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O presente resumo tem o intuito de demonstrar, sob a perspectiva da assessoria jurídica 

popular universitária, a constituição de ocupações urbanas na cidade de Londrina, trazendo 

um exemplo prático para reflexão. Para analisar por quais caminhos pode andar a luta pela 

moradia nas cidades é essencial entender como se originam tais fenômenos, o que envolve 

o fato de a cidade ser pautada pela especulação imobiliária e guiada pela dinâmica da 

exclusão social. Nessa busca, percebe-se que o diálogo entre os movimentos sociais e 

órgãos institucionais, engajados na busca de negociações, pode ocorrer, mas tais espaços 

têm suas limitações. Assim, demonstra-se irrefutável a importância da existência das 

ocupações urbanas na luta pela moradia, sendo os sujeitos desta luta guiados por um 

argumento principal: a necessidade de ter um teto,parte do todo que constitui uma 

existência digna. 

Do exercício do direito de ocupar terrenos que não cumprem sua função social, resta, por 

consequência, a união entre os moradores, que se reúnem para construir seus barracos e 

se organizam, sobretudo, para ter também o direito de ali permanecer e enfrentar 

coletivamente a insegurança diária de viver soba sombra de um iminente despejo. 

Para compreendermos o motivo que levou a intensificação do movimento das ocupações 

urbanas basta observarmos os dados. Segundo a Fundação João Pinheiro (2010), o déficit 

habitacional no Brasil é de 6490 milhões de unidades habitacionais. Isto quer dizer que 

faltam 12,1% unidades habitacionais no Brasil. Na cidade de Londrina não é 

diferente.Contabilizada em conjunto com a região metropolitana, compreende um déficit de 

22.777 unidades habitacionais,o que justifica a criação de ocupações urbanas e sua 

eventual organização em movimentos como, por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores 

Sem Teto, que surgiu no final da década de 90, mas apenas nos últimos anos tem 

conquistado maior visibilidade e a possibilidade de realizar negociações institucionais. 

A atuação das assessorias jurídicas universitárias populares, grupos de militância política 

que atuam através de projetos de extensão, surgidos a partir da década de 90, nestes 
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casos, se dá no sentido de buscar a efetivação do direito à moradia, bem como a 

observação da função social da propriedade, conforme a Constituição da República 

Federativa de 1988.  

Na cidade de Londrina, o Projeto de Extensão Lutas: formação e assessoria em Direitos 

Humanos busca trabalhar em conjunto com as comunidades para suprir tais objetivos. Atua, 

portanto, na relação com a institucionalidade e na inserção dos movimentos sociais em 

políticas de participação e espaços de negociação, observando os modos pelos quais são 

construídas as relações entre os atores envolvidos nos conflitos. 

Em uma das comunidades em que o Projeto Lutas atua na cidade de Londrina – uma 

ocupação em um terreno com aproximadamente 35 famílias – surgiu o seguinte impasse: o 

terreno, objeto de execução fiscal, fora arrematado em leilão e sua posse, 

consequentemente, iria para os arrematantes. Apenas posteriormente, o juiz do caso 

percebeu que havia famílias ocupando o local e que a imissão de posse aos arrematantes 

ensejaria que as famílias ficassem iminentemente desabrigadas. Para evitar esta situação 

houve o diálogo entre o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), responsável 

pela região, o Judiciário, arrematantes e a comunidade em conjunto com seus assessores 

jurídicos populares a fim de buscar a solução mais viável. 

Uma das possíveis soluções encontradas foi o cadastro das famílias na Companhia de 

Habitação (COHAB) da cidade de Londrina, para que se inscrevessem em algum programa 

de aquisição de unidade habitacional. Coube ao CRAS o papel de auxilia-las neste 

processo, bem como o de realizar o cadastramento das famílias em situação vulnerável, nos 

benefícios assistenciais a que têm direito. Contudo, a tentativa restou frustