Mundial, a fome, o caos social e a luta dos trabalhadores. Os social-democratas5
chegaram ao poder, numa coalizão com a burguesia, que consistia na manutenção
da ordem burguesa, porém com melhorias para os trabalhadores. A dissidência de
esquerda da social-democracia, a Liga Spártakus (à qual Luxemburgo pertencia),
entretanto, liderou uma insurreição e ainda chegou a instituir uma efêmera república
socialista em Munique, logo esmagada brutalmente pelo exército e pela direita
paramilitar.
Diante dessa instabilidade social, do êxito da revolução russa e da agitação
operária dentro da Alemanha, uma assembléia de maioria social-democrata reuniuse em 1919 na cidade de Weimar para proclamar a Constituição de Weimar:
representando

uma

tentativa

de

conciliação

das

contradições

de

classe,

caracterizou-se, segundo Trindade, pela conquista de direitos sociais pelo
movimento popular – “certamente menos do que os trabalhadores do México e da
Rússia, porém mais do que, em outras condições, a burguesia estava disposta a lhe
conceder” (TRINDADE, 2003, p.161).
A Constituição de Weimar assegurou uma série de direitos sociais –
trabalhistas, previdenciários, à assistência social e saúde, igualdade de gênero, etc.
Quanto ao instituto da propriedade, garantia o direito à propriedade privada,
condicionada ao comprimento da função social (Art. 154) e responsabilizava o
Estado pela regulamentação do uso e parcelamento do solo para fins habitacionais
(Art. 155).
Após essas três revoluções, difícil tornou-se falar em propriedade sem
levantar concomitantemente, ao menos, o princípio da função social. A propriedade
vista sob tal princípio, na realidade, toma corpo dentre os que se opunham à
revolução socialista, como proposta concreta de contraponto à socialização da
propriedade.
Para além destas revoluções, cabe também citar a importância histórica das
posições da Igreja Católica e dos reformistas neste contexto. A Igreja Católica, em
1891, publicou a encíclica Rerum Novarum, a qual propunha que “o contrato,
fundamento da propriedade, deveria ser revisto, isto é, a liberdade contratual e o
5

Os partidos social-democratas eram aqueles que defendiam a revolução proletária. Entretanto, no
início do século XX, com o avanço do reformismo – segundo o qual reformas institucionais
progressivas proporcionariam a superação das contradições capitalistas – os partidos socialdemocratas passaram a não mais defender a revolução socialista, como, por exemplo, os socialdemocratas da Alemanha.
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livre exercício do direito de propriedade deveriam sofrer limitações, para que fosse
mantida a propriedade em nome da dignidade e da vida” (MARÉS, 2003, p.82). Em
paralelo, há uma divisão na social-democracia e parte dela abandona a estratégia
revolucionária para constituir o reformismo. Luxemburgo, em sucinta definição do
programa político dos reformistas, diz que, entre os dois extremos (capitalistas x
socialistas), “a teoria revisionista ocupa uma posição intermediária. Não visa levar à
maturidade

as

contradições

capitalistas

e

suprimi-las

por

meio

de

uma

transformação revolucionária, e sim atenuá-las, suavizá-las” (LUXEMBURGO, 2001,
p.63). Para os reformistas, portanto, o capital poderia vir a ser humanizado.
Seguiram-se então, governos social-democratas (reformistas), principalmente
na Europa, que reafirmaram o princípio da função social da propriedade. Na América
Latina, houve tentativas de reforma agrária e urbana, porém abortadas por
movimentos ditatoriais civis-militares. No entanto, mesmo nesses governos, a
legislação reconhecia a vinculação da propriedade à função social.
Com as atrocidades cometidas durante a I e II Guerras Mundiais, e diante do
avanço das teorias socialistas e anarquistas nas classes trabalhadoras européia e
americana, houve uma mobilização para a concretização de uma normatividade
mundial que assegurasse os direitos humanos e melhores condições de vida a toda
a população. Nesse sentido, ao final da Guerra, os países fundaram a Organização
das Nações Unidas (ONU) em 1945.
Já em 1948, a ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
documento histórico por proclamar os direitos humanos em três dimensões –
revelam-se universais, interdependentes e indivisíveis. Universais porque atribuídos
a todos os seres humanos, independentemente de nacionalidade, etnia, gênero, etc.
Indivisíveis porque fundamentados na percepção de que a dignidade humana
somente pode ser buscada pela satisfação de direitos civis e políticos - tais como os
direitos à liberdade de expressão, à liberdade de ir e vir, ao sufrágio universal – e de
direitos econômicos, sociais e culturais - o direito à educação, à assistência social,
à alimentação e à moradia, dentre outros. Já a interdependência aponta para a
dependência de direitos econômicos, sociais e culturais sobre direitos civis e
políticos, e vice-e-versa.
A Declaração de 1948, entretanto, não detinha poder vinculativo – constituíase numa “recomendação” aos países signatários; era literalmente uma declaração,
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que encetava uma conciliação formal entre duas visões de mundo, a capitalista e a
soviética.
Começou-se, então, a elaboração de um pacto que detalhasse os direitos
previstos na Declaração e dispusesse de força jurídica vinculante, tornando os
países

signatários

passíveis

de

acionamento

a

nível

internacional

por

descumprimento dos direitos humanos.
Contudo, somente em 1966, a ONU concretizou essa missão e, todavia,
surgiram dois pactos e não apenas um: o Pacto Internacional dos Direitos Civis e
Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Por
pressão dos países capitalistas – e maior força destes dentro da entidade -, os
direitos civis e políticos apareceram como “auto-aplicáveis”, enquanto os direitos
econômicos, sociais e culturais seriam assegurados “progressivamente”.
Apesar de todas as contradições desse processo6, passou-se a uma maior
especificação dos direitos humanos, tendo sido elaborado toda uma normatividade
quanto à igualdade de gênero, de etnia e proteção de crianças e adolescentes. A
previsão do direito à moradia foi sendo detalhada e passou a figurar na maioria das
Declarações, Pactos e Convenções.
Dessa maneira, o direito a moradia foi previsto na Convenção Internacional
pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965), Convenção
Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (1979),
na Convenção Sobre os Direitos das Crianças (1989), na Declaração Sobre o Direito
ao Desenvolvimento (1986), dentre outros.
Em 1976, a ONU realizou a 1º Conferência Sobre Assentamentos Humanos,
em Vancouver, oportunidade em que o direito a moradia foi abordado:
Art. 3º - Habitação adequada e serviços são um direito humano
básico, pelo qual coloca como obrigação dos governos assegurar a
realização destes para todas as pessoas, começando com assistênci
a direta para os menos favorecidos através de programas de ajuda
mútua e de ações comunitárias. Os governos devem se empenhar
para remover todos os obstáculos que impeçam a realização destas
metas. De especial importância é a eliminação da segregação social
e racial, através da criação de comunidades mais equilibradas, com a
combinação de diferentes grupos sociais, ocupações, moradias. (Art.
6

Falava-se em autodeterminação, mas só na década de 60 perto de 20 países africanos
conquistaram sua independência dos colonizadores europeus; defendia-se a igualdade de gênero,
mas somente em 1971 as mulheres passaram a ter direito ao voto na Suíça; etc.
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3º, Cap. II, Seção III, Declaração dos Assentamentos Humanos de
Vancouver)

Tal direito foi reafirmado na Agenda Habitat, resultante da Conferência das
Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos de 1996 (Habitat 2):
Parágrafo 39: Nós reafirmamos nosso compromisso para a plena e
progressiva realização do direito à moradia, provido por instrumentos
internacionais. Nesse contexto, reconhecemos a obrigação dos
Governos de capacitar as pessoas para obter habitação e proteger e
melhorar as moradias e vizinhanças. Nós nos comprometemos com
a meta de melhorar as condições de vida de trabalho numa base
sustentável e eqüitativa, pelo qual todos terão adequada habitação
sadia, segura, protegida, acessível e disponível e que inclui serviços
básicos, facilidades e amenidades, e o gozo de liberdade frente a
discriminações de moradia e segurança legal da posse. Nós
devemos implementar e promover este objetivo de maneira
plenamente consistente com as normas de direitos humanos.

A Conferência Internacional do Habitat teve como principal objetivo a adoção
de uma Agenda, que se denominou Agenda Habitat, a qual, como se percebe no
parágrafo acima citado, estabelece um conjunto de princípios, metas, compromissos
e um plano global de ação, visando orientar, nas duas décadas subseqüentes, os
esforços nacionais e internacionais no campo da melhoria dos assentamentos
humanos (SAULE JR., 1999).
O direito de propriedade, portanto, ao longo do século, deixou de ser
absoluto. Surgiram novas variantes, como o direito à moradia e à terra. Nesse
sentido, é valiosa a conclusão de Trindade:
Que se afaste, todavia, qualquer equívoco de assimilação
edulcorada desse processo histórico: todas essas vastas
demandas sociais só avançaram mediante combate aguerrido,
sacrifício, vertendo – continuaria a verter – muito sangue dos
trabalhadores e das trabalhadoras de todos os países
(TRINDADE, 2002, p. 144).

Os direitos, portanto, não nascem da transcendência; ao contrário, são fruto
das pressões populares por conquistas que, no tempo de sua requisição, parecem
intangíveis. Como coloca Lefébvre:
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No seio dos efeitos sociais, devido à pressão das massas, o
individual não morre e se afirma. Surgem direitos; estes entram para
os costumes ou em prescrições mais ou menos seguidas por atos, e
sabe-se bem como esses “direitos” concretos vêm completar os
direitos abstratos do homem e do cidadão inscritos no frontão dos
edifícios pela democracia quando de seus primórdios revolucionários:
direitos das idades e dos sexos (a mulher, a criança, o velho, direitos
das condições (o proletário, o camponês), direitos à instrução e à
educação, direito ao trabalho, à cultura, ao repouso, à saúde, à
habitação. [...] A pressão da classe operária foi e continua a ser
necessária (mas não suficiente) para o reconhecimento desses
direitos, para a sua entrada para os costumes, para a sua inscrição
nos códigos, ainda bem incompletos (LEFEBVRE, 2006, p.116).

As normas previstas nos Sistemas Global e Regionais de Proteção de Direitos
Humanos7 são condizentes com a existência do Estado de Bem Estar Social – em
que o sistema capitalista é preservado, porém com menor desigualdade de classe e
direitos básicos assegurados à população como um todo. Tal Estado, todavia,
vigorou somente em alguns países, especialmente os da Europa, o Canadá e os
Estados Unidos, e estendeu-se no tempo até finais da década de 70. Sustentou-se,
inclusive, a partir da exportação da exploração da mais-valia para outros
continentes: o continente africano vivenciou em parte do século, a sua colonização,
e, depois, guerras étnicas infladas e abastecidas por armas daqueles países,
algumas delas se estendem até a atualidade. Já na América Latina, enquanto os
países ricos desfrutavam do Estado de Bem-Estar, a autodeterminação dos povos,
prevista desde a Declaração de 1948, foi violada em quase todas as nações,
especialmente naquelas em que a população elegeu presidentes que contestavam o
sistema capitalista e a relação desigual para com aqueles países.
A partir da década de 80, com a derrocada do “perigo socialista”, e a
emergência do neoliberalismo, tornou-se cada vez mais perceptível o divórcio
existente entre as previsões legais

de direitos humanos, com vistas à

universalização do acesso a terra e a moradia, e a dinâmica sócio-econômica, com
fundamentos no livre mercado e na intervenção estatal mínima. Apesar da
positivação de tais direitos, a ordem econômica entrou em novo ciclo, no qual a
efetivação dos mesmos restou prejudicada.
Portanto, do valor de uso para o de troca; de direito ilimitado a direito
condicionado aos interesses coletivos; o conteúdo e a expressão no campo fático do
7

O Sistema Global é ligado às Nações Unidas, enquanto os Sistemas Regionais incluem os sistemas
interamericano, europeu e africano.
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direito de propriedade passam por alterações de acordo com os momentos
históricos, assumindo características distintas e específicas em cada período,
constituindo-se, dessa forma, não em algo acabado e definido, mas sim, em
permanente construção. O mesmo se deu em território brasileiro, no tocante à
propriedade fundiária, como se verá nesta próxima seção.

2.2 A PROPRIEDADE NO BRASIL

Após esta visão geral sobre o instituto da propriedade na história, com ênfase
na história recente, passar-se-á, agora, ao estudo da propriedade no Brasil,
ressaltando as peculiaridades de nosso processo.

2.2.1 Sesmarias: a terra como valor de uso inserido no circuito mercantilista

No Brasil, a colonização de exploração promovida pelos portugueses visava
inserir a “terra descoberta” no circuito mercantilista, favorecendo o capital mercantil,
essencialmente através do tráfico de escravos e da exportação de produtos
primários. Dessa maneira, em seus aspectos principais, a colônia estaria vinculada e
submetida aos interesses dos segmentos dominantes da metrópole.
O absolutismo português apresentava, como traço marcante, não dissociar
soberania nacional de domínio da propriedade fundiária. Buscou, assim, sempre
preservar o controle da concessão de terras em seu território. Enquanto nos países
europeus com burguesia nascente o direito público se separava do privado –
justamente para possibilitar a expansão das relações capitalistas –, em Portugal “a
falta de fronteiras entre o público e o privado tem na sua origem a concentração
fundiária em poder da Coroa e a derivação da monarquia agrária para a monarquia
mercantil e colonial, sem que se dê a absolutização da propriedade” (SMITH, 1990,
p.98).
A Lei de Sesmarias portuguesa seguiu essa lógica e buscava reordenar a
ocupação e a produção nas terras do Estado e da Igreja, após a peste de 1848-50
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que despovoou e desestruturou a organização da propriedade fundiária no interior
do país. Vale lembrar, a concessão de terras estava condicionada à efetiva
produção e ocupação da faixa territorial cedida pelo Estado.
Com o advento da colonização, a instituição jurídica da sesmaria foi
implantada na colônia, sob outros termos e objetivos, porém, conservando o
princípio da não absolutização da propriedade privada.
No Brasil, a partir da adequação da sesmaria, todo o território brasileiro viu-se
considerado propriedade da Coroa Portuguesa e consignado à Ordem de Cristo,
cujo patrimônio confundia-se com o do Rei de Portugal (SAULE JR, 2006).
Em 1530, Martim Afonso de Souza chega ao Brasil investido de poderes no
tocante à concessão de sesmarias. Em 1532, são criadas capitanias hereditárias e
seus donatários passam a ter a mesma atribuição da comissão de sesmeiros de
Portugal (o de serem sesmeiros de suas terras). Em 1548, com a instalação do
Governo Geral, exige-se que as concessões se enquadrem na produção de açúcar e
que seus pretendentes detenham posses para produzir e defender a propriedade. O
Regimento de Tomé de Souza estabelecia o prazo limite de três anos após a doação
para que o beneficiário povoasse e cultivasse a área, sob pena de revogação.
A concessão de grandes propriedades pelo Estado, portanto, mantinha a
propriedade pública das terras e a exigência de produtividade, sendo que “a
conjugação entre propriedade fundiária não absolutizada e o escravismo se dá
dentro de uma condicionante, de que a terra não tem ‘valor’ porque o que tem ‘valor’
é o escravo” (SMITH, 1990, p.159). Nesse aspecto, a grande propriedade torna-se
necessária porque é ela que possibilita a utilização cada vez em maior intensidade
da mão-de-obra escrava, possibilitando a acumulação mercantil. A terra não
dispunha de valor de troca; não se realizava enquanto valor.
No fim do século XVII, há a instituição do foro vinculado às novas concessões
de terra. Em 1753, a legitimação da posse através do processo de confirmação da
sesmaria passa a requerer medição e demarcação judicial e, em 1795, a Coroa
buscou consolidar a plêiade de dispositivos regulamentadores do regime de
sesmaria (SMITH, 1990). O Alvará de 1795 é revogado um ano depois de sua
promulgação, face à contestação ao mesmo, e o Decreto de 1808 procura reafirmar
o conteúdo daquela norma.
Em 1822, pouco antes da Independência, o regime da sesmaria finalmente se
exaure no campo formal, apesar de, na prática, por muito tempo ter sido
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incontrolável pela Coroa, tendo ocorrido apossamentos de grandes glebas sem a
anuência estatal. Só o regimento das confirmações de sesmarias continuou em
vigor.
A propriedade no Brasil, até o fim das sesmarias, portanto, revelava-se estatal
e cedida em grandes glebas com o intuito de possibilitar a produção de matérias
primas e o comércio de escravos negros, para assegurar a circulação e acumulação
do capital mercantil. O Estado e o espectro delineado para a propriedade, naquele
momento, se configuram, dessa maneira, vinculados e necessários para esse
processo de acumulação de capital mercantil, para o desenvolvimento das forças
produtivas da época. O valor de uso das terras era preponderante, apesar de
inserido numa lógica excludente exploratória, a lógica colonial.

2.2.2 A Lei de Terras e a absolutização da propriedade privada

De 1822 a 1850, o Brasil passou por um período em que os conflitos internos
na sociedade e no Estado tiveram influência em diversos campos e, no tocante ao
regime de propriedade, este se encontrava desregulamentado. Para SMITH (1990,
p.170), “esse período corresponde à fase da grande apropriação de terras no Brasil,
à estruturação efetiva do latifúndio com base no poder local, numa situação em que
o Estado praticamente permanece ausente”. Esta “ausência”, todavia, favoreceu a
setores dominantes da sociedade colonial, em detrimento do restante da população.
Discutia-se qual disciplinamento dar à propriedade pós-regime sesmarial. A
estrutura fundiária da época, caracterizada pela progressiva apropriação privada em
grandes propriedades, a partir das cessões de sesmarias e do descontrole estatal,
sofria fortes pressões para que fosse resguardada. Por outro lado, tomava corpo a
discussão sobre a destinação das terras que não tivessem titularidade comprovada.
Após décadas de debate, o Conselho de Estado elabora o Projeto nº 94, em 1943,
visando regulamentar o regime de propriedade no Brasil. Em 1950, transforma-se na
Lei de Terras, sendo aprovada concomitantemente à Lei da Guarda Nacional do
Império (19.09.1959) e à que extinguiu o tráfico de escravos (04.09.1950). Não
coincidentemente sua aprovação se deu em paralelo ao fortalecimento dos meios de
repressão estatal e proibição do tráfico negreiro.
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A Lei de Terras surge para não apenas confirmar a apropriação privada de
extensas áreas até aquele momento, mas, essencialmente, para evitar que os não
proprietários tivessem como acessar os meios de produção àquela época. Os
liberais defenderam uma intervenção estatal para barrar o futuro acesso à terra
através do mecanismo da posse, ao mesmo tempo em que se garantia a
manutenção das grandes apropriações ocorridas. Essa flagrante contradição se
substanciava na Doutrina de Wakefield, a qual partia do princípio de que deveria ser
realizada uma colonização sistemática, pela qual, aos não proprietários e aos novos
colonos advindos da Europa, seria negado o acesso à terra, para terem de vender
sua força de trabalho e impulsionar o trabalho assalariado no país.
Para não desestimular a vinda de tais colonos – dentro da perspectiva do
“embranquecimento” populacional -, por outro lado, o preço da terra deveria ser
suficiente para impedi-los de acessá-la, mas possibilitar tal fato num futuro não tão
distante.
Nesse sentido é:
[...] impossível pensar a trajetória que leva à extinção do tráfico e à
regulamentação da propriedade fundiária fora de um contexto mais
abrangente e internacional da divisão do trabalho, que o capitalismo
ia impondo. É igualmente impossível, contudo, deixar de vincular as
transformações como resultante do quadro de avanço econômico
que ocorria com a agricultura no início do século XIX, onde o café
tenderia a se firmar, bem como dos conflitos internos perante um
quadro estruturalmente desigual, oferecido pela perspectiva da
sociedade em formação na nova nação (SMITH, 1990, p.238).

A partir de elites instaladas no Estado brasileiro e influenciadas pelo
pensamento inglês – o qual, como abordado, se difundiu pelo mundo todo e
possibilitou outra fase de expansão do sistema capitalista – se concretizou a
aprovação da lei de terras e suas implicações decorrentes.
Dessa maneira, a propriedade se concretiza no Brasil a partir de um marco
jurídico excludente estabelecido pelo poder Estatal: inicialmente, o regime de
sesmarias e capitanias hereditárias, que deixava de fora a população indígena e
negra e, posteriormente, a Lei de Terras, que limitava a aquisição da propriedade à
compra e venda. Outro aspecto importante é que, gradativamente, a apropriação de
terras se desvincula do condicionante da sua efetiva exploração que caracterizara as
sesmarias. A terra adquirira valor de troca.
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Desenvolveu-se, então, uma lógica de supremacia dos interesses do
proprietário – o qual poderia usar, gozar e dispor dos bens como melhor lhe
conviesse

–

na

utilização

da

propriedade.

As

legislações

posteriores

–

especialmente o Código Civil de 1916, seguindo tendência do século anterior,
fundamentando-se no Código de Napoleão - aprofundariam essa visão de
propriedade como direito individual e ilimitado.
Dentre as Constituições Federais brasileiras, a promulgada em 1934 foi a
primeira a prever que a propriedade deveria cumprir uma função social, já sob
influência das Constituições Mexicana e de Weimar. Com o regime ditatorial da
época, a lei não passou de letra morta; só houve novamente perspectiva de
alterações concretas na propriedade no Governo João Goulart, através da proposta
das reformas de base, dentre as quais se incluía a reforma agrária.
A proposta foi interrompida com o golpe militar de 1964, liderado pelas Forças
Armadas, com apoio de setores da burguesia nacional, parcela significativa da
imprensa e dos Estados Unidos, fato que se repetiu em outras nações do continente
latino-americano. Apesar de o regime de exceção ter sido instituído com fins de
impedir quaisquer reformas mais abrangentes na sociedade brasileira, vê-se
compelido a criar o Estatuto da Terra, Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, que
dispunha sobre a reforma agrária e a política agrícola.
O Estatuto previu, em seu artigo 12, que à propriedade privada da terra cabe
intrinsecamente uma função social e seu uso estaria condicionado ao bem-estar
coletivo, e, no Art. 2º, estabeleceu os requisitos para o atendimento da função social
da propriedade:
Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de aces so à
propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma
prevista nesta Lei.
§ 1°A propriedade da terra desempenha integralment e a sua função
social quando, simultaneamente:
a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que
nela labutam, assim como de suas famílias;
b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;
c) assegura a conservação dos recursos naturais;
d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de
trabalho entre os que a possuem e a cultivem (Estatuto da Terra, Art.
2º).
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O regime de exceção não obteve êxito em garantir a efetividade do Estatuto
da Terra, advindo, nas cidades e no campo, a consolidação e o agravamento da
exclusão sócio-territorial de um crescente contingente de pessoas. O governo militar
brasileiro, instituído no período de 1964 a 1985, apresentou como paradigma um
crescimento econômico baseado na perda do poder de compra dos trabalhadores e
na repressão a quaisquer lutas por direitos. O país, então, cresceu, mas sob bases
fortemente desiguais. Como conseqüência, houve intensa migração do campo para
as cidades – especialmente as capitais mais industrializadas. Impedidas, no campo,
do acesso a terra e a uma política eficaz de reforma agrária, nas cidades, a
dificuldade se revelava em ocupar legalmente o território.
No final da década de 70 e ao longo da década de 80, a sociedade brasileira
voltou a vivenciar uma efervescência popular, quando movimentos sociais e partidos
de esquerda promoveram várias mobilizações na busca da democratização do
Estado brasileiro. É o período em que surgem o MST e a Central Única dos
Trabalhadores (CUT) e, no patamar internacional, há a decadência das ditaduras
implementadas na América Latina e a aprofundamento da luta pelos direitos
humanos. Desse cenário surgem importantes disposições no tocante à propriedade;
se concretiza um processo de reforma jurídica iniciado na década de 1930, que
perpassou o Estatuto da Terra, e que propõe uma mudança de olhar; “de paradigma
conceitual de compreensão e interpretação, substituindo o princípio individualista do
Código Civil pelo princípio da função social da propriedade [...]” (FERNANDES,
2008, p. 45).

2.2.3 A Propriedade como função social

A contestação à propriedade como direito individual ilimitado toma corpo e
uma reforma agrária e urbana eficazes tornam-se pauta nacional. A Constituição
Federal de 1988, frente a essa realidade e devido às pressões da sociedade civil
organizada, declara o direito de propriedade, todavia, concomitante ao princípio da
função social da propriedade:
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXII - é garantido o direito de propriedade.
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social (Constituição
Federal, Art. 5º).

Cavedon afirma que:
[....] considerando-se que a Sociedade e as relações humanas a ela
inerentes estão em constante dinamismo e evolução, os dispositivos
legais que as regem necessitam ser renovados para que sejam
coerentes com as aspirações sociais, e para que sejam aptos a
dirimir os novos Conflitos. Assim, a Propriedade passa por uma
releitura, adquirindo uma Função Social a fim de contemplar os
interesses coletivos e garantir a promoção do Bem Comum. Esta
Função Social determina que o proprietário, além de um poder sobre
a Propriedade, tem um dever correspondente para com toda a
Sociedade de usar esta Propriedade de forma a lhe dar a melhor
destinação sob o ponto de vista dos interesses sociais (CAVEDON,
2003, p. 83).

Para Marcuse, “garantir forte proteção aos direitos de propriedade significa
garantir a forte proteção para aqueles que já têm propriedade” (MARCUSE, 2008,
p11). Tal direito, portanto, precisa ser entendido em dúplice categoria (MENDONÇA,
2009): o direito a adquirir uma propriedade, que implica em políticas públicas que o
viabilizem; e o direito a manter a propriedade, este traduzido nas categorias de usar,
fruir, dispor e não ser privado da propriedade.
Mendonça, com suporte na doutrina de Eros Grau, que distingue a
propriedade dotada de funções individuais daquela dos meios de produção, as quais
apresentariam função social, considera que:
Uma vez que o direito à propriedade admite várias formas de
exercício, àquelas improdutivas, relacionadas aos meios de
produção, o Estado impõe uma condição – eis sua classificação
jurídica – a de que cumpra a função social. O não-fazer poderá
conduzir à desapropriação ou sanções tributárias, conforme o caso
(MENDONÇA, 2009, p. 21).

Quanto à propriedade rural, a Carta Magna especifica os requisitos para o
cumprimento da função social da propriedade:
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Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural
atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de
trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e
dos trabalhadores (Constituição Federal, Art. 186).

No tocante à propriedade urbana, a função social deve estar articulada com o
ordenamento do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e prevista no
plano diretor do Município, lei municipal que se constitui em instrumento básico da
política urbana:
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei,
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal,
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão
urbana.
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade
expressas no plano diretor.
§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com
prévia e justa indenização em dinheiro.
§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei
específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da
lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado
ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob
pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
progressivo no tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com
prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais
(Constituição Federal, Art. 182).

O direito de propriedade imobiliária urbana, dessa maneira, é assegurado,
desde que cumprida sua função social, determinada no contexto municipal pela
legislação urbanística:
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Cabe ao governo municipal promover o controle jurídico do processo
de desenvolvimento urbano através da formulação de políticas de
ordenamento territorial, nas quais os interesses individuais dos
proprietários necessariamente coexistem com outros interesses
sociais, culturais e ambientais de outros grupos e da cidade como um
todo (FERNANDES, 2008, p. 46).

Di Pietro, a seu turno, ressalta:
Hoje, prevalece o princípio da função social da propriedade, que
autoriza não apenas a imposição de obrigações de não fazer, como
também as de deixar fazer e, hoje, pela Constituição, a obrigação de
fazer, expressa no artigo 182, § 4º, consistente no adequado
aproveitamento do solo urbano (DI PIETRO, 2008, p.114-115).

A Constituição Federal, assim, reflete todo um histórico de conflitos sociais,
avanços e recuos na construção do instituto da propriedade. Com este norte, o
Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, após cerca de dez anos
de tramitação no Congresso Nacional, veio a, enfim, regulamentar o capítulo da
política urbana previsto naquela. O Estatuto traça as diretrizes, as regras básicas da
política urbana, a partir dos princípios constitucionais, deixando, todavia, para os
Municípios a função de adequá-las à suas realidades locais, e estabelece
importantes instrumentos que visam a assegurar a função social da cidade e da
propriedade: o parcelamento ou edificação compulsórios, o imposto sobre a
propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo e a desapropriação
com pagamento mediante títulos da dívida pública, as zonas especiais de interesse
social, a concessão de direito real de uso, a concessão de uso especial para fins de
moradia e o usucapião especial de imóvel urbano.
Em momento subseqüente, o novo Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, mesmo que de maneira tímida, vinculou o exercício do direito de
propriedade ao atendimento das suas finalidades econômicas e sociais e de modo
que sejam preservados “a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e
o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas”
(Código Civil, § 1º, Art. 1.228).
Por outro lado, percebe-se a necessidade de se compreender que o princípio
da função social da propriedade:
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não pode ser reduzido às restrições administrativas externas ao
exercício do direito de propriedade, como muitos juristas têm
afirmado: o princípio constitucional é essencial para a própria
caracterização e conformação do direito de propriedade, qualificando
– por dentro – as formas de uso, gozo e disposição dos bens
imobiliários. Nesse sentido, o direito de propriedade imobiliária deixa
de ter um conteúdo econômico predeterminado, cuja medida seria
dada pelos interesses individuais do proprietário e passa a ter o
conteúdo econômico a ser determinado pelo poder público através
das leis, planos e projetos urbanísticos, uma vez também
considerados os outros interesses sociais, ambientais e culturais
quanto à utilização do solo e dos bem imobiliários (FERNANDES,
2008, p.48).

A propriedade, assim, revela-se condição sine qua non para se garantir a
dignidade da pessoa humana e o bom desenvolvimento das relações sociais,
abrangendo, dessa maneira, um conteúdo que vai além do meramente econômico.
Nesse sentido, Peter Hall comenta que:
a violência urbana tem vínculos com a brusca transição de uma
sociedade rural, tradicional, baseada em relacionamentos familiares
primários e de vizinhança, para as complexidades da cidade, sendo a
segunda geração, os primeiros filhos nascidos neste contexto, os
mais fragilizados diante dessa realidade (HALL, 2005).

Destarte previsão em diversos diplomas de nosso ordenamento jurídico, o
princípio da função social da propriedade ainda carece de efetividade e realização
no campo fático. A propriedade ainda subsiste com a preponderância de seu valor
de troca; como uma mercadoria semelhante às demais. Isto porque, para a
efetivação do supracitado princípio, têm-se como necessário a ação estatal com
políticas públicas robustas e bem delimitadas, e a conquista de sua positivação e
regulamentação no ordenamento jurídico se deu, contraditoriamente, no momento
em que o país seguia um caminho diverso daquele da cultura de direitos, o caminho
do neoliberalismo, em que o Estado perdeu capacidade de intervenção na ordem
econômica e social do país.
Por outro lado, aduz Fernandes que:
Por ser a propriedade uma questão tão central da ordem econômica
capitalista, o princípio da função social da propriedade ainda é em
grande medida uma figura teórica nas práticas efetivas de
desenvolvimento urbano e gestão de cidade, já que há muito a ação
dos setores privados e mesmo de setores do poder público ligados
ao processo de desenvolvimento urbano tem se pautado por outra
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noção, qual seja, a do direito de propriedade individual e irrestrito
(FERNANDES, 2008, p. 46).

A propriedade da terra, dessa maneira, historicamente traçou um longo trajeto
em que seu valor de uso foi substituído pelo valor de troca e pela absolutização da
propriedade privada (nacional e internacionalmente); sendo que, como visto, a partir
da luta pelos direitos humanos, presenciou-se no século XX a positivação da
vinculação da terra a uma função social – o que implica em sua previsão na lei, mas
não necessariamente em sua realização fática –, que se manifestou de formas
distintas de acordo com o espaço e o tempo, permanecendo a constante pressão
popular reivindicatória pela sua aplicabilidade.
Os terrenos de marinha não fugiram à regra: na verdade, percebe-se uma
ligação entre as disposições quanto ao uso da terra e dos terrenos de marinha e
seus acrescidos. A motivação de sua criação legal fundou-se no valor de uso de tais
áreas e, posteriormente, estas incorporaram o valor de troca assumido pela terra no
século XIX no Brasil.
Mas, com a Constituição de 1988, estes também passam a se submeter a
uma função social, sendo que as especificidades de seu conteúdo revelam-se em
construção; vale lembrar, a destinação atribuída pelo Estado às suas terras de
marinha não se mostra como algo dado; ao contrário, tomam corpo de maneiras
distintas de acordo com o processo histórico.
Para contribuir no intento de delinear este conteúdo, além destes
fundamentos teóricos sobre o instituto da propriedade, discutir-se-á sobre a
produção do espaço urbano e a orla: aliam-se contribuições teóricas do direito, do
urbanismo e das ciências sociais visando substanciar a análise dos terrenos de
marinha e acrescidos.
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3 A IMPORTÂNCIA ATUAL DOS TERRENOS DE MARINHA: A PRODUÇÃO DO
ESPAÇO URBANO E A ORLA

O espaço urbano atual deve ser compreendido à luz dos acontecimentos
históricos, que respondem por uma série de práticas e condicionantes nos mais
diversos campos da vida. Talvez o fato histórico mais importante no tocante a
produção do espaço urbano seja, no século XIX, a Revolução Industrial, que
consolidou o sistema capitalista e a burguesia como a classe8 dominante na
sociedade moderna. Como ressalta Lefébvre:
A indústria, durante dois séculos, realizou o grande relançamento da
mercadoria (que lhe preexistia, porém limitada ao mesmo tempo
pelas estruturas agrárias e pelas estruturas urbanas). Ela permitiu
uma ampliação virtualmente ilimitada do valor de troca. Mostrou na
mercadoria, não apenas uma maneira de por as pessoas em
relacionamento como também uma lógica, uma linguagem, um
mundo (LEFEBVRE, 2006, p.127).

O urbano, apesar de preexistente ao capitalismo, se consolidou e se expandiu
a partir dele, já que a cidade “permite a concentração dos meios de produção, num
pequeno espaço, ferramentas, matérias-primas, mão-de-obra” (LEFEBVRE, 2006,
p.8). Essa concentração facilita a circulação e, segundo Harvey, o espaço, para a
acumulação capitalista, deve ser visto considerando-se que o “tempo de giro de um
determinado capital é igual ao tempo de produção mais o tempo de circulação.
Quanto mais longo o tempo de giro de determinado capital, menor é o rendimento
anual da mais-valia” (HARVEY, 2005, p.50).
Portanto, a acumulação de capital revela-se dependente da concentração das
forças produtivas e das possibilidades de circulação do capital e do maior
rendimento da mais-valia.

8

Para o conceito de classe social, parte-se de Lefebvre que, ao discorrer sobre as classes sociais no
campo da Região Toscana (Itália), comenta que a constituição de uma classe social pressupõe a
ocorrência de certas características e índices: número ou quantidade, homogeneidade funcional,
unidade de interesses e unidade de ação, consciência de classe, ideologia. Não necessariamente
todos ocorram simultaneamente, porém, haverá a compensação por outro.
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3.1 A CONTRADIÇÃO ENTRE O URBANO E O VALOR DE TROCA

Lefébvre levanta que as criações humanas mais eminentes, as obras mais
belas da vida urbana, datam de épocas anteriores à industrialização, sendo que ele
considera a própria cidade como uma obra de arte; característica esta que “contrasta
com a orientação irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na
direção das trocas, na direção dos produtos. Com efeito, a obra é valor de uso e o
produto é valor de troca” (LEFEBVRE, 2006, p.4).
Neste aspecto, ressalta que o urbano e o capital apresentam lógicas distintas –
um o valor de uso (a cidade e a vida urbana, o tempo urbano) e o outro o de troca
(os espaços comprados e vendidos, o consumo dos produtos, dos bens, dos lugares
e dos signos) - e daí surge um conflito só superável a partir da ação política:
[...] O mundo da mercadoria tem sua lógica imanente, a do dinheiro e
do valor de troca generalizado sem limites. [...] A sociedade urbana,
conjunto de atos que se desenrolam no tempo, privilegiando um
espaço (sítio, lugar) e por eles privilegiados, altamente significantes e
significados, tem uma lógica diferente da lógica da mercadoria. É um
outro mundo. O urbano se baseia no valor de uso. Não se pode
evitar o conflito (LEFEBVRE, 2006, p.82).

A vida cotidiana, o prazer, o lazer e o esporte, o lúdico; o urbano apresenta as
possibilidades infinitas do valor uso da cidade. Este valor foi preterido em
decorrência da generalização do valor de troca, da mercadoria, que tendem a
“destruir os refúgios do valor uso, embriões de uma vital predominância e de uma
revalorização do uso” (LEFEBVRE, 2006, p.6).
O próprio espaço urbano transformou-se em mercadoria, por maiores
implicações que isto tenha para a vida humana. No tocante à propriedade fundiária
pública, visualiza-se o mesmo processo.
Lefébvre levanta a necessidade de desenvolver a utopia; não uma utopia
abstrata e desconectada de base material, mas sim a utopia como algo que
aparenta ser irrealizável atualmente, porém revela-se possível a partir da
observação sobre o mundo concreto e da práxis:
A utopia deve ser considerada experimentalmente, estudando-se na
prática suas implicações e conseqüências. Estas podem
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surpreender. Quais são, quais serão os locais que socialmente terão
sucesso? Como detectá-los? Segundo que critérios? Quais tempos,
quais ritmos de vida quotidiana se inscrevem, se escrevem, se
prescrevem nesses espaços “bem-sucedidos”, isto é, nesses
espaços favoráveis à felicidade? É isso que interessa (LEFEBVRE,
2006, p. 108).

Esta pesquisa focaliza a orla, na realidade natalense, como patrimônio da
população9. É a área do lazer, do surf, do futevôlei, do vôlei de praia, da pesca, dos
encontros, da contemplação paisagística de um litoral diferenciado. A análise passa,
portanto, por considerar a importância desta localização, desse espaço, e visualizálo como espaço do povo; espaço em que deve predominar o valor de uso; o
desenvolvimento das relações humanas como um todo e não somente as mercantis.
Nessa perspectiva, as contribuições teóricas de Lefébvre revelam-se
igualmente importantes quando ele convoca a elaborar duas séries de proposições:
a)

b)

Um programa político de reforma urbana10, reforma não definida pelos
contextos e possibilidades da sociedade atual, não sujeita a um
“realismo”, ainda que baseado no estudo das realidades (por outras
palavras: a reforma assim concebida não se limita ao reformismo).
desenvolvidos,
compreendendo
Projetos urbanísticos11 bem
“modelos”, formas de espaço e de tempo urbanos, sem se preocupar
com seu caráter atualmente realizável ou não (isto é, lucidamente
“utópicos”). [...] As formas de tempo e de espaço serão, salvo
experiência em contrário, inventadas e propostas à práxis [...]
(LEFÉBVRE, 2006, p.113).

Entende-se que pensar terrenos de marinha na atualidade não pode ser fora
desta perspectiva; fora da compreensão do direito à cidade. A realidade aponta uma
situação dos terrenos de marinha que está sendo e não que é – o real hoje não o
era há dois séculos, e não o será no futuro, desde que se opte por outro programa
para esta realidade.
Como afirma Lefébvre, é necessário uma nova centralidade; e, quando se fala
em litoral, não se pode olvidar da centralidade lúdica que implica “restituir o sentido
da obra trazido pela arte e pela filosofia – dar ao tempo prioridade sobre o espaço,
não sem considerar que o tempo vem se inscrever e se escrever num espaço – pôr
a apropriação acima do domínio” (LEFEBVRE, 2006, p132-133).
9

Lembre-se que a Constituição Federal estabelece a Zona Costeira como patrimônio nacional
(art.225, § 4º).
10
Grifo original do autor.
11
Idem.
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É nessa visão que Lefébvre propõe o direito à cidade:
O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos:
direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao
habitar. O direito à obra (à atividade participante) e o direito à
apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão implicados
no direito à cidade (LEFEBVRE, 2006, p.135).

Esse direito a cidade, engloba não apenas uma centralidade renovada, mas
também a superação da ordem baseada no valor de troca por uma distinta com
fundamento no valor de uso:
Entre esses direitos em formação figura o direito à cidade (não à
cidade arcaica, mas à vida urbana, à centralidade renovada, aos
locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do
tempo que permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e locais,
etc.). A proclamação e a realização da vida urbana como reino do
uso (da troca e do encontro separados do valor de troca) exigem o
domínio do econômico (do valor de troca, do mercado e da
mercadoria) e por conseguinte se inscrevem nas perspectivas da
revolução sob a hegemonia da classe operária (LEFEBVRE, 2006,
p.143).

Os terrenos de marinha devem refletir a predominância da apropriação frente
ao domínio; do valor de uso frente ao de troca; do direito a cidade. Caso contrário, a
orla e a praia perdem parte de seu potencial, e se tornam usufruídas apenas por
determinados segmentos sociais.
Isto porque a orla, por um lado, é alvo de pressão imobiliária e disputa entre
as classes sociais por localizações privilegiadas e fruição de suas riquezas; de outro,
constitui-se num patrimônio raro e frágil, “fazendo da gestão dos espaços litorâneos
alvo da preocupação de organizações internacionais e regionais” (RUFINO, 2007,
p.65).
Tal cenário se desenhou quando o mar e a praia adquiriram novos
significados no decorrer do século passado. O mar enquanto valor cênico e
paisagístico e a praia como espaço para o lazer foram incorporados ao repertório
urbano da sociedade brasileira no início do século XX, refletindo influências
européias e americanas, sendo que:
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Possuir um imóvel ou passar as férias em frente ao mar vira
sinônimo de status e por todas as cidades de porte – capital ou não –
surgem bairros que foram construídos à semelhança de
Copacabana. A via beira-mar transforma-se em pólo aglutinador da
população e a praia assume a função urbana do parque, sendo
utilizada como centro de lazer por um público amplo (MACEDO,
2007, p.50).

3.2 A ORLA E A SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL

Ao analisar a produção do espaço urbano nas metrópoles de São Paulo, Rio
de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador, Villaça defende que as
terras situadas nas orlas detêm um enorme componente de preço de monopólio,
levando em consideração que:
Para as metrópole brasileiras – e certamente também para as latinoamericanas -, a força mais poderosa (mas não a única) agindo sobre
a estruturação do espaço intra-urbano tem origem na luta de classes
pela apropriação diferenciada das vantagens e desvantagens do
espaço construído e na segregação dela resultante (VILLAÇA, 2001,
p. 45).

Dessa forma, argumenta que o comando na estruturação do espaço está nas
mãos das classes dominantes, a partir de um processo de segregação sócioespacial na busca de localizações privilegiadas. A segregação se revela de
diferentes maneiras, sendo de nacionalidades, étnicas ou de classes. Para ele, a
última é:
[...] aquela que domina a estruturação das nossas metrópoles. Tal
como aqui entendida, a segregação é um processo segundo o qual
diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada
vez mais em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros da
metrópole (VILLAÇA, 2001, p.142).

Esse modelo de produção do espaço urbano, recorrente no sistema
capitalista e, ao longo dos anos, assimilado como algo “natural” pela sociedade, leva
à apropriação por setores mais ricos do sítio natural e da estruturação urbana:
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A urbanização ao longo das orlas nas metrópoles litorâneas,
inclusive e especialmente a infra-estrutura de transportes, decorre de
decisões que atendem a interesses intra-urbanos. Tais interesses
são os das camadas de alta renda e seus agentes imobiliários. Não
são as vias regionais de transportes que “puxam” (valorizam a terra e
provocam a expansão urbana) a urbanização ao longo das praias de
alto-mar: são os interesses intra-urbanos que trazem um sistema
viário local e a urbanização. Nesses setores define-se uma área que
atrai o interesse das camadas de alta renda. Estas, pelo poder
político que apresentam, pressionam o Estado, que investe nesses
setores (VILLAÇA, 2001, p. 107).

Essa estruturação, que não ocorre em todas as praias, mas naquelas
escolhidas por estes setores – ficando as demais depreciadas, do ponto de vista
ideológico12, e destinadas às camadas populares. Como se verá em momento
posterior, aquela também se concretizou na orla do Município de Natal.
Isto dá substância à valorização dos imóveis de determinada região e,
conseqüentemente, impede parcela significativa da população de ter acesso aos
mesmos, de participar dos frutos do trabalho social nas cidades, e os levam a habitar
em localizações sem infra-estrutura, pública e privada, que envolvem grandes
deslocamentos – para o emprego, o estabelecimento escolar, etc. – e,
freqüentemente, sem segurança na posse13.
Outro resultado desse processo é a apropriação de mais-valias urbanas
justamente pelos setores mais ricos da sociedade. Alfonsin explica concisamente
esse conceito ao afirmar que:
A história da política urbana brasileira é uma história de não
arrecadação das mais-valias geradas pelo processo de urbanização.
Como se sabe, a produção da cidade agrega valor às terras urbanas
tanto pela extensão de infra-estrutura quanto pelas ações dos
agentes públicos e mesmo privadas. Nesse sentido, os proprietários
de terras urbanos têm nesse ativo uma reserva de valor que está
12

De acordo com Villaça, a dominação dos setores ricos se dá através dos elementos econômico,
político e ideológico. Do ponto de vista econômico, porque há o controle da localização, possibilitando
menores deslocamentos e orientando a produção imobiliária; na perspectiva política, há a
concentração da produção de infra-estrutura por parte do Estado; e, em termos de ideologia,
possibilita tornar “a cidade” aquela “parte da cidade” que é de interesse dos setores dominantes
(VILLAÇA, 2001).
13
Nos termos da Campanha Global da ONU, pela Segurança da Posse para os pobres nas áreas
urbanas, além de garantir proteção jurídica contra despejos e remoções, a segurança da posse
envolve também uma série de outros objetivos básicos, quais sejam: contribuir para a formação de
comunidades social e economicamente sustentáveis; melhorar o acesso a serviços básicos;
assegurar condições sociopolíticas de cidadania urbana; produzir certeza e, com ela, incentivos para
investimentos e acesso a crédito e financiamento; mobilizar comunidades dispersas; e empoderar as
mulheres.
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permanentemente se valorizando sem qualquer esforço por parte do
proprietário, por ações alheias à ação do mesmo (ALFONSIN, 2006,
p. 295).

A partir dessa combinação entre consumidores de setores altos com
equipamentos públicos e privados, os proprietários de imóveis nessas regiões, onde
as camadas mais ricas se segregam, acumulam capital sem nada produzir: a mescla
de tais fatores produz uma valorização imobiliária da propriedade, mesmo que ela
não tenha sido nem mesmo reformada pelo seu proprietário.
Como conseqüência, há a apropriação desse capital pelos seus proprietários
e, por outro lado, torna impossível o acesso das pessoas com menor potencial
aquisitivo às propriedades situadas nestas localidades, levando-as ao longo das
décadas a ocupar e sobreviver na cidade ilegal, aonde é “longe” (VILLAÇA, 2001).
A mais-valia urbana revela-se ainda mais evidente e condenável naqueles
terrenos que permanecem configurando vazios urbanos, em que, mesmo em orlas
com urbanização consolidada e altamente disputada, os terrenos se encontram
apenas cercados aguardando uma maior valorização imobiliária.

3.3 ELEMENTOS PARA DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS
TERRENOS DE MARINHA

O presente capítulo revela alguns elementos que o presente estudo considera
essenciais para a discussão sobre o conteúdo da função social dos terrenos de
marinha. Preliminarmente, tal cenário remete à necessidade de se pensar a função
social não apenas das propriedades em áreas de terrenos de marinha; mas sim, a
função social das áreas que se constituem em terrenos de marinha, em função de
suas especificidades, tal como propõe Marés quando aborda a função social da
terra.
Além disso, os fundamentos teóricos apresentados, considerando as
características das orlas, apontam para alguns elementos – potencializar o valor de
uso da orla, através da criação de espaços que possibilitem o gozo público da praia,
abrangendo a contemplação paisagística, a prática de esportes, dentre outros;
assegurar o direito a moradia dos mais diversos grupos sociais na orla, a partir de
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políticas de regularização fundiária; impedir a subutilização de lotes com fins
meramente especulativos; ou seja, respeitar a vocação destas áreas da União,
considerando os interesses coletivos e o atendimento à função social da cidade.
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4 OS TERRENOS DE MARINHA E SUA FUNÇÃO SOCIAL

4.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA

A maioria dos países buscou proteger as faixas litorâneas de seu território.
Alguns o fizeram no passado, visando à defesa do território e manutenção da
soberania, outros mais recentemente, influenciados, também, pela necessária
proteção ambiental a esse patrimônio raro e frágil (RUFINO, 2004).
No Brasil, a previsão legal dos terrenos de marinha data da colonização: era
um imperativo estratégico da Coroa ter sob seu domínio as terras contíguas ao mar,
devido, por um lado, à necessidade de defesa da costa, e, por outro, à dependência
do litoral por parte das atividades econômicas da colonização exploratória de capital
mercantil (SAULE JR., 2006).
Em 1500, implantou-se o instituto jurídico das “lizeiras” (hoje os terrenos de
marinha), definindo que as terras marginais da orla seriam de uso comum de todos.
Tal instituto era previsto em Portugal e Espanha, sendo abarcado no Brasil para
garantir o acesso ao mar e às vias navegáveis e assegurar a carga e descarga de
escravos e mercadorias e, essencialmente, defesa da costa brasileira.
Em 1710, a Coroa editou a Ordem Régia, de 21 de outubro de 1710,
considerada o primeiro documento oficial a chegar ao Brasil falando sobre a
marinha, segundo a qual “toda a área colonial entregue a terceiros não incluiria as
‘lizeiras’ ou ‘marinas’, que tinham 33 metros e permaneciam sob a tutela direta do
Rei para garantir o uso comum de todos” (SAULE JÚNIOR, 2006, p.34). Portanto,
quando da concessão de sesmaria – que, reforce-se, mantinha a propriedade das
terras por parte da Coroa -, automaticamente a área cedida a terceiros não incluía as
faixas que futuramente se denominariam terrenos de marinha, as quais continuavam
sendo bens de uso comum de todos, disponíveis para os usos supracitados.
A proteção legal a tais áreas foi alvo de inúmeras regulamentações visando
delimitar claramente quais seriam essas faixas e impedir sua apropriação privada. A
figura jurídica dos terrenos de marinha alcançou esse status por intermédio da
prática administrativa, que se materializava através de Avisos, Ordens Régias,
Cartas Régias, Decretos, Lei Orçamentária, dentre outros, causando uma verdadeira
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confusão legislativa, além de possibilitar a ocupação desenfreada de tais áreas por
particulares (ALMEIDA, 2008, p.54-55).
Em 1831, advém uma lei que alteraria substancialmente a natureza de tais
áreas: a lei orçamentária de 15 de novembro de 1831 determinou que o Ministro da
Fazenda iria dispor sobre o que seriam considerados terrenos de marinha, para fins
de aforamento e arrecadação de rendas, o que se deu através da Instrução do
Ministério da Fazenda de nº 348 de 14 de novembro de 1832 (ALMEIDA, 2008, p.
56).
Almeida (2008, p.57) ressalta que, daí por diante, “os terrenos de marinha
assumem o seu caráter de elemento gerador de renda, registrado em leis
orçamentárias e a regulamentação de todos os casos que surgiram foi, toda ela, feita
por meio de atos administrativos”.
Neste momento da história brasileira, o Estado aparenta trasladar o debate
liberal sobre a propriedade no país para o instituto dos terrenos de marinha. É na
época em que as sesmarias decaíram e, junto com elas, a terra começaria a se
tornar uma mercadoria, que os terrenos de marinha vêem o seu valor de uso – de
proteção das costas litorâneas e área livre circulação de pessoas e mercadorias –
substituído pela importância da arrecadação; as terras de marinha tornam-se
passíveis de usos particulares, desde que haja uma contraprestação pecuniária para
tanto.
Dessa maneira, os terrenos de marinha perderam, aos poucos, a natureza de
áreas de uso comum do povo e transformaram-se em propriedades ocupadas por
particulares para gozo privado, sob a regulação do Estado – mesmo que sob
inúmeros problemas burocráticos e de gestão. Esta nova destinação estava
vinculada ao novo momento do país em sua inserção na ordem capitalista mundial,
em que a terra em si se revela um novo padrão de acumulação capitalista,
adquirindo valor de troca.
Os terrenos de marinha, portanto, seguiram a lógica fundiária do país, tendo
apresentado, inicialmente, valor de uso e, posteriormente, incorporado valor de
troca, inseridos em cada contexto do desenvolvimento capitalista do país. Não se
pode atribuir a sua ocupação por particulares somente à deficiência administrativa,
ignorando-se que, naquele período, as elites instaladas no Estado brasileiro estavam
se direcionando para uma nova ordem econômica internacional.
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Esse novo padrão de uso das terras de marinha ganha corpo ao longo do
século XX, período em que desponta o interesse pela praia, e torna-se cada vez
mais comum a ocupação privada beira-mar – seja para fins residenciais ou
comerciais e turísticos –, frente à reduzida destinação de tais áreas para uso público.

4.2 FUNDAMENTO LEGAL

A pertença de tais áreas à União, como visto, mostrou-se insistentemente
preservada em legislação infraconstitucional, ascendendo à estatura constitucional
em 1988 (Constituição Federal, Art. 20, VII).
A Carta Magna incorporou o acúmulo de lutas pela cultura de direitos,
construída paulatinamente em âmbito internacional e nacional, e que se revela como
fundamento para o início de um novo paradigma quanto aos terrenos de marinha e
seus acrescidos. Isto porque, além de elevar os terrenos de marinha ao patamar
constitucional, previu a Zona Costeira como patrimônio nacional, com utilização
dentro de condições que assegurem a proteção ao meio ambiente (CF, Art. 225, VII,
§ 4º), bem como tornou objetivo da política de desenvolvimento urbano o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus
habitantes (CF, Art. 182). Por fim, vinculou a propriedade ao cumprimento de sua
função social (CF, Art. 5º, XXIII; Art. 170, III; Art. 182, § 2º).
Em paralelo às mudanças constitucionais, internacionalmente também se
concretizava uma normatividade de proteção e ordenamento das orlas marítimas.
Rufino destaca a Resolução nº 29/73 do Conselho da Europa, como
verdadeiro “estatuto do litoral” ao determinar que:
Todo desenvolvimento das zonas litorâneas deveria ser precedido de
regulamentação, além de incluir, entre outras, as seguintes
prescrições: 1) criação de limites non aedificandi sobre banda
suficientemente larga ao longo da costa marítima; 2) subordinação
das licenças para construir e autorização para exercício de atividades
ao cumprimento de condições estritas; 3) proclamação do princípio
do livre acesso às margens do mar, cuja concretização se daria por
meio de equipamentos públicos adequados e pela incorporação ao
domínio público dos terrenos necessários; 4) regulamentação da
exploração dos recursos naturais, da defesa das margens contra a
erosão marinha, da disposição final dos resíduos, da freqüência e

55

circulação públicas e da prática de esportes motonáuticos. E,
invocando o princípio do reexame da afetação dos usos dos bens
públicos litorâneos, a citada resolução propõe a criação de áreas
protegidas nos locais de valor ambiental, histórico ou cultural
relevante (RUFINO, 2004, p. 66).

Outros documentos e fóruns internacionais apontaram para a proteção do
litoral, tais como a Conferência de Estocolmo (1972), a Carta Européia do
Ordenamento do Território (1983), a Resolução nº 161 do Conselho da Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE; ocorrendo
progressivamente legislações nacionais sobre zonas costeiras, na Espanha, Suécia,
França, Estados Unidos, dentre outros.
Rufino (2004) destaca que, apesar da normatividade internacional ainda ser
considerada esparsa e em fase de construção, alguns princípios quanto a este tema
já podem ser alvo de enunciação:
a. A necessidade dos países costeiros adotarem uma lei geral sobre o litoral,
que abranja não apenas o regime do domínio público marítimo e lacustre,
mas também o regime das praias, das dunas e da orla costeira ou ribeirinha,
comportando disposições relativas tanto ao controle da urbanização como à
valorização, ordenamento e preservação dos espaços litorais frágeis;
b. Princípio do tiers sauvage, que afirma a necessidade de preservação mínima
de 1/3 dos espaços costeiros em estado natural;
c. Princípio da ocupação en profondeur, que busca liberar faixa não edificável
de 100 m. de largura a partir da margem do mar, nas zonas ainda não
urbanizadas;
d. Quanto ao zoneamento, deveria se subtrair à urbanização espaços naturais
suficientemente extensos. A implantação de vias de circulação recuadas do
litoral e o acesso à costa por meio de vias perpendiculares se conjugariam
com a interdição de implantar novas estradas sobre montes e falésias, dunas
e restingas;
e. O princípio do livre acesso à fachada marítima para uso público. Este foi
consagrado em todos os textos internacionais sobre o litoral.
O Brasil, frente a esta realidade, revela uma situação peculiar, justamente em
função da previsão legal de domínio público das terras de marinha e seus
acrescidos, o que proporciona uma possibilidade ímpar e privilegiada em relação aos
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demais países do globo, de intervenção estatal em busca do ordenamento da orla e
da zona costeira.
Neste sentido, Rufino destaca que
Em virtude de fatores sobretudo históricos, extensas porções dos
respectivos litorais constituem uma propriedade pública não sujeita à
apropriação por particulares, mesmo que se permita a esses algum
direito ou faculdade de uso e aproveitamento. Em conseqüência, a
apropriação pelo Estado de espaços litorâneos a proteger seria
grandemente facilitada, pelo fato de já pertencerem ao país, como
objeto de propriedade pública, extensas porções da orla marítima
[...]. Os terrenos de marinha poderiam ser afetados ao uso comum de
todos os habitantes, isto é, ao domínio público, ao invés de ser
concedidos a particulares, a título de ocupação privativa (RUFINO,
2004, p.79).

Tais terras encontram sua conceituação legal vigente no Decreto-Lei nº 9.760,
de 05 de setembro de 1946:
Art. 2º - São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta
e três) metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da
posição da linha do preamar-médio de 1831:
a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos
rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés;
b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a
influência das marés.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo a influência das marés é
caracterizada pela oscilação periódica de 5 (cinco) centímetros pelo
menos, do nível das águas, que ocorra em qualquer época do ano.
Art. 3º São terrenos acrescidos de marinha os que se tiverem
formado, natural ou artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e
lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha.

Os terrenos de marinha, dessa maneira, se constituem naqueles que se
encontram a até 33 metros da posição da Linha de Preamar Média (LPM) de 1831,
demarcação que compete à SPU segundo procedimento previsto no Decreto-Lei nº
9.760/46. Como se vê na figura 1, a LPM se mostra ondular e há variação da faixa
dos terrenos de marinha em cada orla.
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Figura 1 – Delimitação dos terrenos de marinha na orla marítima.
Fonte: Saule Jr., 2006.

Já os acrescidos de marinha (figura 2), constituem-se naqueles terrenos
formados natural ou artificialmente entre os terrenos de marinha e os mares, lagoas
ou rios. Como se verá no capítulo quinto, a cidade do Natal apresenta uma enorme
área de acrescidos de marinha, em decorrência de uma intervenção urbanística que
redundou em um aterro no Bairro da Ribeira e Rocas.

Figura 2 – Delimitação dos acrescidos de marinha na orla marítima.
Fonte: Saule Jr., 2006.
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A demarcação da LPM dos terrenos de marinha tem caráter declaratório.
Assim, uma vez declarados como terrenos de marinha ou acrescidos, nenhum outro
registro anterior terá validade em relação aos bens da União. Todos os
registros anteriores, portanto, são considerados nulos (SAULE JÚNIOR, 2006).
O Decreto-Lei nº 9.760/1946, seguindo a tendência iniciada no século XIX de
propiciar o gozo privado e particular das terras de marinha, previu instrumentos de
direito público e de direito privado voltados a este objetivo. Destes, ressaltar-se-á a
ocupação precária e o aforamento, por ainda estarem em vigor e por terem sido as
únicas modalidades de utilização privada dos terrenos de marinha da orla de Natal
encontrados na pesquisa de campo. Dessa forma, há requisitos e especificidades
próprias de cada um deles, que terão rebatimento quanto à função social dos
terrenos de marinha.
A Inscrição da Ocupação é um ato administrativo precário, resolúvel e são
ocupantes aqueles que não detêm título outorgado pela União, estando os mesmos
obrigados a uma contraprestação anual (taxa de ocupação) pelo uso do bem público
(Art. 127, Decreto-Lei nº 9760/46). Esta taxa é uma contraprestação e não um
imposto, sendo pacífico na jurisprudência que não se configura bi-tributação a
cobrança de imposto predial e territorial urbano (IPTU) e taxa de ocupação sobre o
mesmo imóvel.
A taxa de ocupação é paga em dinheiro, e corresponde a 2% do valor
atualizado do domínio pleno para as ocupações já inscritas e para aquelas
cuja inscrição tenha sido requerida à SPU até 30 de setembro de 1988, e a 5%
do valor atualizado do domínio pleno e das benfeitorias para ocupações
cuja inscrição seja requerida ou promovida ex-ofício a partir de 1º de outubro
de 1988. O pagamento é devido desde o início da ocupação, mesmo que não haja
inscrição, observado o prazo prescricional de cinco anos (SAULE JÚNIOR, 2006).
Caso o posseiro não tenha preenchido as condições para obter a sua
inscrição, a União imitir-se-á sumariamente na posse do imóvel, sem prejuízo da
cobrança das taxas, quando for o caso, devidas no valor correspondente a 10% (dez
por cento) do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou fração (Art.
128, § 3º, Decreto-Lei nº 9760/46).
A inscrição e o pagamento da taxa de ocupação, por outro lado, não
importam, em absoluto, no reconhecimento, pela União, de qualquer direito de
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propriedade do ocupante sobre o terreno ou ao seu aforamento (Art. 131, DecretoLei nº 9760/46), sendo que:
Art. 132. A União poderá, em qualquer tempo que necessitar do
terreno, imitir-se na posse do mesmo, promovendo sumariamente a
sua desocupação, observados os prazos fixados no § 3º, do art. 89.
§ 1º As benfeitorias existentes no terreno somente serão
indenizadas, pela importância arbitrada pelo S.P.U., se por este for
julgada de boa fé a ocupação (Decreto-Lei nº 9760/46).

O aforamento, a seu turno, configura-se em um instituto extinto em termos de
direito privado, porém, sua modalidade no direito público continua em vigor: o
aforamento é o ato por meio do qual a União atribui a terceiros o domínio útil de
imóvel de sua propriedade, e, por definição legal, se dá quando coexistirem a
conveniência de radicar-se o indivíduo ao solo e a de manter-se o vínculo da
propriedade pública (Decreto-Lei nº 9670/46, Art. 64, § 2º). O terceiro, a quem se
denomina “foreiro”, está obrigado ao pagamento de pensão anual denominada foro,
equivalente a 0,6% do valor do terreno.
Na forma da legislação federal específica, a transferência pode se dar de
forma gratuita ou onerosa e, neste último caso, mediante pagamento da importância
equivalente a 83% do valor de avaliação do terreno para a União. Esta poderá
conceder aforamento quando entender que não há interesse público, econômico ou
social em manter o imóvel em seu domínio, assim como quando for conveniente à
preservação ambiental e à defesa nacional (SAULE JÚNIOR, 2006).
Frente aos dois regimes, Gazola, afirma que a inscrição de ocupação
representa “o ápice do interesse arrecadatório da União nos terrenos de marinha”
(GAZOLA, 2004, p.44). O presente estudo analisa a questão em sentido diverso. Na
realidade, com a redação atual conferida pela Lei nº 11.481/07 ao Decreto-Lei nº
1876/81, há inclusive a garantia de isenção do pagamento de foros, taxas de
ocupação e laudêmios àqueles que detêm renda familiar de até cinco salários
mínimos.
A visão de que o Estado penaliza particulares que ocupam terras da União
com seus tributos, não enxerga que, na verdade, esses particulares adquirem uma
mais-valia urbana extraordinária, por disporem de terras em localizações
privilegiadas, situadas na beira-mar. Comparando os dois regimes, vê-se que a
inscrição de ocupação pode vir a representar uma possibilidade: onde vigora, a
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União ainda detém o domínio pleno de parcela de suas terras nessas faixas e a
legislação possibilita seu direcionamento ao atendimento dos interesses da Nação.
Isto porque, como bem ressalta Carvalho Filho, referindo-se à inscrição de
ocupação, “o ato administrativo de ocupação é discricionário e precário, de modo
que a União, se precisar do imóvel, pode promover a sua desocupação sumária,
sem que o ocupante tenha direito à permanência” (CARVALHO FILHO, 2005,
p.921).
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4.3 NATUREZA DOS TERRENOS DE MARINHA E SEUS ACRESCIDOS

Os bens públicos são aqueles bens do domínio nacional pertencentes às
pessoas jurídicas de direito público interno: a União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios, as autarquias, associações públicas e demais entidades de caráter
público criadas por lei (Código Civil, Art.98 e Art. 41). No tocante à destinação,
podem ser classificados em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e
bens dominiais.
Os bens de uso comum do povo, tais como as praias marítimas e os rios, são
destinados ao uso coletivo e podem ser utilizados indistintamente pelas pessoas, em
igualdade de condições.
Os bens de uso especial – hospitais, escolas e secretarias, dentre outros –
são utilizados pela administração pública para a realização de suas atividades e
consecução dos seus fins. A população, portanto, somente pode utilizá-lo na forma
específica para a qual foi criado.
Por fim, há os bens dominiais ou dominicais, que são aqueles pertencentes
ao Poder Público, mas que não possuem uma destinação pública específica
(afetação), como o são os de uso especial, e nem são utilizados indistintamente,
como os de uso comum do povo. Podem ser usufruídos de diversas formas, desde
que previstas em lei (SAULE JR., 2006) – destinados à regularização fundiária,
políticas públicas de urbanização, dentre outras. São, por exemplo, as terras
públicas que abrigam um loteamento para conjunto habitacional popular ou um
assentamento rural e os terrenos de marinha e seus acrescidos. A tais bens,
tradicionalmente, se atribuiu o objetivo de arrecadação financeira para o Estado,
através de seu gozo individual, por particulares que por eles pudessem pagar.
Neste sentido, Di Pietro comenta que:
O critério dessa classificação é o da destinação ou afetação dos
bens: os da primeira categoria são destinados, por natureza ou por
lei, ao uso coletivo; os da segunda ao uso da Administração, para
consecução de seus objetivos, como os imóveis onde estão
instaladas as repartições públicas, [...] os da terceira não tem
destinação pública definida, razão pela qual podem ser aplicados
pelo Poder Público, para obtenção de renda; é o caso das terras
devolutas, dos terrenos de marinha, dos imóveis não utilizados pela
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Administração, dos bens móveis que se tornem inservíveis (DI
PIETRO, 2008, p.632).

Dessa maneira, percebe-se um “ponto comum – destinação pública – nas
duas primeiras modalidades (bens de uso comum do povo e bens de uso especial),
e que as diferencia da terceira, sem destinação pública” (DI PIETRO, 2008, p.632).
Os bens públicos são, via de regra, inalienáveis, impenhoráveis e
imprescritíveis14, sendo que:
[...] a diferença que há, de um lado entre os bens de uso comum do
povo e os bens de uso especial e, do outro lado, os bens dominicais,
repousa na necessidade de prévia desafetação dos dois primeiros
tipos de bens no caso de alienação, dispensada no último, porque os
bens dominicais, justamente, não estão previamente ordenados ao
atendimento de um fim público (ROCHA, 2005, p.65).

Quanto à sua natureza – portanto, se bens de uso comum, especial ou
dominical –, os terrenos de marinha foram classificados no Código de Águas,
Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, decreto este que regulou o uso das
águas públicas e privadas no país. De acordo com seu Art. 11, os terrenos de
marinha revelam-se como bens dominicais, não tendo, portanto, a princípio,
destinação específica a serviço público algum.
Por muito tempo, a doutrina posicionou-se de maneira conservadora tratando
os bens dominiais como bens do Estado de direito privado voltados somente à
arrecadação financeira para o Estado. Isto com base na divisão doutrinária em que
os bens públicos classificam-se em: de domínio privado do Estado – aqueles que
não estejam consagrados a um uso público direto ou indireto, comportando uma
função patrimonial (submetem-se a um regime jurídico de direito privado,
parcialmente derrogado pelo direito público); e de domínio público – os destinados a
um fim comum ou especial, subordinando-se a um regime jurídico de direito público
(DI PIETRO, 2008).
Di Pietro (2008) aponta que, tradicionalmente, podem ser apontadas as
seguintes características quanto aos bens dominiais:

14

Imprescritíveis porque o domínio de bem público não pode ser adquirido por usucapião, não ocorre
a prescrição aquisitiva com o decurso do tempo como em caso de imóveis privados; impenhoráveis,
pois os créditos contra a Fazenda Pública se satisfazem por meio de precatórios; e inalienáveis
enquanto perdurar a afetação.
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a. Comportam uma função patrimonial ou financeira, porque se destinam a
assegurar rendas ao Estado, em contraste com os demais bens públicos, que
são afetados a uma destinação de interesse geral (seja ele de uso comum ou
de uso especial). Para ela, como conseqüência desta concepção, a gestão
dos bens dominicais aparece não como serviço público, mas uma atividade
privada da Administração;
b. Submetem-se a um regime jurídico de direito privado, pois a Administração
Pública age, em relação a eles, como um proprietário privado.
Ressalta, entretanto, que essa visão revela-se ultrapassada, já que,
atualmente, “se entende que a natureza desses bens não é exclusivamente
patrimonial; a sua administração pode visar, paralelamente, à objetivos de interesse
geral” (DI PIETRO, 2008, p.640). Ressalte-se também que, além disso, “a própria
administração financeira constitui objetivo apenas imediato, pois, em uma
perspectiva mais ampla, atende a fins de interesse geral” (DI PIETRO, 2008, p. 640).
Para Rocha, com a nova ordem constitucional, a função financeira dos bens
dominicais deve estar relegada a um segundo plano e subordinada ao cumprimento
do interesse público primário coincidente com o interesse da coletividade (ROCHA,
2005) que, no caso da presente pesquisa, realiza-se pela construção de cidades
democráticas e sustentáveis, com fundamento nos diplomas internacionais de
direitos humanos, no Estatuto da Cidade e na Constituição Federal.
Os bens dominiais (incluso os terrenos de marinha e seus acrescidos), por
outro lado, podem se configurar como bens de uso especial e de uso comum do
povo, desde que a eles seja atribuída uma finalidade – criação de área de lazer,
posto de bombeiros salva-vidas, escolas, etc.
É isto o que coloca Di Pietro, referindo-se à destinação dos bens públicos:
Pelos conceitos de afetação e desafetação, verifica-se que uma e
outra podem ser expressas ou tácitas15. Na primeira hipótese,
decorrem de ato administrativo ou de lei; na segunda, resultam de
atuação direta da Administração, sem manifestação expressa de sua
vontade, ou de fato da natureza. Por exemplo, a Administração pode
baixar decreto estabelecendo que determinado imóvel, integrado na
categoria dos bens dominicais, será destinado à instalação de uma
escola; ou pode simplesmente instalar essa escola no prédio, sem
qualquer declaração expressa. Em um e outro caso, o bem está
15

Grifos originais da Autora.
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afetado ao uso especial da Administração, passando a integrar a
categoria de bem de uso especial. A operação inversa também pode
ocorrer, mediante declaração expressa ou pela simples desocupação
do imóvel, que fica sem destinação (DI PIETRO, 2008, p.638).

Em posição convergente, Carvalho Filho explica que:
Afetação e desafetação são os fatos administrativos dinâmicos que
indicam a alteração das finalidades do bem público. Se o bem está
afetado e passa a desafetado do fim público, ocorre a desafetação;
se, ao revés, um bem desativado passar a ter alguma utilização
pública, poderá dizer-se que ocorreu a afetação” (CARVALHO
FILHO, p.881).

Dessa forma, a afetação (ou não) dos bens públicos não é algo estático,
imutável. Ao contrário, é dinâmico e se insere nos conflitos de interesses de classes
no seio da sociedade, por mais que em um recorte temporal reduzido não se
perceba esta questão.
No momento em que surgem necessidades sociais (relacionados ao direito à
moradia, à educação, à saúde, ao lazer, ao desporto, etc.), compreende-se que o
Estado deve intervir para assegurar uma afetação àqueles bens que antes não
estavam destinados a uma finalidade específica – e que justamente por essa razão
estavam destinados a usos particulares com o conseqüente pagamento de
contraprestações ao poder público. Esta solução assegurava uma função social
àqueles bens que o Estado não possuía ainda alguma destinação específica para os
mesmos.
Portanto, os bens dominiais devem ser conservados como tais para
assegurar-se o patrimônio imobiliário público e, sem a sua destinação a algum fim de
interesse público, o seu uso provisório por particulares, mediante contraprestação
financeira, assegura o cumprimento da função social da propriedade àquela para a
qual o Estado não tenha planejado, ainda, uma afetação.
Mas, no instante em que surgem possibilidades de afetação a esses bens,
não há mais razão para que eles continuem sendo bens dominiais voltados à
obtenção de rendas. Estes, em nossa concepção, devem revelar-se como situação
transitória dos bens públicos (independente de quantos meses, anos ou décadas
isto represente).
A divisão doutrinária em bens do patrimônio público do Estado e bens do
patrimônio privado, dessa maneira, por mais que exista no direito comparado e em
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nossa doutrina, não pode servir para retirar dos bens públicos a sua razão de existir;
qual seja, a de atender aos interesses da coletividade. Caso não se parta de uma
visão crítica, ela possibilita a apropriação privada dos bens públicos por setores
dominantes em detrimento dos interesses da imensa maioria da população.
Ora, por detrás da justificativa de “bens a serviço da arrecadação financeira
do Estado e de patrimônio privado deste”, omite-se que tais bens garantem às
parcelas privilegiadas da população localizações privilegiadas e acumulação de
capital quando há transação entre particulares, como se verifica com os terrenos de
marinha.
A manutenção de tais bens apenas na perspectiva arrecadatória ressalta o
valor de troca dos mesmos, revelando-se resquício da Lei de Terras; de um contexto
nacional de necessidades completamente distintas das que sobressaem neste início
de século.
A realidade do litoral, porém, é outra. Pressão imobiliária, poucas
comunidades tradicionais restantes, poluição ambiental e fruição da orla e
acumulação de capital preponderantemente por minorias dominantes da sociedade,
a partir desta lógica em que prevalece o valor de troca das terras públicas. Diante
disto, a propriedade pública, especialmente os terrenos de marinha e seus
acrescidos adquirem importância frente à missão meramente arrecadatória.

4.4 PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS ATUAIS E A RECORRENTE TENTATIVA DE
EXTINÇÃO DOS TERRENOS DE MARINHA

Atualmente, tramitam no Congresso Federal como propostas legislativas
relativas a terrenos de marinha: o Projeto de Lei (PL) nº 254 de 2009, de autoria do
Senador Roberto Cavalcanti; a proposta de Emenda Constitucional (EC) nº 53 de
2007, de autoria do Senador Almeida Lima; o PL nº 133, de 2006, de autoria do
Senador José Sarney; e o PL º 231, de 2005, de autoria do Senador Gérson da
Mata.
O PL nº 254 objetiva suprimir o pagamento do foro ou da taxa de ocupação
relativo ao imóvel da União aforado ou legalmente ocupado, quando sobre ele recair
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a cobrança do IPTU. Desse modo, visa beneficiar todos os foreiros e ocupantes de
imóveis urbanos da União, de acordo com as condições de seu Art. 2º:
Art. 2º - A obtenção do direito a não-sujeição ao pagamento de foro
ou taxa de ocupação a que se refere o art. 1º depende de:
a) o foreiro ou o ocupante estar no imóvel há cinco anos ou mais,
contados da data de apresentação do requerimento previsto na
alínea e;
b) sobre o imóvel aforado ou ocupado incidir o imposto previsto no
inciso I do art. 156 da Constituição da República;
c) inexistir débito vencido de taxas de ocupação, foros ou laudêmios
anteriores relativos ao imóvel;
d) inexistir débito vencido referente a tributo incidente sobre o imóvel;
e) requerimento apresentado pelo foreiro ou ocupante do imóvel ao
órgão do Poder Executivo incumbido de administrar o patrimônio
imobiliário da União;
f) ato do órgão do Poder Executivo incumbido de administrar o
patrimônio imobiliário da União que reconheça o cumprimento das
exigências previstas nesta Lei.

Na prática, o Projeto visa acabar com a função arrecadatória de tais bens, já
que praticamente em todos eles incide o IPTU. Além disto, dentre as condições
previstas, nem aparece o recorte de renda, demonstrando a ausência de
preocupação com a promoção do direito à moradia.
A proposta de Emenda Constitucional (EC) nº 53 de 2007, de autoria do
Senador Almeida Lima, a seu turno, extingue o instituto dos terrenos de marinha e
seus acrescidos, estabelecendo que:
Art. 2º - As áreas conceituadas como terreno de marinha e
seus acrescidos até a data da vigência desta Emenda Constitucional
passam a ter a sua propriedade assim definida:
I – continuam como domínio da União as áreas:
a) nas quais tenham sido edificados prédios públicos que abriguem
órgãos ou entidades da administração federal, inclusive instalações
de faróis de sinalização náutica;
b) que tenham sido regularmente destinadas à utilização
por prestadores de serviços públicos concedidos ou permitidos pela
União;
II – passam ao domínio pleno dos Estados onde se situam as áreas:
a) nas quais tenham sido edificados prédios públicos que abriguem
órgãos ou entidades da administração estadual;
b) que tenham sido regularmente destinadas à utilização
por prestadores de serviços públicos concedidos ou permitidos pelos
Estados;
III – permanecem sob domínio pleno dos respectivos donatários as
áreas doadas mediante autorização em lei federal;
IV – passam ao domínio pleno dos Municípios onde se situam as
áreas:
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a) não enquadráveis nas hipóteses descritas nos incisos I a III;
b) nas quais tenham sido edificados prédios públicos que abriguem
órgãos ou entidades da administração municipal;
c) atualmente locadas ou arrendadas a terceiros pela União;
V – passam ao domínio pleno:
a) dos foreiros, quites com suas obrigações, as áreas sob domínio
útil destes, mediante contrato de aforamento;
b) dos cessionários as áreas que lhes foram cedidas pela União.
O Senador Flexa Ribeiro, em parecer favorável à proposta, argumenta que:
A submissão de vastas áreas litorâneas caracterizadas como
terrenos de marinha ao domínio da União agrava a questão
da propriedade fundiária em diversas regiões do país [...]. A solução
adotada nesta proposta, de transferir, na maior parte dos casos aos
Municípios, as áreas atualmente caracterizadas como terrenos
de marinha, e, ao mesmo tempo, respeitar as situações já
constituídas, representa uma valorização do poder local [...]. A
proposta não impõe prejuízo à União, que manterá seu
domínio sobre os imóveis localizados em terrenos de marinha que
tenham sido edificados para abrigar órgãos federais, ou tenham sido
destinados à utilização por prestadores de serviços públicos
concedidos ou permitidos pela União [...] Os terrenos de marinha
atualmente ocupados por particulares, a título de cessão ou
aforamento, são a eles transferidos, desde que tenham cumprido
suas obrigações. Trata-se de medida de patente justiça, tendo
em vista que [...] os aforamentos em terrenos de marinha foram,
majoritariamente, constituídos há várias décadas. Dessa forma,
pode-se afirmar que o valor de tais áreas já foi revertido aos cofres
públicos, por meio dos foros anuais e dos laudêmios pagos
pela eventual transferência do domínio direto.

Na prática, sob o manto do discurso do poder local, transfere-se todo um
patrimônio nacional – que à SPU cabe apenas a gestão – para particulares, sem
levar em consideração questões sociais, fundiárias, urbanísticas e ambientais. Os
terrenos de marinha são resumidos a uma intromissão “jurássica” do Estado de
antigamente que, na atualidade, na perspectiva dos que defendem o Estado Mínimo,
não deve existir. É mais do mesmo da Lei de Terras. Tais proposições legislativas
não incorporam os princípios e diretrizes estabelecidos na Constituição Federal e no
direito comparado no tocante à intervenção do Poder Público para assegurar o
usufruto da orla e sua proteção. Elas seguem na perspectiva de aprofundar a
transição vivenciada pelos terrenos de marinha no século XIX – quando de área de
uso comum passou a ser majoritariamente ocupada por particulares para gozo
individual – só que dessa vez privatizando-se totalmente a área, sob a precária
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argumentação de que os ocupantes e foreiros já despenderam recursos de monta
suficiente para adquirir seu domínio pleno.
A Constituição, todavia, reafirmou a propriedade pública de tais áreas, assim
como destinou à Zona Costeira o título de patrimônio nacional, e este domínio por
parte do Estado representa uma possibilidade para se assegurar uma ordenação da
orla que atenda aos interesses coletivos
Já os PL nº 133 e o PL nº 231 tratam de isenção de foros e taxas de
ocupação, aquele para pessoas carentes e estes para templos de qualquer culto e
instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. O objetivo do
primeiro já foi alcançado, com a Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007, que isenta as
pessoas com renda familiar de até cinco salários mínimos, inclusive de dívidas
constantes na dívida ativa da União; o segundo busca facilitar o desenvolvimento da
ação social.

4.5 ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INCIDENTES NOS TERRENOS DE MARINHA
APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988

Conforme exposto, os terrenos de marinha e seus acrescidos vivenciaram
uma transição em que sobressaiu seu valor de troca frente ao de uso. Se, quando
da sua instituição, a sua função social era inerente à sua própria destinação –
defesa da costa, livre trânsito de pessoas e mercadorias, etc. – a partir da permissão
de sua utilização privada, não aparecem nos mecanismos legais disposições quanto
à função social da propriedade, mas somente no tocante à propriedade da União e
contraprestações correspondentes.
Com a Constituição Federal de 1988, toma corpo um conjunto de princípios
fundados nos direitos humanos – mesmo que com muitos percalços no caminho. A
terra, ao menos em termos de princípios e diretrizes, vê-se sob nova época. E os
terrenos de marinha, mais uma vez na história, não escapam do desenrolar dos
fatos.
Ainda em 1988, é sancionada a lei que institui o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro - PNGC, com vistas a “orientar a utilização nacional dos
recursos na Zona Costeira, de forma a contribuir para elevar a qualidade da vida de
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sua população, e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural”
(Art. 2º, Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988). Tal lei estabelece em seu Art. 3º que:
Art. 3º. O PNGC deverá prever o zoneamento de usos e atividades
na Zona Costeira e dar prioridade à conservação e proteção, entre
outros, dos seguintes bens:
I - recursos naturais, renováveis e não renováveis; recifes,
parcéis e bancos de algas; ilhas costeiras e oceânicas; sistemas
fluviais, estuarinos e lagunares, baías e enseadas; praias;
promontórios, costões e grutas marinhas; restingas e dunas; florestas
litorâneas, manguezais e pradarias submersas;
II - sítios ecológicos de relevância cultural e demais unidades
naturais de preservação permanente;
III - monumentos que integrem o patrimônio natural, histórico,
paleontológico, espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e
paisagístico.

Com fins de proteção ambiental da Zona Costeira, estabelecem-se limitações
à propriedade situadas nesta faixa no § 2º do Art. 5º da supracitada lei:
§ 2º Normas e diretrizes sobre o uso do solo, do subsolo e das
águas, bem como limitações à utilização de imóveis, poderão ser
estabelecidas nos Planos de Gerenciamento Costeiro, Nacional,
Estadual e Municipal, prevalecendo sempre as disposições de
natureza mais restritiva.

Ressalte-se também o intuito de preservar as praias como bens de uso
comum do povo, assegurando seu livre acesso por parte de toda a população:
Art. 10. As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo
assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em
qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de
interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas
por legislação específica.
§ 1º. Não será permitida a urbanização ou qualquer forma de
utilização do solo na Zona Costeira que impeça ou dificulte o acesso
assegurado no caput deste artigo.
§ 2º. A regulamentação desta lei determinará as características
e as modalidades de acesso que garantam o uso público das praias
e do mar.
§ 3º. Entende-se por praia a área coberta e descoberta
periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subseqüente de
material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos,
até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência,
onde comece um outro ecossistema.
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Uma década depois, a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998 reafirmou o livre
acesso às praias e ao mar:
Art. 4 º - [...]
§ 1o Na elaboração e execução dos projetos de que trata este artigo,
serão sempre respeitados a preservação e o livre acesso às praias
marítimas, fluviais e lacustres e a outras áreas de uso comum do
povo.

Tal lei dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação
de bens imóveis de domínio da União. Dirige-se, principalmente, à gestão financeira
de tais bens, adentrando superficialmente em questões de uso e ordenamento do
solo.
Nesse sentido, vinculou o gozo dos imóveis da União ao interesse público e
zelo pela integridade física de tais imóveis e elencou como obrigação do Poder
Público zelar pela manutenção de áreas de preservação ambiental, das necessárias
à proteção dos ecossistemas naturais e das de uso comum do povo:
Art. 11. Caberá à SPU a incumbência de fiscalizar e zelar para que
sejam mantidas a destinação e o interesse público, o uso e a
integridade física dos imóveis pertencentes ao patrimônio da União,
podendo, para tanto, por intermédio de seus técnicos credenciados,
embargar serviços e obras, aplicar multas e demais sanções
previstas em lei e, ainda, requisitar força policial federal e solicitar o
necessário auxílio de força pública estadual.
[...]
§ 4o Constitui obrigação do Poder Público federal, estadual e
municipal, observada a legislação específica vigente, zelar pela
manutenção das áreas de preservação ambiental, das necessárias à
proteção dos ecossistemas naturais e de uso comum do povo,
independentemente da celebração de convênio para esse fim.

Em seu artigo 42, estabeleceu que empreendimentos econômicos em alguma
medida causadores de impactos ambientais, estão sujeitos às contrapartidas
voltadas à sustentabilidade:
Art. 42. Serão reservadas, na forma do regulamento, áreas
necessárias à gestão ambiental, à implantação de projetos
demonstrativos de uso sustentável de recursos naturais e dos
ecossistemas costeiros, de compensação por impactos ambientais,
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relacionados com instalações portuárias, marinas, complexos navais
e outros complexos náuticos, desenvolvimento do turismo, de
atividades pesqueiras, da aqüicultura, da exploração de petróleo e
gás natural, de recursos hídricos e minerais, aproveitamento de
energia hidráulica e outros empreendimentos considerados de
interesse nacional.

A referida lei, portanto, contemplou alguns aspectos ambientais – mesmo que
de maneira esparsa – todavia, não abordou a questão fundiária em si, mesmo sendo
criada em um momento de previsão constitucional da função social da propriedade e
de certo acúmulo no direito comparado de normas de proteção e ordenamento das
orlas, e seu usufruto por toda a população.
Percebe-se que, ao invés de buscar uma maior intervenção estatal para
assegurar o atendimento ao interesse público quanto à destinação de seus imóveis,
o intuito capital da lei revela-se o incremento da arrecadação estatal, sob influência
das teorias do Estado Mínimo:
Art. 37. É instituído o Programa de Administração Patrimonial
Imobiliária da União - PROAP, destinado ao incentivo à
regularização, administração, aforamento, alienação e fiscalização de
bens imóveis de domínio da União, ao incremento das receitas
patrimoniais, bem como à modernização e informatização dos
métodos e processos inerentes à Secretaria do Patrimônio da União.
Art. 38. No desenvolvimento do PROAP, a SPU priorizará ações no
sentido de desobrigar-se de tarefas operacionais, recorrendo,
sempre que possível, à execução indireta, mediante convênio com
outros órgãos públicos federais, estaduais e municipais e contrato
com a iniciativa privada, ressalvadas as atividades típicas de Estado
e resguardados os ditames do interesse público e as conveniências
da segurança nacional.

4.6 AVANÇOS VOLTADOS AO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL EM
TERRAS DE MARINHA E ACRESCIDOS NO SÉCULO XXI

A alternância governamental em 2003 abriu novas possibilidades no tocante à
destinação dos imóveis da União situados dentro da faixa de terrenos de marinha e
seus acrescidos. Apesar de algumas importantes previsões legais anteriores, é a
partir deste momento que se intensificam ações no sentido de se atribuir aos
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terrenos de marinha o cumprimento de uma função social – por mais que ainda
insuficientes. Nesse sentido, destaca a atual gerente nacional da SPU que:
Em 2003, quando assumiu o governo, o Presidente Lula já tinha um
compromisso com os movimentos sociais no que diz respeito ao
cumprimento do Estatuto da Cidade, ou seja, o estabelecimento de
políticas públicas voltadas à Reforma Urbana, com destaque para a
Regularização Fundiária de áreas ocupadas por famílias de baixa
renda. O compromisso com uma agenda de Meio Ambiente também
se colocava em semelhante urgência. Foi nesse contexto que [...]
concebemos as diretrizes para a Política de Gestão do Patrimônio da
União, cuja Missão construída coletivamente foi: ‘Conhecer, zelar e
fazer com que cada imóvel da União cumpra sua função
socioambiental, em harmonia com a função arrecadadora, em apoio
aos programas estratégicos da nação’. Essa Missão vem sendo
revalidada a cada momento de Planejamento Estratégico
(RESCHKE, 2010).

Ao reformular sua missão, a SPU incorporou as diretrizes estabelecidas na
Constituição Federal para assegurar o cumprimento da função social dos bens
públicos e a devida gestão da Zona Costeira. A visão meramente arrecadatória foi,
então, superada e a missão da SPU passou a visar o atendimento dos interesses
estratégicos da Nação, bem como respeitar a vocação de cada imóvel (SAULE
JÚNIOR, 2006).
Dessa maneira, houve uma alteração histórica dos princípios que regem as
ações da União quanto à administração de seus bens, sendo que tais princípios, há
tempos, já se encontravam positivados – desde a promulgação da Constituição
Federal de 1988 – e, inclusive, defendidos internamente por alguns setores mais
progressistas do Órgão. Tais princípios ganharam corpo, especialmente, com a Lei
nº 11.481/07 e o Projeto Orla.

4.6.1 A Lei nº 11.481/07

A Lei nº 11.481/07 figura como a principal norma atinente a terrenos de
marinha, no tocante à função social da propriedade, já que, dentre outras medidas,
previu regras para a regularização fundiária de interesse social em áreas da União.
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Em seu artigo 6º, a supracitada lei acrescentou ao Decreto-Lei nº 9.760/46 o
conceito de regularização fundiária de interesse social, como sendo aquela
destinada a atender a famílias com renda familiar não superior a cinco salários
mínimos. Na mesma vertente, o Art. 8º alterou os Arts. 1o e 2o do Decreto-Lei no
1.876, de 15 de julho de 1981, para assegurar a isenção do pagamento de foros,
taxas de ocupação e laudêmios àqueles que se inserem nesta faixa salarial e
usufruem de bens da União. Além disso, assegurou que a isenção atinge inclusive a
débitos constantes em dívida ativa e não constituídos até 27 de abril de 2006. Tais
medidas convergem para o objetivo da garantia do direito a moradia, na direção do
disposto nos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos.
Estabelece também nova redação ao Art. 7º da Lei no 9.636/98, que passa a
vigorar da seguinte maneira quanto à inscrição de ocupação:
Art. 7o A inscrição de ocupação, a cargo da Secretaria do Patrimônio
da União, é ato administrativo precário, resolúvel a qualquer tempo,
que pressupõe o efetivo aproveitamento do terreno pelo ocupante,
nos termos do regulamento, outorgada pela administração depois de
analisada a conveniência e oportunidade, e gera obrigação de
pagamento anual da taxa de ocupação.
§ 1o É vedada a inscrição de ocupação sem a comprovação do
efetivo aproveitamento de que trata o caput deste artigo.
§ 2o A comprovação do efetivo aproveitamento será dispensada nos
casos de assentamentos informais definidos pelo Município como
área ou zona especial de interesse social, nos termos do seu plano
diretor ou outro instrumento legal que garanta a função social da
área, exceto na faixa de fronteira ou quando se tratar de imóveis que
estejam sob a administração do Ministério da Defesa e dos
Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

Dessa forma, atribui-se mais uma condição ao gozo particular mediante
ocupação precária: se antes a União poderia, em qualquer tempo que necessitasse
do terreno, imitir-se na posse, indenizando as benfeitorias de boa fé, agora é
explícito que o particular deve promover o devido aproveitamento do bem.
Por outro lado
A comprovação do efetivo aproveitamento será dispensada nos
casos de assentamentos informais definidos pelo Município como
área ou zona especial de interesse social, nos termos do seu plano
diretor ou outro instrumento legal que garanta a função social da área
[...] (Art. 7º, § 2º, Lei no 9.636/98 com redação dada pela Lei
11.481/07).
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Este parágrafo representa um passo importante para a construção de um novo
paradigma quanto à função dos terrenos de marinha: ele coloca a moradia popular
cumprimento de função social e, para além, aborda a função social da área (e não
apenas da propriedade), o que coincide com os estudos levantados por esta
pesquisa. Estariam cumprindo sua função social aquelas áreas situadas em terras
de marinha ou acrescidos onde se promova o direito à moradia e a habitação de
interesse social.
Além disso, veda-se a inscrição de ocupação que ocorra após 27 de abril de
2006 ou que estivesse concorrendo para comprometer a integridade das áreas de
uso comum do povo, de segurança nacional, de preservação ambiental ou
necessárias à preservação dos ecossistemas naturais e de implantação de
programas ou ações de regularização fundiária de interesse social ou habitacionais
das reservas indígenas, das áreas ocupadas por comunidades remanescentes de
quilombos, das vias federais de comunicação e das áreas reservadas para
construção de hidrelétricas ou congêneres, ressalvados os casos especiais
autorizados na forma da lei.
Por fim, ressalte-se a previsão da Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) e
a Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia (CUEM) como instrumentos de
regularização fundiária, e sua aplicação pela primeira vez aos terrenos de marinha e
seus acrescidos (art. 22-A Lei nº 9.636/98), além da gratuidade quanto a custas e
emolumentos relativos ao primeiro registro de direito real em favor do beneficiário de
regularização fundiária (Art. 290-A, Lei nº 6.015/73).

4.6.2 A Gestão da SPU e o Projeto Orla

O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima – Projeto Orla – foi prevista
em 1998 no Plano de Ação Federal para a Zona Costeira, a partir de iniciativa do
Ministério do Meio Ambiente (MMA). Três estados constituíram-se em projetos
pilotos – o Rio Grande do Norte16, o Piauí e o Paraná, sendo que nestes dois últimos
foram realizadas apenas oficinas de capacitação e mobilização. O projeto,
16

Ressalte-se que, de acordo com a gerente nacional da SPU, o RN figura como o estado que
apresenta maiores êxitos no desenvolvimento de tal projeto até a atualidade.
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inicialmente, apresentou dificuldades de implementação e abordava apenas a
perspectiva ambiental, com ausência de penetração na questão fundiária. Em 2003,
com a alternância governamental, a SPU, em parceria com o MMA, deu nova vida
ao Projeto Orla, em que se destacam os seguintes pressupostos: a Zona Costeira é
vista como patrimônio nacional, com sua utilização condicionada à proteção
ambiental (conforme §4º do Art. 225 da Constituição Federal de 1988); as terras
públicas passam a ser vistas considerando-se sua função social; a sociedade civil
transcende da posição de beneficiária das políticas públicas para co-gestora na
elaboração e acompanhamento das políticas, conjuntamente com os demais entes
federativos.
Dessa forma, figura como objetivo do Projeto, portanto, “implementar um
Plano de Gestão Integrada para ordenar o uso e ocupação do solo nas faixas junto
aos rios e mares” (NAKANO, 2007, p.9).
O Projeto traz inovações quanto à metodologia empregada ao estabelecer um
modelo de gestão com a participação dos três entes estatais (fortalecendo o
município como executor da política de desenvolvimento urbano, conforme Art. 182
da Constituição Federal de 1988) e da sociedade civil.
Ressalte-se que a principal inovação da metodologia do Projeto Orla é a
adoção de modelo de diagnóstico da orla fundamentado nos conceitos paisagísticos,
passível de ser realizado rapidamente, sem grandes levantamentos temáticos e
pouca elaboração cartográfica, o que possibilita à própria população participante a
elaboração do diagnóstico da orla. Esse modelo descentralizado obedece ao pacto
federativo e estimula a participação da sociedade civil nas esferas de decisão sobre
o planejamento e a gestão estatal (MORAES; ZAMBONI, 2007).
Para atender a essa premissa, no tocante aos arranjos institucionais, criou-se
uma coordenação nacional, composta pelo Ministério do Planejamento/SPU e pelo
Ministério do Meio Ambiente/Secretaria de Qualidade Ambiental; uma instância
estadual, integrada pelo órgão estadual de meio ambiente e pela Gerência Regional
do Patrimônio da União; e uma local, sob responsabilidade do Município.
À coordenação nacional cabe capacitar instrutores para aplicação da
metodologia do Projeto Orla; acompanhar sua implementação por meio da análise
dos produtos decorrentes do atendimento aos municípios (Planos de Gestão e
projetos executivos); desenvolver procedimentos administrativos internos e normas
complementares para celebrar convênios voltados para a gestão da orla; identificar
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fontes de recursos e promover as articulações necessárias à priorização dos
municípios inseridos no Projeto Orla nas ações do Governo Federal, dentre outras.
À estadual pode-se destacar a incumbência de: divulgar o Projeto; elaborar
agenda de reuniões para instrumentalização de municípios potenciais, apresentando
as bases técnicas, conceituais e sistemática de implementação do Projeto; receber
propostas de adesão e selecionar os municípios participantes; integrar as políticas
públicas em âmbito estadual; assistir aos municípios na capacitação e consolidação
dos Planos de Gestão.
A seu turno, a municipal se encarrega de coordenar a execução local do
Projeto Orla, iniciando pela mobilização e organização do grupo de gestores,
representantes da sociedade civil e outros parceiros a serem capacitados; organizar
e listar documentos técnicos, cartográficos, base legal e logística para realização da
oficina de capacitação no município; etc.
Para apoiar as coordenações, definiram-se colegiados nessas três esferas:
Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro – GI-GERCO; Comissão Técnica
Estadual – CTE; e Comitê Gestor da Orla, respectivamente. Este, criado pela
coordenação

municipal,

tem

como

atribuição

“divulgar,

discutir,

articular,

acompanhar, monitorar, fiscalizar, avaliar e deliberar a respeito da implantação do
conjunto de ações pertinentes ao Projeto, assim como propor adequações e
realinhamento das mesmas ao longo do tempo” (Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão; Ministério do Meio Ambiente, 2007b, p.17).
As entidades da sociedade civil e dos órgãos governamentais das três esferas
participam das oficinas de diagnóstico e elaboração do Plano de Intervenção, que
posteriormente é debatido em audiência pública e aprovado, com alterações
somente de ordem técnica.
As diretrizes do Plano de Intervenção estão estipuladas no Art. 25 do Decreto
Federal nº 5.300, de 7 de dezembro de 2004:
Art. 25. Para a gestão da orla marítima será elaborado o Plano de
Intervenção, com base no reconhecimento das características
naturais, nos tipos de uso e ocupação existentes e projetados,
contemplando:
I - caracterização socioambiental: diagnóstico dos atributos naturais e
paisagísticos, formas de uso e ocupação existentes, com avaliação
das principais atividades e potencialidades socioeconômicas;
II - classificação: análise integrada dos atributos naturais com as
tendências de uso, de ocupação ou preservação, conduzindo ao
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enquadramento em classes genéricas e à construção de cenários
compatíveis com o padrão de qualidade da classe a ser alcançada
ou mantida;
III - estabelecimento de diretrizes para intervenção: definição do
conjunto de ações articuladas, elaboradas de forma participativa, a
partir da construção de cenários prospectivos de uso e ocupação,
podendo ter caráter normativo, gerencial ou executivo.

A coordenação municipal, então, após a criação do Plano de Intervenção nas
oficinas e sua aprovação na audiência pública, decreta a criação do Comitê Gestor,
órgão paritário e deliberativo, com poder inclusive de decidir pela revisão do Plano
de Gestão, que irá acompanhar e fiscalizar a execução das ações, relativas ao uso e
ocupação da orla, pelos entes estatais previstos no Plano.
O Projeto Orla, a partir dos instrumentos legais previstos, pode vir a se tornar
um divisor de águas quanto ao uso dos terrenos de marinha e seus acrescidos. Isto
porque, nele, aparecem demandas dos mais diversos setores da sociedade por
equipamentos e espaços públicos de lazer, desportos, dentre outros, que podem vir
a ser atendidos a partir das disposições legais quanto ao uso do bem da União.

4.7 A NECESSÁRIA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA: EM BUSCA DA
FUNÇÃO SOCIAL DOS TERRENOS DE MARINHA

No capítulo anterior, abordou-se a transição pela qual passaram os terrenos
de marinha e seus acrescidos no século XIX, quando o valor de troca dos mesmos
veio a se sobrepor ao de uso. A destinação de tais áreas, portanto, não é constante
e a-histórica; ao contrário, reflete a realidade do país, inclusive da destinação
atribuída à suas terras.
Nesse sentido, há um novo cenário – especialmente após a Constituição de
1988 – que impõe a necessidade de uma visão das terras de marinha sob outro
paradigma.
Tal perspectiva se fortaleceu após a alternância governamental em 2003 e
alguns passos foram caminhados no sentido de vincular os terrenos de marinha ao
cumprimento da função social da propriedade.
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Para Saule Júnior (2006), a propriedade urbana pública cumpre a sua função
social quando o seu uso e destinação:
a. Respeitam o direito às cidades sustentáveis, que compreende o direito à terra
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer;
b. Respeitam os planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano
definidos pela população e associações representativas dos vários segmentos
da comunidade por meio dos instrumentos da gestão democrática da cidade;
c. Não resultam na sua utilização inadequada gerando usos incompatíveis e
inconvenientes;
d. Não ocasionam parcelamento do solo, edificação ou o uso excessivo ou
inadequado em relação à infra-estrutura urbana;
e. Não

geram

instalação

de

empreendimentos

ou

atividades

que

possam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente;
f. Eliminam a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua
subutilização ou não utilização;
g. Não resultam na deterioração das áreas urbanizadas e a poluição
e degradação ambiental;
h. Resultam na proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural
e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e
arqueológico;
i.

Resultam na regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por
população de até cinco salários mínimos mediante o estabelecimento de
normas especiais

de

urbanização,

uso

e

ocupação

do

solo

e

edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as
normas ambientais.
A Constituição Federal, ao tratar da função social da propriedade urbana,
vinculou-a as exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano
diretor do Município (Art. 182, § 2º).
O Plano Diretor de Natal, Lei Complementar nº 82, de 21 de junho de 2007,
conceitua a função sócio-ambiental da propriedade em seu artigo 5º:
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Art. 5º - A propriedade urbana atenderá a sua função sócio-ambiental
quando os direitos decorrentes da propriedade individual não
suplantarem ou subordinarem os interesses coletivos e difusos,
devendo satisfazer, simultaneamente, os seguintes requisitos, além
de outros estabelecidos em lei:
I - uso para atividades urbanas, em razão compatível com a
capacidade da infraestrutura instalada e suprimento de serviços
públicos;
II - aproveitamento e utilização compatíveis com a qualidade do
meio-ambiente, segurança e saúde dos usuários e propriedades
vizinhas;
III - atendimento às normas fundamentais destinadas à ordenação da
cidade expressa neste Plano Diretor e leis correlatas;
IV - preservação, de conformidade com o estabelecido em lei
especial, da flora, da fauna, das belezas naturais, do equilíbrio
ecológico e do patrimônio histórico e artístico, bem como proteção do
ar e das águas de modo à manutenção da qualidade ambiental.
Parágrafo único. São atividades de interesse urbano aquelas
inerentes às funções sociais da cidade, ao bem-estar da coletividade
e a preservação da qualidade do meio ambiente, tais como:
habitação, produção de bens e serviços, preservação do patrimônio
histórico, cultural, ambiental e paisagístico, circulação de pessoas e
bens, preservação, conservação e utilização racional dos recursos
necessários à vida e dos recursos naturais em geral.

Dessa maneira, todas as propriedades, inclusive as públicas, devem atender
a esta norma. E este é o entendimento revelado na própria Lei do Plano Diretor de
Natal quando, em seu Artigo 6º, ao conceituar “lotes ou glebas sub-utilizadas”, inclui
neste conjunto também as áreas públicas:
Art. 6º
[...]
XXIX - lotes ou glebas sub-utilizados - áreas públicas ou particulares,
com edificação abandonada, ociosas ou utilizadas por alguma forma
de ocupação transitória ou móvel ou ainda, cujo coeficiente de
aproveitamento seja inferior a 0,1 (zero vírgula um) e que não
atendam às funções sócio-ambientais da propriedade expressas
nesta Lei.

Por fim, estabelece o Plano Diretor que “cabe ao Município de Natal a gestão,
definição de uso, ocupação e parcelamento de áreas de propriedade pública
localizadas em território municipal, ainda que pertencentes a outros entes federados”
(Plano Diretor, Art.110).
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Para além da função social da propriedade urbana, revela-se necessário
pensar na função social das terras de marinha em si.
Isto porque não se trata apenas do uso de cada uma das propriedades
situadas em terras de marinha, mas também, de qual está sendo o uso das faixas de
terrenos de marinha que compõe a orla marítima. Uma orla pode dispor de alguns
hotéis que estejam, individualmente, atendendo à função social e apresentando o
adequado aproveitamento do solo – gerando empregos, dinamizando a economia,
respeitando as normas ambientais, etc. Todavia, deve-se questionar se a orla está
sendo freqüentada e usufruída pela população.
No capítulo 3 são indicados alguns caminhos para se pensar na função social
dos terrenos de marinha, ao abordar a produção do espaço urbano – com a disputa
dos agentes sociais pelas localizações, tendo a apropriação da orla posição de
destaque – e a importância da orla enquanto espaço do valor de uso, de interação e
fruição. É a orla como espaço público que potencializa o gozo da população sobre
tais áreas.
O conceito de função social da propriedade, que dispõe sobre o efetivo
aproveitamento da propriedade em si, não comporta a complexidade dos terrenos de
marinha, pois se está falando da função social da terra:
[...] está no bem e não no direito ou no seu titular, porque uma terra
cumpre a função social ainda que sobre ela não paire nenhum direito
de propriedade ou esteja proibido qualquer uso direto, como, por
exemplo, nas terras afetadas para a preservação ambiental: a função
social é exatamente a preservação do ambiente. (MARÉS, 2003,
p.91)

Compreende-se não ser possível visualizar a função social das terras
situadas beira-mar desconectada do objetivo de proporcionar o maior desfrute para a
população.
Levando em consideração a transição enfrentada pelos terrenos de marinha e
seus acrescidos, as diretrizes constitucionais, as disposições legais internacionais
sobre o ordenamento da orla e as contribuições de teóricos, especialmente Marés
(2003), Saule Jr. (2006), e Lefebvre (2006), a presente pesquisa defende, portanto,
que as terras de marinha atendem à sua função social quando compatibilizam a
função arrecadatória à existência de espaços e equipamentos públicos voltados para
a fruição de toda a população – que potencializem o desfrute da praia e da orla pela
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população, seja pela contemplação paisagística, pelo lazer ou prática de esportes –,
bem como políticas de regularização fundiária de interesse social, já que atendem ao
direito à moradia, ao se assegurar a segurança de posse, em conformidade com o
estabelecido na Constituição Federal e no Sistema Internacional dos Direitos
Humanos. De outro lado, a configuração de lotes vazios em terras beira-mar
estatais, por parte de particulares visando à especulação imobiliária, afronta a
função social.
Partindo-se desse referencial teórico, realizou-se o levantamento de campo e
a análise da situação fundiária dos terrenos de marinha situados na orla marítima de
Natal.

82

5 TERRENOS DE MARINHA NA ORLA DE NATAL

5.1 PANORAMA DOS TERRENOS DE MARINHA E ACRESCIDOS EM NATAL

O levantamento de campo teve seu início na coleta dos dados disponíveis
sobre cada imóvel da União no sítio da SPU, a partir da consulta individual de cada
Registro Imobiliário Patrimonial - RIP.
Elaborou-se, então, um cadastro com os cerca de 2.250 registros
encontrados, que totalizaram o correspondente a 14.373.460,90 m², sendo que a
área total dos imóveis que se apresentam dentro da faixa de terrenos de marinha e
acrescidos, ou seja, pertencentes à União, foi de 12.500.343,04 m².
A pesquisa ao RIP, além de permitir a quantificação de propriedades e
estoque fundiário disponível da União em terras de marinha, revela o regime
patrimonial de cada imóvel perante a União – se aforamento, ocupação precária ou
outro instrumento – e sob quem recai sua titularidade.
Quanto ao regime, identificou-se que 1.222 imóveis inscrevem-se como
ocupação, sendo que 830 em deles o valor da taxa de ocupação corresponde a 2%
do valor pleno – para as ocupações já inscritas e para aquelas cuja inscrição tenha
sido requerida à SPU até 30 de setembro de 1988 – e os 392 restantes respondem a
uma taxa correspondente a 5% do valor atualizado do domínio pleno e das
benfeitorias para ocupações cuja inscrição seja requerida ou promovida ex-ofício a
partir de 1º de outubro de 1988. Por outro lado, 847 imóveis estão inscritos sob o
contrato de aforamento, realizados antes de 2003, quando a gestão da SPU optou
por rever a política de aforamento em terrenos de marinha.
Há também 21 imóveis que apresentam mais de um tipo de registro –
aforamento e ocupação, ou ocupação sob taxa de 2% e de 5% no mesmo imóvel,
respondendo cada parcela da área total por sua alíquota correspondente.
Ademais, a pesquisa no sistema on line da SPU revelou que 153 imóveis se
encontram “sem uso”, aparecendo a mensagem “Imóvel com cadastramento não
concluído. Falta utilização. Comunique-se com a GRPU responsável” quando se
busca o link que apresenta o regime de ocupação. Estes são imóveis que sofreram

83

re-membramento, desmembramento, ou outras alterações que redundaram no
cancelamento do RIP.

Categoria dos Imóveis Pesquisados
7%
1%
Ocupação Precária
Aforamento
38%

54%

Mais de um regime
Sem uso

Figura 3 – Gráfico demonstrativo das categorias dos imóveis pesquisados. Fonte: GRPU,
2009; gráfico elaborado pelo autor.

Percebe-se que o sistema de consulta de dados através dos RIPs de cada
imóvel, apresenta falhas para o monitoramento das áreas da União: os dados que
aparecem no sistema não são geo-referenciados, ou seja, os dados disponíveis em
meio eletrônico não permitem a identificação da localização exata do imóvel,
dificultando a análise sobre a destinação e o cumprimento ou não de alguma função
social pelo imóvel.
Acrescente-se a esta falha a ausência de sistematização dos dados das áreas
de marinha. Como dito, a situação fundiária de cada área só é identificada com o
acesso ao RIP de cada imóvel e a consulta individual a cada um deles.
Por fim, cabe ressaltar que, dentre os dados disponíveis no RIP do imóvel,
não há nenhuma seção destinada à situação do imóvel quanto ao cumprimento ou
não de sua função social. Existe uma seção “benfeitorias”, em que se informa se há
residência, hotelaria, dentre outros, no terreno de marinha em questão, no entanto,
nem sempre atualizada, aparecendo majoritariamente a mensagem “o imóvel não
possui benfeitorias para consulta”.
Nota-se, portanto, a necessidade de remodelar tal sistema para se atender às
novas realidades; ele satisfazia os interesses da SPU quando esta tratava os bens
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da União apenas como objeto de arrecadação e gozo privado, porém, revela-se
insuficiente

para

assegurar

um

acompanhamento

permanente

quanto

ao

cumprimento da função social de tais imóveis.
Quanto ao conteúdo constante do cadastro, cabe ressaltar, preliminarmente,
a maior porcentagem de ocupação precária em relação aos aforamentos. Como já
disposto no referencial teórico, a inscrição de ocupação mantém o domínio pleno do
imóvel por parte da União, sendo que o particular que dela usufrui fica condicionado
ao adequado aproveitamento do bem, e aquela pode reavê-lo sumariamente quando
entender necessário – desde que indenizando as benfeitorias de boa-fé. Dessa
maneira, a maior parte dos terrenos de marinha localizados no Município do Natal se
enquadra nessa situação. Isto permite à União não apenas dispor de um estoque
fundiário precioso como, caso necessário, destiná-lo a atingir a função social dos
terrenos de marinha. Para facilitar a visualização, separaram-se os principais dados
encontrados nos RIPs de acordo com os bairros aos quais se vinculam os terrenos
de marinha:

Figura 4 – Gráfico demonstrativo dos imóveis de Ponta Negra pesquisados. Fonte: GRPU, 2009;
gráfico elaborado pelo autor.

Quanto aos terrenos de marinha situados no bairro de Ponta Negra, foram
levantados 316, sendo majoritário o registro mediante ocupação precária e
revelando um estoque fundiário total de 226. 123,68 metros quadrados.

Figura 5 – Gráfico demonstrativo dos imóveis do Parque das Dunas pesquisados. Fonte: GRPU,
2009; gráfico elaborado pelo autor.
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Os terrenos de marinha de Parque das Dunas referem-se aqueles situados na
orla da Via Costeira e foram preponderantemente aforados. Há o registro de 35
imóveis, constituindo-se um total de 282.460,40 metros quadrados em área da
União.

Figura 6 – Gráfico demonstrativo dos imóveis de Mãe Luíza pesquisados. Fonte: GRPU, 2009; gráfico
elaborado pelo autor.

Quanto ao bairro de Mãe Luíza, foram identificados apenas dois, os quais
encontram-se na orla de Areia Preta e figuram como inscritos mediante ocupação
precária.

Figura 7 – Gráfico demonstrativo dos imóveis de Areia Preta pesquisados. Fonte: GRPU, 2009;
gráfico elaborado pelo autor.

Em Areia Preta prevalecem os aforamentos; há 174 imóveis, com uma área
total da União de 75.560,24 metros quadrados.
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Figura 8 – Gráfico demonstrativo dos imóveis da Praia do Meio pesquisados. Fonte: GRPU, 2009;
gráfico elaborado pelo autor.

Na Praia do Meio, os RIPs apontam a existência de nove imóveis, sendo 67%
ocupação e 33% aforamento, compreendendo uma área total da União de 3.279,93
metros quadrados.

Figura 9 – Gráfico demonstrativo dos imóveis de Petrópolis pesquisados. Fonte: GRPU, 2009; gráfico
elaborado pelo autor.

Em Petrópolis, foram identificados 59 imóveis, que representam 43.450,69
metros quadrados em área da União e se constituem, predominantemente, em áreas
aforadas a particulares. Apesar de constar Petrópolis no registro on line da SPU, tais
imóveis situam-se nas orlas de Areia Preta e da Praia do Meio.

Figura 10 – Gráfico demonstrativo dos imóveis das Rocas pesquisados. Fonte: GRPU, 2009; gráfico
elaborado pelo autor.
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No bairro das Rocas, foram levantados 519 imóveis, sendo que 96% de suas
áreas encontram-se dentro das faixas de marinha. Perfazem um total de 96.272,90
metros quadrados. Constituem-se, em grande maioria, em acrescidos de marinha,
por estarem em área abrangida por aterro artificial do Rio Potengi, e são inscritos
perante a GRPU preponderantemente enquanto ocupação precária.

Figura 11 – Gráfico demonstrativo dos imóveis de Santos Reis pesquisados. Fonte: GRPU, 2009;
gráfico elaborado pelo autor.

Já em Santos Reis, nenhum dos 21 imóveis foi alvo de aforamento e
perfazem uma área total da União de 4.640,18 metros quadrados.

Figura 12 – Gráfico demonstrativo dos imóveis da Redinha pesquisados. Fonte: GRPU, 2009; gráfico
elaborado pelo autor.

Por fim, a Redinha apresenta 412 imóveis em terras de marinha, estando 51%
deles situados em área de acrescido e, em sua maioria, foram aforados (61% deles).
Somam um total de 3.436.864,00 metros quadrados em área da União.
As informações obtidas a partir dos RIPs dos imóveis, como se percebe, são
fundamentais para se definir as localizações dos terrenos de marinha; o estoque
fundiário que representam; e a modalidade de inscrição junto ao Órgão Federal que,
como visto, implica em distinções quanto ao regime de uso. Cabe lembrar, todavia,
que nesta seção foram expostos os dados relativos aos terrenos de marinha que
compõe o universo do presente estudo, todavia, há outros localizados nos bairros
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dos Guarapes, Quintas, dentre outros, os quais também foram objeto de pesquisa a
partir de seus RIPs.
Após sistematização dos dados a partir da consulta aos RIPs dos imóveis,
realizou-se a pesquisa de campo, com o mapa cedido pela GRPU para, finalmente,
identificar o atendimento ou não à função social dos terrenos de marinha. O
levantamento de campo indicou as áreas de uso privado (residencial, hotelaria,
comércio, dentre outros), destacadas em vermelho; as de uso público (espaços
públicos, sejam eles bens de uso comum ou especial), em roxo; e os lotes vazios,
em amarelo. Como visto, essa função social se realiza quando há a compatibilização
da função arrecadatória (áreas em vermelho) com a destinação pública (áreas em
roxo), ambas coexistindo na mesma orla, e há deliberada violação a tal princípio
quando os terrenos de marinha figuram como lotes vazios (áreas em amarelo)
Optou-se por desconsiderar ruas e calçadas, por estas não se constituírem
como intervenção estatal visando potencializar as possibilidades de uso da praia,
como o são um calçadão, um mirante ou algum equipamento público de lazer, por
exemplo. Considerá-las traria dificuldades especialmente em áreas de acrescidos
de marinha, tal qual o Bairro das Rocas, que suas ruas e calçadas não representam
políticas estatais em busca da função social dos terrenos de marinha.

5.2 A ORLA DE NATAL

Na gestão urbana, a cidade do Natal está dividida em quatro regiões
administrativas: Sul, Leste, Oeste e Norte. Destas, a Sul, a Leste e a Norte revelamse banhadas pelo mar. O litoral da cidade, no sentido norte-sul, constitui-se pelas
praias da Redinha, do Forte, do Meio, dos Artistas, de Areia Preta, Via Costeira e
Ponta Negra. Os terrenos de marinha e seus acrescidos, portanto, cortam todas
estas praias, além da orla fluvial.
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5.2.1 A Orla de Ponta Negra

O bairro de Ponta Negra situa-se na Zona Sul e teve origem na Vila, onde os
moradores subsistiam da pesca, da agricultura comunal e do artesanato. Até a
década de 1960, a praia de Ponta Negra era ocupada pelos moradores da Vila e por
veranistas, que construíram suas casas à beira-mar, constituindo-se em segundas
residências (SILVA; BENTES SOBRINHA; CLEMENTINO, 2006).
Com a emergência do turismo nos anos de 1980, e sua re-estruturação pós
Programa do Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR-NE) na
década de 1990, consubstancia-se a possibilidade de “segundas residências” para
um público não-local (SILVA; BENTES SOBRINHA; CLEMENTINO, 2006), formado,
principalmente, de estrangeiros.
As casas de veraneio foram, portanto, ao longo das duas últimas décadas,
reformadas, vendidas, deixando de existir pelas ofertas proporcionadas a partir
da especulação imobiliária nas terras beira-mar. Surgiram pousadas, hotéis,
estabelecimentos comerciais e uma tipologia não muito conhecida no litoral do
município até então – os flats.
Nesse sentido,
No bairro de Ponta Negra, a valorização imobiliária foi intensificada
no final da década de 1990, com o Projeto de Urbanização da
Orla (construção do calçadão e quiosques), saneamento e drenagem
de um trecho do bairro, paisagismo na Av. Engenheiro Roberto Freire
(avenida de acesso ao bairro), entre investimentos públicos. No setor
privado destacam-se a construção de um Shopping Center e
diversas pousadas à beira-mar (SILVA; BENTES SOBRINHA;
CLEMENTINO, 2006, p.154).

É, portanto, a praia mais visada e estruturada da cidade e que dispõe da
principal paisagem da cidade: o Morro do Careca.
Constatou-se (figuras 14,15 e 16) um total de cento e dois terrenos (loteados)
ao longo desta orla, todos com vista para o mar, nesta faixa de terras públicas.
Oitenta e um deles se constitui de flats, hotéis, pousadas, residências e diversos
estabelecimentos comerciais. Os vinte e um restantes se configuram como lotes
vazios, que afrontam a função social dos terrenos de marinha bem como à própria
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função social da propriedade, já que não há o adequado aproveitamento do solo
urbano (DI PIETRO, 2008).
Quanto ao regime de uso, apenas doze terrenos enquadram-se no
aforamento, enquanto o restante é ocupação precária. Tais dados revelam que ao
menos oito destes terrenos podem vir a ser reavidos pela União – se a esta
interessar –, inclusive sem o pagamento de indenização, já que a Lei nº 11.481 de
2007 a condicionou ao devido aproveitamento e a ocupação precária sempre se
apresentou como instituto em que o Estado pode reaver sua propriedade quando de
seu interesse, desde indenizadas as benfeitorias (Decreto-Lei nº 9.760/46).
No trecho 01 (figura 14), percebe-se a existência concentrada de lotes vazios
próximos ao Morro do Careca e à Vila de Ponta Negra. Em sua maioria, o terreno
dos mesmos se encontra dentro da LPM. Tais áreas apontam como estoque
fundiário da União que pode ser utilizado para as ações previstas pelo Projeto Orla,
especialmente aqueles voltados aos moradores da Vila de Ponta Negra. É o caso de
algumas ações estruturantes, previstas no Plano de Intervenção do Projeto Orla para
Ponta Negra: a criação do “cantinho do pescador” e do “cantinho do artesão”; a
urbanização dos acessos da Vila de Ponta Negra à praia, bem como áreas públicas
de lazer, esporte e cultura, dentre outros.
Se a ocupação precária pode ser revista pela União a qualquer momento
desde que haja interesse da Administração, compreende-se que propostas de
políticas públicas elaboradas no seio do Projeto Orla, que demandem estoque
fundiário para sua realização, implicam na configuração do interesse da
Administração.
Ainda quanto ao trecho 01, este difere de todo o restante da orla quanto aos
acessos à praia: especialmente para os moradores da Vila de Ponta Negra, os
acessos são precários, destoando do restante da praia, que se caracteriza por
acessos urbanizados, com área para estacionamento de veículos e escadarias
amplas que permitem a contemplação da praia.
No trecho 02 (figura 15) e 03 (figura 16) da orla também há lotes não
aproveitados. Porém, a LPM segue aos poucos adentrando para próximo ao mar, o
que reduz o estoque fundiário disponível da União.

Por outro lado, esse trecho

revela como tais áreas podem ter destinação apenas de áreas de uso comum. Mais:
foi a existência legal dos terrenos de marinha que facilitou e possibilitou a
intervenção estatal no sentido de destinar tais terras ao Calçadão da Orla. Este é o
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único espaço de uso comum desta orla e representa nova etapa da Praia de Ponta
Negra: urbanizada, com a possibilidade de prática de esportes, lazer e contemplação
paisagística, atendendo à função social dos terrenos de marinha.
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O calçadão, entretanto, perde parte de seu potencial – de assegurar o valor
de uso da orla; da contemplação, do lúdico, etc. – devido a um processo identificado
na pesquisa, como variável independente, mas que não era objetivo principal deste
estudo: a orla inserida num processo de constante procura por empresas e pessoas
físicas estrangeiras. Na realidade, Silva, Ferreira, Bentes e Clementino já
desenvolveram vários estudos neste sentido, sendo que o presente estudo apenas
confirmou a sua ocorrência nos terrenos de marinha e seus acrescidos da orla de
Ponta Negra.
Buscando explicar este fenômeno, aqueles pesquisadores, passaram a usar o
termo imobiliário turístico para retratar essa realidade de valorização das terras
beira-mar conjugada com procura estrangeira:
A habitação, para além de seu valor de uso, transforma-se num
produto financeiro interessante em termos de aplicação de poupança
ou investimento. Aqui, no além-mar, do outro lado do Atlântico, essa
dinâmica imobiliária residencial global, européia, tem assumido a
forma de: a) uma segunda residência, ora destinada às férias em
paraíso ensolarado, ora destinada à ampliação da renda
doméstica pela possibilidade de arrendamento (aluguel) do imóvel
durante todo ano, num pool de hotelaria ou hospitalidade turística; b)
um segundo negócio ou expansão de empreendimentos, que
requer um capital de investimento e a associação com grupos locais
e nacionais ligados ao imobiliário ou ao turismo. (SILVA; BENTES
SOBRINHA; CLEMENTINO, 2006, p. 142)

Eles ligam tais processos à teoria de Harvey a cerca da ordenação espaçotemporal em contextos de crise de sobreacumulação. Harvey, discorrendo sobre
crises de sobreacumulação, argumenta que:
Essas crises são tipicamente registradas como excedentes de capital
(em termos e mercadoria, moeda e capacidade produtiva) e
excedentes de força de trabalho lado a lado, sem que haja
aparentemente uma maneira de conjugá-los lucrativamente a fim de
realizar tarefas socialmente úteis (HARVEY, 2005, p.78).

Dessa maneira,
Esses excedentes podem ser potencialmente absorvidos pelos
seguintes fatores: (a) o deslocamento temporal mediante
investimentos em projetos de capital de longo prazo ou investimentos
sócias (como a educação e a pesquisa) que adiam a futura reentrada
em circulação de valores de capital; (b) deslocamentos espaciais por
meio da abertura de novos mercados, novas capacidades produtivas
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e novas possibilidades de recursos, sociais e de trabalho, em outros
lugares; ou (c) alguma combinação de (a) e (b) (HARVEY, 2005,
p.94).

Os fluxos de capital, portanto, são retirados do circuito primário caracterizado por tempo de giro curto, com maior rendimento de mais-valia
(HARVEY, 2005) para o circuito secundário de capital fixo e de formação de fundo
de consumo ou para um circuito terciário de gastos sociais e de pesquisa e
desenvolvimento.
Nesta perspectiva, Harvey comenta que
uma parcela do capital que vai para o circuito secundário é
incorporada à terra e forma um banco de ativos fixos num dado lugar
– um ambiente construído para a produção e o consumo [...]
Constituem, para dizê-lo com clareza, bem mais do que um setor
menor da economia. Podem absorver e absorvem imensos
montantes de capital e trabalho, particularmente, como veremos, em
condições de expansão geográfica (HARVEY, 2005, p.94).

Partindo desta base teórica – aqui brevemente exposta – os autores vinculam
a mudança na tipologia do uso e ocupação do solo da orla com as dinâmicas do
sistema capitalista em si.
No tocante à presente pesquisa, como dito, a análise dos dados constantes
nos RIPs dos imóveis de Ponta Negra revelou uma sintonia com a pesquisa sobre o
imobiliário turístico daqueles pesquisadores.
É o que se percebe na tabela 1:
Tabela 1 – Levantamento de particulares segundo a tipologia Flat.
Particulares em bens
da União
Brasileiro
Estrangeiro
Empresa do RN - outros
ramos
Empresa de outros
estados – outros ramos
Empresa estrangeira
TOTAL
Fonte: GRPU-RN
Nota: Elaborado pelo autor

Tipologia Flat

Porcentagem

01
20
129

0,4
9,3
60

23

10,6

42
215

19,5

Escolheu-se um recorte sobre a modalidade de Flat por representar esse
novo momento de procura pela orla de Ponta Negra, principalmente no início deste
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século XXI. Os dados supracitados refletem a quantidade de apartamentos em áreas
de marinha e acrescidos, e não a de edifícios padrão flat em si.
Como se percebe, em termos de pessoas físicas, tal modalidade é
majoritariamente apropriada por estrangeiros.

Um

deles

dispõe

de

cinco

apartamentos no mesmo flat. Há, certamente, uma busca para além do valor de uso,
visando maiores acumulações com o aluguel e a permanente valorização de tais
áreas.
Quanto às pessoas jurídicas, visualiza-se a inserção de grupos estrangeiros,
em proporção nada desprezível e, quanto às nacionais, há presença de empresas
de outros estados, para além das do próprio Rio Grande do Norte. Todas estas
atuam/atuavam em outros ramos, para além do imobiliário, tais como, por exemplo,
a Constel Construções e Telefonia LTDA. e a Agropecuária Floresta LTDA., e
revisaram sua missão institucional para ampliar suas áreas de investimento com
vistas ao turismo imobiliário.
A conjugação da ausência de áreas de uso comum que atraiam a população
da cidade para a orla, com a recente explosão do imobiliário turístico, levada a cabo
especialmente por determinados grupos de estrangeiros, alterou o uso desta orla por
parte da população: neste início de século tem se tornado cada vez mais incomum a
população local desfrutar da praia e da orla, especialmente no período noturno, com
o aumento do turismo sexual (inclusive exploração infanto-juvenil) e os
equipamentos privados cada vez mais voltados a este novo público – em termos não
apenas de preços de mercadorias, mas também de padrões tipológicos e ambientes
em que a população local não se sente atraída.
O calçadão, criado com vistas a garantir o valor de uso da orla, dialeticamente
acabou por também favorecer a intensificação do valor de troca desta mesma orla,
processo mediante o qual perdeu parte de seu potencial. Tanto o é que em Cabo
Branco (João Pessoa – Paraíba), a orla que se aproxima em determinados aspectos
à de Ponta Negra – praia situada na zona mais estruturada da cidade, com
predominância dos setores médios e altos –, o seu gozo pela população é outro: à
noite sua orla é usufruída pelos moradores da região metropolitana de João Pessoa,
com o intenso uso do calçadão, dos quiosques privados e de economia informal,
sendo comum casais e grupos, de todas as idades, se divertirem ou praticarem
esportes, inclusive na areia da praia. Há equipamentos de lazer e desporto e
freqüentemente são promovidos shows culturais pelo Poder Público. Este conjunto
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faz com que a população se apodere da orla e; mesmo que ainda assim haja uma
apropriação e fruição desigual de suas riquezas, ainda se revela de maneira menos
intensa que na orla de Ponta Negra.
Os vinte e um imóveis que configuram vazios urbanos devem ser objeto de
debate neste contexto. Primeiro, se situam nas áreas mais valorizadas do município.
É tão intensa a pressão imobiliária que um deles, donde se demoliu uma antiga casa
de show, está à venda por um milhão de reais. Há outros, para além dos vinte e um,
ao longo da beira-mar desta praia, mas que não estão compreendidos dentro da
LPM. Para estes, o cumprimento da função social só é possível mediante
estabelecimento do IPTU progressivo, instrumento do direito urbanístico que visa
combater a especulação fundiária e impor uma destinação à área.
Entretanto, quanto ao universo abordado neste estudo, acredita-se que o
IPTU progressivo pode vir a ser implementado naqueles imóveis que foram alvo de
aforamento – já que o domínio útil foi transladado ao particular.
Aqueles em que figura a ocupação precária devem ter tratamento
diferenciado: a ocupação perde o sentido se o particular não a destina um adequado
aproveitamento (SAULE JR, 2006). Estes vazios urbanos representam a
possibilidade de se assegurar espaços e equipamentos públicos em terras estatais
para fruição e gozo de toda a população.
Como se percebe, não há bens de uso especial na área de terrenos de
marinha da orla de Ponta Negra, onde poderia vir a existir, como exemplo, um posto
de saúde para atendimento de urgência dos freqüentadores da orla, seja no período
diuturno ou noturno.
Também não há espaços destinados à atividade cultural pública, feira de
artesanato ou para desenvolvimento de atividades pesqueiras – todas elas viriam a
beneficiar não apenas um particular ou classe de pessoas, mas à população em
geral, valorizando a orla não a partir da lógica especulativa, mas a partir de uma
perspectiva de direito a cidade colocada por Lefébvre.
Diante da realidade da praia, a quem cabem ações e políticas para revertê-la
e adequá-la à sua real função? À iniciativa privada? Foi justamente ela que levou a
praia a sofrer alterações profundas em uma década e, dificilmente, será ela que
proporcionará alterações em sentido diverso. Na realidade, enquanto capital, seu
objetivo é aquele que proporciona o maior retorno de lucro em menor tempo
despendido. Não é assegurar a o direito à cidade para o conjunto da população.
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5.2.2 Via Costeira

A via costeira dispõe de um conjunto de praias ao longo de seus quase 10 km
de extensão. Elaborado em 1977, o Projeto Parque das Dunas / Via Costeira visava
criar um distrito hoteleiro na orla marítima situada entre as praias de Areia Preta e
Ponta Negra. Para tanto, construiu-se uma via litorânea atravessando o cordão de
dunas que limita a cidade de Natal a leste (BENTES, 2001).
Tal área, portanto, representa parcela significativa da orla de Natal e, desde a
elaboração do supracitado projeto, é motivo de intensos debates. Com objetivos de
promover o potencial turístico e de lazer da região, a proteção dos ecossistemas
dunares, bem como melhorias em Mãe Luíza17, a via costeira veio a ser inaugurada
em 1981, tendo, desde aquela década, apresentado denúncias sucessivas de
impedimento de acesso à praia por parte da população, bem como a inércia estatal
após a concessão de terrenos a particulares que não construíram os equipamentos
hoteleiros no prazo estabelecido (BENTES, 2001).
Quanto à sua realidade atual, o levantamento de campo identificou a
existência de 12 hotéis em áreas que abarcam os terrenos de marinha e seus
acrescidos (trecho 4 até o 9, figuras 18 a 23). Há um bem de uso especial situado
em área de acrescido de marinha – o Departamento de Oceanografia e Limnologia
da Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte e a configuração de lotes vazios
ao longo desta orla, totalizando ao menos sete. A cessão gratuita de tais áreas com
vistas a implementar uma rede hoteleira na cidade, se deu através da Companhia de
Processamento de Dados do Rio Grande do Norte – Datanorte, e estava
condicionada à efetiva utilização da área para a manutenção do aforamento.
Portanto, 36% dos empreendimentos previstos para a área não se concretizaram e a
manutenção do aforamento de tais áreas configura desrespeito à função social. De
acordo com a Gerente Regional da SPU, editou-se uma portaria conjunta do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA);
Advocacia Geral da União (AGU) e SPU, a portaria 001/2009, para analisar as áreas
17

Bairro de baixa-renda da região lesta da cidade que se encontra ao lado do Parque das
Dunas e da Via Costeira.
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em que não houve cumprimento do encargo de construção e buscar reavê-las ao
domínio estatal.

Figura 17 – Lote vazio cercado na Via Costeira
Fonte: do autor, 2009.
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Quanto à função social dos terrenos de marinha na orla da Via Costeira,
percebe-se a ausência de espaços públicos que atraiam a população da cidade e
garantam o valor de uso desta orla. Não há áreas de uso comum, voltadas à
contemplação paisagística ou práticas de esporte e lazer. Adicione-se a esta
realidade uma forte restrição ao acesso da população da cidade às praias dispostas
ao longo dos seus 10 km. Mesmo gerando emprego e renda, e dinamizando o setor
econômico do turismo, não há como se dizer que os terrenos de marinha desta orla
estão atendendo à função social, já que se destinam a um único uso, baseado na
exclusão dos demais usos por parte da população.
Conseqüentemente, a Via Costeira figura apenas como um ramal de ligação e
escoamento de tráfego entre o extremo sul da cidade e a Zona Leste. Ela perde a
identidade de orla para a população e sua fruição se torna praticamente exclusiva
para turistas.
O problema dos acessos a praia na orla da Via Costeira, entretanto, se
estende desde a criação do distrito hoteleiro. Bentes (2001) lembra que em março
de 1987 foram registradas as primeiras denúncias sobre a presença de 8 km de
cerca, com estacas de concreto, ao longo de toda a Via Costeira, e que, em janeiro
de 1988, o Governo do Estado estabeleceu por decreto o prazo de 48 horas para
que os proprietários retirassem as cercas que limitavam os acessos públicos às
praias.
Em 1997, definiu-se 16 vias para acesso a praia, sendo que estes novamente
não foram assegurados na prática. Em 2001, o número de acessos foi reduzido para
13.
Até o presente momento, todavia, a população natalense permanece sem o
direito de acessar tais praias.
A pesquisa de campo identificou apenas três acessos. Dois deles (figura 24)
configuram-se em descidas para a praia voltadas a automóveis, sendo que a
precariedade e falta de sinalização dos mesmos prejudicam sua utilização. Já o
terceiro acesso levantado (figura 25), conta com menos de dois metros de largura, e
é praticamente imperceptível ao longo dos 9,5 km da via.
Os demais acessos constantes no mapa não existem, tendo sido
incorporados por hotéis ou simplesmente não contando com a urbanização
necessária para serem utilizados.
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Para Yeda Cunha, os acessos serão concluídos até final de 2010, já que o
Estado estabeleceu em conjunto com a SPU que, com a Duplicação da Via Costeira,
haverá o estabelecimento de 13 acessos urbanizados, que já estão sendo licitados
pelo Departamento de Estradas e Rodagens do RN (DER-RN).

Figura 24 – Acesso à praia.
Fonte – do autor, 2009.

Na verdade, a dificuldade de acesso do povo à praia configura-se em um dos
instrumentos utilizados para promover o turismo, como se percebe em alguns sítios
de hotéis e pacotes turísticos: “embora sejam áreas públicas, as zonas de praia em
frente a esses hotéis são freqüentados quase que exclusivamente por hóspedes,
fazendo com que estas sejam as praias urbanas mais tranqüilas de Natal”
(http://www.natalbrasil.info/hviacosteira.htm); “a praia não possui infra-estrutura de
lazer na orla, sendo freqüentada apenas pelos hóspedes dos resorts e hotéis da
região”

(http://www.praiacerta.com.br/portal/praias_detalhe.php?praia=377);

“o

Ocean Palace [...] possui a melhor localização, são 500 metros de praia excelente
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para banho, semi-privativa, em frente ao Centro de Convenções de Natal e
localizado

na

mais

badalada

praia

da

cidade,

Ponta

Negra”

(http://www.oceanpalace.com.br/).

Figura 25 – Acesso à praia por pedestres na Via Costeira.
Fonte – do autor, 2009.

Por fim, as propostas de políticas públicas elaboradas em nível de Projeto
Orla, previstas no Plano de Intervenção para a Via Costeira, prevêem: equipamentos
de esporte e lazer voltados à população como um todo; urbanização dos acessos;
preservação natural com urbanização para um turismo de visitação e contemplação;
retirada de cercas, vala, e equipamentos indevidamente instalados por hoteleiros e
outros usuários; recuperação da pavimentação do passeio público, dentre outras
medidas que também abarcam os terrenos de marinha e seus acrescidos.
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5.2.3 Praia de Areia Preta e dos Artistas

A praia de Areia Preta é a primeira após a Via Costeira (figura 26).
Curta e com bela paisagem, localiza-se em frente ao Bairro de Mãe Luíza,
constituindo-se em uma região onde a população originária do bairro ainda mantinha
residência com vista para o mar. Após intenso processo de verticalização em área
de terrenos de marinha, formou-se um “cinturão de espigões” que prejudica não
apenas a paisagem desta orla, como também dos moradores de Mãe Luíza.
O levantamento de campo identificou que todos os imóveis em área de
terrenos de marinha e acrescidos de Areia Preta revelam-se como bens dominiais
(trecho 10, figura 30). Há 13 lotes vazios, sendo que os de Areia Preta
provavelmente estão à espera da construção de novos edifícios. Existem duas áreas
de uso público –, situadas à direita da Avenida Via Costeira, que podem vir a se
constituir em praças voltadas à contemplação paisagística.

Figura 26 – Praia de Areia Preta e o cinturão de espigões em terrenos de marinha.
Fonte – do autor, 2009.
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Na Praia dos Artistas, especificamente na Ponta do Morcego, todos os bens
em áreas da União constituem-se em bens dominiais, voltados ao uso privado
(trecho 11, figura 31). Foram encontrados oito terrenos vazios, sendo que a
ocupação privada de tal área apresenta prejuízos para a contemplação paisagística
da orla, justamente uma das mais bonitas da cidade, que abarca os sentidos norte e
sul. Ela só é possível adentrando-se em algum dos três estabelecimentos
comerciais, voltados para a Praia do Forte, conforme figura 28. A paisagem,
portanto, torna-se acessível somente mediante o consumo, o que a privatiza para
determinados segmentos sociais e retira seu caráter público, de valor de uso para
toda a população.

Figura 27 – Vista mediante entrada em estabelecimentos comerciais.
Fonte: do autor, 2009.

Dentre esses vazios, não se contabilizou o estabelecimento comercial
Complexo Chaplin, que, segundo a Gerente Regional da SPU, teve seu aforamento
caduco por não pagamento de foro conforme as determinações legais. Tais terras de
marinha, para atender à função social e valorizar o valor de uso desta orla, devem
ser destinadas a espaços e equipamentos públicos de contemplação e de lazer,
inexistentes neste trecho. Percebe-se a necessidade de que os bens dominiais sob
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os regimes de aforamento (ao menos os que tenham caducado) e as ocupações
precárias onde não há o devido aproveitamento, como determina a lei, sejam
redirecionadas para abrigar bens de uso especial e de uso comum, senão não há
como se garantir a função social destes terrenos de marinha. A destinação da Ponta
do Morcego por completo para uso privado impede a efetiva fruição da orla pela
população, seja da cidade ou turistas.
Mais que isto: os terrenos vazios murados da Ponta do Morcego também
empreendem uma aparência de “decadência” à área, conforme se depreende das
figuras 28 e 29. Portanto, tanto prejudicam a paisagem como praticamente impedem
sua contemplação.

Figura 28 – “Casa Portuguesa”, abandonada,
impede visualização do litoral no sentido norte.
Fonte: do autor, 2009

Figura 29 - Muro de lote vazio beira-mar
prejudica contemplação.
Fonte: do autor, 2009
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Para o eficaz ordenamento desta orla e sua adequação à função social dos
bens públicos, o Plano de Intervenção do Projeto Orla elaborou as seguintes
propostas: controle de gabarito e adensamento; infra-estrutura para atividade dos
pescadores; buscar conter o processo de verticalização, através da reavaliação dos
licenciamentos e dos alvarás de construção emitidos; mapear construções,
identificar proprietários, reverter construções irregulares e criar novas áreas de lazer
e moradia para a comunidade local; mapear as construções, identificar proprietários
e aplicar a legislação vigente e avaliar o uso e ocupação dos vazios urbanos da
Ponta do Morcego para interesse público; desapropriar empreendimentos irregulares
em área da União, podendo ou não indenizá-los, de acordo com a particularidade de
cada caso; dentre outros.

5.2.4 Praia do Forte e Praia do Meio

A Praia do Meio situa-se logo após a dos Artistas e é seguida pela Praia do
Forte. Esta abarca o Forte dos Reis Magos, um dos principais pontos turísticos da
cidade, e dispõe de várias piscinas naturais que formam um todo de bela paisagem.
Nestas praias, o calçadão, construído em terras de marinha, mostrando-se
largo e arborizado, possibilita um intenso uso da orla, seja para contemplação,
prática de esportes ou atividades lúdicas (figura 32).
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Figura 32 – Calçadão das Praias do Meio e do Forte.
Fonte: do autor, 2009.

Além disto, na Praia do Forte encontraram-se os únicos equipamentos
públicos estruturados de esporte e lazer ao longo da orla da cidade - uma quadra
poliesportiva e um campo de futebol, que se constituem em área de uso comum do
povo.
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Figura 33 – Equipamentos públicos de lazer beira-mar.
Fonte: do autor, 2009.

Quanto aos acessos, por não existirem imóveis com ocupação privada beiramar e pela disponibilidade de espaços públicos (a avenida principal, o
estacionamento público e o calçadão), aparecem como os melhores da orla marítima
da cidade. Distingue-se, desta maneira, quanto às variáveis de estudo desta
pesquisa, de todas as outras orlas já analisadas.
Esta praia revela-se como a de maior cumprimento da função social dos
terrenos de marinha – dispõe de fácil acesso à orla e à praia, de espaços públicos
voltados à contemplação paisagística, prática de esportes e de lazeres, ou seja,
voltados ao uso público, à fruição coletiva e independente de classe social. Aqui, a
orla apresenta valor de uso, possibilitando sua fruição por toda a população.
Próximos a estas praias, se encontram os bairros de Santos Reis e Rocas,
que se constituem em área especial de interesse social – AEIS Santos Reis e AEIS
Rocas. Apresentam uma particularidade importante em relação ao litoral da cidade:
figura como principal área de habitação de interesse social no litoral da cidade,
situada em terrenos de marinha e acrescidos. Destarte sua maior proximidade à orla
fluvial que marítima, optou-se por integrá-las ao universo de estudo, já que revelam
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uma das expressões da função social dos terrenos de marinha, qual seja, a garantia
do direito a moradia.
As Áreas Especiais de Interesse Social – AEIS, também denominadas Zonas
Especiais de Interesse Social – ZEIS, prevista no art. 4º do Estatuto da Cidade,
alínea “f”, visam garantir “o cumprimento da diretriz da política urbana de promover a
urbanização e a regularização das áreas urbanas ocupadas pela população de baixa
renda” (ROLNIK, 2002, p.191). Dessa maneira, asseguram a permanência dos
ocupantes nas áreas regularizadas, minimizando a pressão do mercado imobiliário
(FERNANDES, 2006).
Este instrumento urbanístico, portanto, revela-se fundamental na perspectiva
de “assegurar terras bem localizadas e providas de infra-estrutura para o uso da
população de baixa renda, criando uma ‘reserva de mercado’ para habitação social.
A delimitação de ZEIS é definida no Plano Diretor” (SAULE JR, 2006, P. 91).
De acordo com o PDN, as AEIS:
[...] se configuram a partir da dimensão sócio-econômica e cultural da
população, com renda familiar predominante de até 3 (três) saláriosmínimos, definida pela Mancha de Interesse Social (MIS), e
pelos atributos morfológicos dos assentamentos (PLANO DIRETOR
DE NATAL, Art. 6º, inciso VII).
[...] são aquelas situadas em terrenos públicos ou particulares
destinadas à produção, manutenção e recuperação de habitações
e/ou regularização do solo urbano e à produção de alimentos com
vistas a segurança alimentar e nutricional, tudo em consonância com
a política de habitação de interesse social para o Município de Natal
[...].

As AEIS Rocas e Santos Reis estão previstas no PDN como AEIS
delimitadas.
Constatou-se no cadastro elaborado nesta pesquisa a existência de 21
imóveis em Santos Reis e 518 imóveis nas Rocas em áreas de terras de marinha e
seus acrescidos, sendo que os imóveis de Santos Reis aparecem sob registro
mediante a GRPU-RN como ocupação precária com taxa de 5%, enquanto que nas
Rocas há cerca de 30 imóveis que foram aforados, estando os demais sob ocupação
precária.
Considerando-se que se trata de uma área de AEIS, é fundamental que o
Estado garanta a segurança de posse, utilizando-se dos instrumentos urbanísticos
de regularização fundiária, inclusive previstos no Plano Diretor:
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Art. 27 - Para promover a regularização fundiária de habitações, o
Poder Executivo poderá:
I - utilizar a concessão de direito real de uso ou concessão especial
de uso para fins de moradia e outros instrumentos jurídicos e
urbanísticos definidos em legislação municipal, estadual ou federal
pertinente;
II - assegurar a assistência jurídica gratuita para a promoção de
ações de usucapião para a população de até 3 (três) salários
mínimos.
§1º - Em nenhum caso poderá ser utilizada a doação de imóveis para
a promoção da regularização jurídica de habitações.
§2º - A delimitação das AEIS não exime os loteadores e demais
ocupantes irregulares das penalidades previstas em lei.

A Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) e a Concessão de Uso Especial
para Fins de Moradia (CUEM) devem ser utilizados porque, de um lado asseguram a
segurança na posse – a ocupação, como vimos, é precária, representa uma situação
em vias de regularização, podendo a qualquer tempo ser desfeita, indenizando-se
apenas as benfeitorias – e, de outro, proporcionam a manutenção destes bens
dentro dos objetivos visados:
A concessão de direito real de uso salvaguarda o patrimônio da
Administração e evita a alienação de bens públicos, autorizada às
vezes sem qualquer vantagem para ela. Além do mais, o
concessionário não fica livre para dar ao uso a destinação que lhe
convier, mas, ao contrário, será obrigado a destiná-lo ao fim
estabelecido em lei, o que mantém resguardado o interesse público
que originou a concessão real de uso (CARVALHO FILHO, 2005,
p.905).

Dessa maneira, evita-se que tais bens entrem na dinâmica excludente do
mercado imobiliário, o que poderia trazer, como conseqüência última, o aumento da
segregação sócio-espacial, levando as camadas populares que ainda persistem em
localidades centrais e dotadas de alguma infra-estrutura, para as periferias da cidade
ou da região metropolitana.
A CUEM é um direito subjetivo – ou seja, não cabe ao Estado ir além do que
averiguar a presença dos requisitos legais - assegurado pela Constituição Federal
(artigo 183) e pela MP no 2.220/01, “para regularizar áreas públicas de todas as
espécies, onde residam moradores de baixa renda, uma vez que os imóveis públicos
não podem se adquiridos por usucapião” (SAULE JR, 2006, p. 91). Dentre os
requisitos, se encontram:
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I. Somar cinco anos de posse sobre o terreno público urbano de até 250
metros quadrados, até 30 de junho de 2001 sem oposição;
II. Utilizar o terreno apenas para fins de moradia;
III. Não ser proprietários ou concessionários de outro imóvel urbano
ou Rural.
A CDRU, por outro lado, “é um direito real de uso resolúvel, aplicável a
terrenos públicos ou particulares, de caráter gratuito ou oneroso, para fins de
urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra ou outra utilização de
interesse social” (SAULE JR, 2006, p.96). Figura como alternativa, em casos em que
não estão presentes os requisitos da CUEM, todavia, é uma faculdade do poder
público.
Estes instrumentos devem ser preferidos ao aforamento, instrumento de
direito privado, já que este transfere o domínio útil do bem público para o particular e
não se mostra inserido num contexto de promoção do direito à moradia como os
supracitados. Representa, ao contrário, a terra como valor de troca, resquício da Lei
de Terras.
Nesse sentido, coloca-se a percepção de Carvalho Filho quanto ao uso de
instrumento de direito público ou privado no tocante ao uso particular de bem
público:
Como é voz uníssona entre os estudiosos, o Poder Público sempre
deve preferir a adoção das formas regidas pelo direito público, tendo
em vista que, em última análise, o uso incide sobre bens do domínio
público. [...] Em cada caso, é a administração que deve verificar qual
a forma de uso a ser conferida ao particular, de modo a melhor
atender ao interesse público. Nada impede, em conseqüência, que
convivam lado a lado institutos de direito público e de direito privado,
desde que a Administração os utilize tendo em mira o interesse
público, único fim a ser por ela perseguido. (CARVALHO FILHO,
2005, p.909)

Alfonsin esclarece que:
[...] o que se concede ao ocupante não é a propriedade do bem. Esta
permanecerá em poder da Administração Pública. O que se outorga
é a concessão de um dos poderes inerentes ao direito de
propriedade: o direito de USAR o bem. Além disso, o direito será
concedido apenas uma vez a cada beneficiário (ALFONSIN, 2006,
p.67).

122

A regularização via CUEM e CDRU, portanto, pode, no futuro, inviabilizar, na
prática, qualquer alteração do plano diretor com intuito de destituir os bairros Rocas
e Santos Reis de parâmetros urbanísticos específicos que visam resguardar a
população da pressão imobiliária. No levantamento dos RIPs, inclusive, constam três
dos vinte e um imóveis de Santos Reis em que o registro de ocupação precária se
encontra em nome de imobiliárias, o que pode indicar um início de investimento
deste setor enquanto aguarda as alterações legais.
Por outro lado, o mapeamento da área revelou particularidades frente aos
demais deste estudo. Notou-se a presença de vários bens de uso especial (tais
como o Mercado Modelo das Rocas, três escolas públicas, o Hospital do Pescador,
dentre outros) e a insignificante quantidade de lotes vazios em relação ao universo,
não totalizando nem cinco. Portanto, é na área de menor valorização imobiliária e
mais afastada da orla que decai significativamente o sub-aproveitamento das terras
de marinha por parte dos particulares nelas inscritos.
Ademais, é nesta área que se encontra um patrimônio valioso do Estado, as
propriedades fundiárias da antiga Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima
(RFFSA), empresa estatal que tinha por fim gerir o desenvolvimento do sistema de
transporte ferroviário no país. Ao ser dissolvida em 1999, restou em todo o país um
patrimônio imobiliário desperdiçado que, em nossa cidade, situa-se nas Rocas, e
passou a ser gerido pela Secretaria do Patrimônio da União. Apesar da decisão do
Governo Federal de destinar tais áreas prioritariamente à regularização fundiária e
programas de habitação de interesse social, a Gerente Regional do Patrimônio da
União ressalta que tais bens herdados pela SPU apresentam uma série de entraves
judiciais – ocupações irregulares, disputa pela titularidade, dentre outros – que,
somados à pouca estrutura do Órgão, dificultam e adiam a promoção de políticas
públicas nesta área de dimensões respeitáveis frente ao perímetro do bairro.
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Compreende-se, portanto, a partir dos elementos acima discorridos, que esta
é a parcela da orla em que os terrenos de marinha mais se aproximam do
cumprimento de sua função social – possibilitam o acesso e uso comum da praia; a
prática do esporte e de atividades lúdicas; e ainda, podem vir a assegurar o direito à
moradia.
Quanto ao Plano de Intervenção do Projeto Orla deste trecho do litoral, foi
previsto: implementar programas de regularização fundiária; projeto de terminal
voltado para a pesca artesanal; criação de projetos de área de lazer, dinamizando o
esporte náutico e potencializando a fruição do rio pela população.

5.2.5 Praia da Redinha

A Redinha é a única praia que se localiza na Zona Norte da cidade, e sempre
foi bastante freqüentada pelos moradores da região, como opção de lazer aos finais
de semana. Caracteriza-se por residências de baixa-renda ou casas de veraneio.
“Divide-se” em Redinha Velha, trecho próximo à Ponte Newton Navarro, e a Redinha
Nova, que se estende até a divisa com o Município de Extremoz.
A Redinha Velha passou por uma urbanização, que garantiu a revitalização
do Mercado Público e do Mirante (figura 37), onde é possível uma vista privilegiada
do Forte dos Reis Magos, do litoral e do Rio Potengi, sendo bastante freqüentada
inclusive como ponto turístico.

127

Figura 37 – Mirante da Redinha.
Fonte: http://canindesoares.blog.digi.com.br/blog/wp-content/wpuploads/2009/07/redinha_6889.jpg

Já a Redinha Nova, não dispõe de oferta de equipamentos públicos e
privados – inclusive as pousadas e hotéis aparecem em menor quantidade que na
Zona Sul.
De acordo com os dados do sistema de consulta aos RIPs dos imóveis da
GRPU, a Redinha dispõe de em torno de 410 imóveis situados em terrenos de
marinha e acrescidos de marinha. Destes, em torno de 33 terrenos constituem-se
em lotes vazios (trechos 12 ao 15, figuras 36, 38, 39 e 40).
Ademais, dentro deste universo de cerca de 410 imóveis, em pesquisa de
campo, visualizou-se que, além do Mirante e seu Largo, há somente outro bem de
uso comum dentro da faixa de terras de marinha e acrescidos: um espaço para a
prática de vôlei, desestruturado, situado no quarteirão anterior ao beira-mar (figura
38, em roxo).
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Além disso, a pesquisa de campo revelou uma especificidade frente ao resto
da orla do município: ainda há áreas dentro da faixa de terras de marinha e
acrescidos de marinha – frontais ao mar – que não foram loteadas, conforme
indicam as figuras 39 e 40, situadas essencialmente na Redinha Nova.
Estes podem representar um estoque fundiário de terras públicas disponíveis
para a realização de políticas públicas que levem os terrenos de marinha e seus
acrescidos à cumprir a função social desta área. Por se situarem beira-mar, revelamse uma oportunidade de se assegurar espaços públicos de lazer, desportivos,
culturais, dentre outros, que maximizem o valor de uso desta orla.
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A pesquisa de campo, dessa maneira, mostrou que, mesmo sendo a orla que
dispõe de área pública não loteada, esta é a mais desestruturada de todo o litoral,
especialmente quando se refere à Redinha Nova.
Somados às residências deterioradas, os terrenos vazios e a ausência de
espaços, equipamentos e investimentos públicos geram um cenário em que a praia
perde parcela de seu potencial agregador, de fruição e gozo coletivo.
Os terrenos de marinha e seus acrescidos, situados entre o mar e a via
principal de circulação, ao configurarem lotes vazios ou deteriorados, contribuem
para formar uma imagem de “abandono” da praia (figuras 41, 42 e 43), estando a
maioria deles à venda, cenário que se estende para o interior do bairro. E, na
prática, são terras públicas que o ordenamento legal determina o seu adequado
aproveitamento pelo particular; mas que estão à espera duma maior valorização
fundiária.

Figura 41: Imóveis abandonados em áreas de terrenos de marinha
Fonte: do autor, 2009.

Ocorre que, no caso da Redinha, especificamente, os terrenos vazios ou
imóveis deteriorados estão interferindo na paisagem da orla. É situação distinta,
portanto, de um vazio urbano que esteja situado em outro bairro da cidade. Como se
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vê nas figuras 42 e 43, além da “deterioração”, os mesmos também dificultam o
acesso à praia.

Figura 42 – Vazio urbano na Redinha.
Fonte: do autor, 2009.

Figura 43 – Vazio urbano na Redinha.
Fonte: do autor, 2009.

A Redinha Nova apresenta sérios problemas de acesso à praia, sendo que
geralmente o único caminho possível é através de algum destes terrenos, sempre
com vegetação alta. As ruas, previstas nos mapas, não existem na prática em sua
grande maioria.
Por fim, cabe ressaltar que há barracas dispostas em área de praia, que se
configura em área de uso comum.
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Figura 44 – Barracas em área de uso comum.
Fonte: do autor, 2009.

A Redinha, portanto, mais que qualquer outra praia da orla de Natal, dispõe
de um estoque fundiário de terrenos de marinha e acrescidos capaz de propiciar um
futuro cumprimento de função social de tais áreas, atualmente não concretizado.
Em sentido semelhante ao visualizado na pesquisa de campo, buscando
promover o ordenamento da orla a partir da função social da área, o Plano de
Intervenção do Projeto Orla para a Redinha prevê: identificar as intervenções
necessárias a garantir o acesso à praia em locais com falta ou deficiência de acesso;
implantar a rede de esgotamento sanitário; ações para demolição dos avanços dos
imóveis para a praia (área de uso comum); provocar a discussão sobre a ocupação
da faixa costeira por empreendimento que venha a conflitar com o cenário desejado
para área; ordenamento dos espaços destinados à pesca, lazer, atividades culturais
e comerciais; desenvolver estudos para aplicar o IPTU progressivo nos imóveis em
más condições e não utilizados conforme poderá ser previsto na regulamentação da
ZET-4 (Zona Especial Turística da Redinha, nos termos do inciso III do artigo 21 do
Plano Diretor de 2007); retirada das barracas em área de uso comum e elaboração
de projeto de geração de renda para os barraqueiros que serão removidos;
desenvolvimento de políticas públicas que possibilitem à população tradicional
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compartilhar dos benefícios do desenvolvimento; estabelecimento do controle de
gabarito na regulamentação da ZET-4.
Como se percebe, diferentemente da orla da Praia de Areia Preta e da Ponta
do Morcego, na Redinha se previu apenas o IPTU progressivo como forma de conter
a manutenção de terrenos vazios e as ocupações irregulares (este trabalho
considera

irregular

aquela

ocupação

precária

que

não

realiza

o

efetivo

aproveitamento).
Apesar da importância desse instrumento urbanístico, mais acertada parece a
decisão tomada para aquela orla, no tocante aos terrenos de marinha e seus
acrescidos. Isto porque vincula a terra pública à função social. Se a legislação
específica condiciona a ocupação precária ao efetivo aproveitamento e o aforamento
ao pagamento regular de foro; aqueles casos que descumprem com os requisitos
para se usufruir privadamente de terras públicas, devem ser revistos, para se
assegurar à orla a destinação à qual nunca deveria ter se distanciado e que nas
últimas décadas estão se revelando recorrentes em ordenamentos legais distintos
ao redor do globo.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A colonização e divisão territorial em sesmarias levadas a cabo no Brasil, no
século XVI, não atribuiu valor de troca à terra. Esta detinha valor de uso; qual seja,
assegurar a produção e trocas mercantis, de produtos primários e escravos. O
Estado brasileiro, então, com o advento da Lei de Terras em 1850, proporcionou
uma lógica de mercantilização da terra: esta passa a se realizar enquanto
mercadoria, sobressaindo-se seu valor de troca, acessível somente mediante
compra-e-venda, voltada a inserir o país no circuito do capitalismo internacional,
marcado, neste momento, pela decadência do sistema escravagista e ascensão da
mão-de-obra livre. Dessa maneira, a lógica fundiária do país buscava, inicialmente,
povoar e fazer progredir a colonização exploratória e, em momento subseqüente,
garantir a liberação de mão de obra para o incipiente sistema capitalista brasileiro;
ou seja, a propriedade fundiária sempre esteve vinculada às necessidades do
desenvolvimento do capitalismo, em cada uma das etapas do seu processo
histórico. Esse movimento favoreceu o surgimento de uma série de adversidades
sociais às quais o próprio Estado ainda não conseguiu reverter.
Os terrenos de marinha e seus acrescidos seguiram a mesma lógica da
propriedade fundiária do país. Apresentaram, por séculos, valor de uso (mesmo que
inseridos no contexto do capital mercantil): figuravam como áreas de uso comum do
povo voltadas ao livre trânsito de mercadorias e pessoas e proteção da costa
nacional. A partir do século XIX, sob influência das idéias liberais da época, há uma
mudança de paradigma: as terras de marinha adquirem valor de troca, e a União
altera sua destinação de uso comum para uso dominical, em que particulares as
utilizam de forma privativa mediante contraprestação de taxas ao Estado, processo
que se aprofundou no século XX.
Com a (re) organização da sociedade civil e a conquista da Constituição
Federal de 1988, inaugura-se nova época quanto aos terrenos de marinha. A
Constituição previu os terrenos de marinha dentre os bens da União, estabeleceu a
Zona Costeira como patrimônio nacional e o princípio da função social da
propriedade urbana. Há o início da fundamentação de novo paradigma, no qual a
própria concepção dos terrenos de marinha revela-se em disputa e em construção.
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Ainda em 1988, é criada a Lei nº 7.661/88, que instituiu o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro, com vistas a “orientar a utilização nacional dos recursos na
Zona Costeira, de forma a contribuir para elevar a qualidade da vida de sua
população, e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural” (art.
2º, Lei nº 7.661/88).
É quando a legislação referente aos terrenos de marinha e à costa vão além
de dispositivos relativos somente à função patrimonial de tais áreas. É, também, a
legislação infra-constitucional que fundamenta o livre acesso da população à praia
(Art. 10). Já a Lei nº 9.363/98, dispôs sobre administração, regularização e
aforamento dos bens da União, dirigindo-se novamente à gestão financeira de tais
bens, todavia, estabelecendo algumas esparsas previsões de proteção ambiental
(Art. 11, § 4º, Art. 42, dentre outros).
É a partir da alternância governamental em 2003 que se fortalecem as ações
estatais, visando atribuir aos terrenos de marinha e seus acrescidos uma função
social. A SPU, então, explicita em sua missão a compatibilização da histórica função
arrecadatória de seus bens com o atendimento à função social da propriedade, de
acordo com a vocação de cada um de seus bens, e recupera a experiência do
Projeto Orla.
Em 2007 é sancionada a Lei nº 11.841, que previu medidas de regularização
fundiária de interesse social em terrenos de marinha e acrescidos, tais como a
utilização da Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia - CUEM

e

Concessão de Direito Real de Uso - CDRU; considerou que a área de terrenos de
marinha voltada à regularização de moradia de interesse social atende à função
social, vetou novas inscrições de ocupação após 27 de abril de 2006, estabeleceu a
gratuidade do primeiro registro de direito real em nome de beneficiários de
regularização fundiária, dentre outras.
Houve, portanto, uma progressiva ação estatal no sentido de buscar o
atendimento da função social de tais áreas, seja em termos de gestão administrativa
ou de produção legislativa.
Partindo de fundamentos teóricos elaborados por Lefebvre (2006), no tocante
ao espaço urbano e ao direito à cidade, e, quanto à realidade brasileira, Marés
(2003) e Saule Jr. (2006), esta pesquisa aponta para a necessidade de se enxergar
a função social das áreas de terrenos de marinha (como aparenta ser o objetivo da
Lei nº 11.481/07, ao discorrer sobre a função social da área de terrenos de marinha
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voltada à regularização fundiária), e não apenas das propriedades inseridas em
terras de marinha. Este deve ser o ponto de partido para fundamentar a concepção
do supramencionado paradigma.
Nesta perspectiva, a função social dos terrenos de marinha se
consubstancia, além da garantia do direito à moradia em terras de marinha já
previsto em lei, no acerto concomitante entre a função arrecadatória e o resgate
do valor de uso da orla, patrimônio nacional e local de desenvolvimento da
sociabilidade e relações sociais. Para a presente pesquisa, é sob essa base que
se deve assentar o novo paradigma. A previsão do domínio da União sobre as
terras de marinha representa uma possibilidade para assegurar-se o gozo da
população sobre a orla marítima, podendo se constituir em grande diferencial para
atração ou não da população para esse trecho do território, contribuindo para a
efetivação da função social da cidade.
Em semelhante direção, Rufino (2004) levanta que os terrenos de marinha e
seus acrescidos, poderiam ser totalmente afetados ao uso comum de toda a
população, ao invés de configurarem bens dominiais voltados à ocupação privativa
de particulares. É uma posição que tem amparo legal para se concretizar e, ao
mesmo tempo, transformaria a realidade das orlas brasileiras. Por outro lado,
principalmente em capitais, onde se encontram territórios com urbanização
consolidada, são visíveis os empecilhos e interesses contrários que surgiriam contra
essa medida.
Mas, este estudo revelou que há um estoque de terras públicas disponíveis, e
é possível a compatibilização das funções arrecadatória à social, como previsto na
missão da SPU. Isto porque, ao longo da orla, foram identificados mais de oitenta
lotes vazios, que são recorrentes em todas as praias da orla (exceto a do Forte) e
seriam suficientes para assegurar a função social dos terrenos de marinha.
Por outro lado, o levantamento de campo demonstrou o quanto a
“privatização” dos terrenos de marinha e seus acrescidos pode minimizar o valor de
uso da orla e seu deleite por parte da população. É o caso visualizado na Ponta do
Morcego e Via Costeira, ambas com potencial incomensurável de propiciar lazer e
diversão à população local, porém subaproveitado.
Das orlas do município, apenas a Praia do Forte se enquadra no atendimento
à função social proposto nessa pesquisa. Dispõe de acessos à orla e espaços e
equipamentos públicos que atraem a população e se constitui no espaço do valor do
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uso proposto por Lefébvre – dos jogos, da interação social, da contemplação
paisagística, do indistinto uso por parte da população. Além disso, os terrenos de
marinha situados nos bairros das Rocas e de Santos Reis podem vir a figurar como
importantes instrumentos do direito à moradia, a partir da regularização fundiária.
Ressalte-se, também, que é justamente nesses bairros, caracterizados por serem os
mais distantes da praia dentro do universo de estudo, que a ocorrência de lotes
vazios em terrenos dominicais mostrou-se insignificante frente aos demais. Tal
constatação indica que os lotes vazios em terras de marinha situados beira-mar
(que, como visto, prejudicam a fruição da orla), aproveitando-se da privilegiada
localização dos mesmos, encontram-se nesta situação à espera de valorização
imobiliária, destarte serem áreas públicas, mesmo que parcialmente cedidas a
particulares.
A Praia de Ponta Negra como já visto, apresenta problemas quanto aos
acessos dos moradores da Vila de Ponta Negra, e é aquela em que os terrenos de
marinha mais revelaram valor de troca, inseridos num contexto global de novas
acumulações capitalistas, a partir do desenvolvimento do imobiliário turístico.
Todavia, dispõe de um espaço público de contemplação paisagística e prática de
esportes, que é o Calçadão. Desse modo, pode-se dizer que os terrenos de marinha
nesse trecho da orla, atendem parcialmente à sua função social.
Seguindo esta análise interpretativa, observa-se que a Via Costeira detém as
piores condições de acesso à população em toda a sua orla, e não oferece nenhum
espaço público que possibilite ao cidadão comum gozar do direito de desfrutar da
paisagem, do lazer e usufruir do referido trecho na sua função social, considerando
ainda, como agravante, o fato que ela representa a metade do litoral do município de
Natal; em outras palavras, encontra-se excluído e privado de utilizar tais espaços,
que poderiam se constituir, concomitantemente à destinação para o parque
hoteleiro, em espaços coletivos de encontro e sociabilidade, que fazem parte da sua
história e cultura.
Em Areia Preta e Praia dos Artistas, a Ponta do Morcego desponta como
trecho mais crítico, em que só a afetação dos lotes vazios para o uso comum
poderia assegurar o cumprimento da função social desta área.
Por fim, a Redinha, especialmente a Redinha Nova, dispõe do maior estoque
fundiário do litoral da cidade. A destinação para fins de uso coletivo das áreas beira
mar situadas em terrenos de marinha e acrescidos não loteadas, apenas, já
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possibilitaria transformar esta praia numa nova orla, convidativa para a população
em geral, ao oposto de sua atual “decadência”.
Percebe-se, pois, a confirmação da hipótese de pesquisa, no sentido de que
os terrenos de marinha da orla marítima de Natal, em sua maioria, foram
apropriados predominantemente de forma privada e por segmentos dominantes da
sociedade, tendo o Estado os inserido freqüentemente na lógica do processo de
acumulação capitalista em detrimento do valor de uso de tais áreas, o que repercute
na realidade presente. Destarte os avanços verificados nestas últimas décadas,
discorridos neste trabalho, ainda há um enorme trajeto a ser percorrido para se
assegurar uma nova transição por parte dos terrenos de marinha, desta vez com fins
de potencializar o valor de uso da orla.
Nesta nova transição, em busca de uma adequação a função social, percebese que a construção coletiva – por parte de atores institucionais e da sociedade civil
organizada – do Projeto Orla propôs políticas públicas que coincidem com os
caminhos traçados no presente estudo. Por outro lado, nota-se que tal função social
só será alcançada quando se ultrapassar a cristalização da privatização da terra e se
incentivar a participação popular na construção e acompanhamento das políticas
públicas.
Os espaços e equipamentos públicos previstos pelos planos de intervenção
do Projeto Orla – de caráter cultural, dos pescadores e artesãos moradores da orla,
de lazer e desporto, dentre outros – só são realizáveis na perspectiva de uma nova
afetação aos terrenos de marinha e seus acrescidos.
Ocorre que, como visto, em todas as orlas há lotes vazios nestas terras
públicas cedidas a particulares. Somente um paradigma que ainda apresenta
robustez – fundado na absolutização da propriedade, mesmo quando se refere a
terras públicas cedidas a particulares – consegue preservar tais áreas nesta
condição, quando, de um lado, a lei é clara quanto à condição do devido
aproveitamento da área para manutenção da inscrição de ocupação, e, de outro, há
tantas propostas de políticas públicas elaboradas coletivamente, esperando sua
concretização.
Entretanto, toda mudança de paradigma envolve uma transição, revela-se
como um processo, e pode se concretizar plenamente ou não, a depender da
correlação de forças e interesses no seio da sociedade.
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A função social dos terrenos de marinha passa pela reafirmação de se
constituírem em áreas públicas – e não pela sua negação –, sujeitas aos interesses
coletivos da sociedade e, para além disto,
[...] pela noção de que a propriedade pública não deve ser
preservada apenas pela função que exerce, ou pode exercer, a de
satisfazer interesses coletivos, mas também pela sua natureza de
reserva imobiliária, que permite ao poder público adotar uma política
ativa de intervenção no mercado fundiário, freando a especulação
que, freqüentemente, recai sobre os próprios bens públicos. Uma
gestão patrimonial eficaz dos bens públicos costeiros pode suprir
perfeitamente a carência de recursos públicos para executar um
programa de aquisição ou de ampliação de espaços de uso público
na orla marítima, além de se contrapor à tendência crescente de
atribuir-se
judicialmente
indenizações
desmedidas
como
compensação a particulares pelas limitações administrativas de
cunho urbanístico ou ambiental (RUFINO, 2004, p.83).

A sociedade, devidamente informada sobre os terrenos de marinha e
acrescidos, seu histórico e atual situação fática e jurídica dos mesmos, deve opinar –
e, nesse sentido, o Projeto Orla representa um bom começo – sobre qual é a
destinação a ser atribuída a tais áreas que mais coincide com o ideário de orla
marítima que persiste nas mentes de cada um. Então se tornará possível realizar a
função social à altura do potencial dos terrenos de marinha e seus acrescidos.
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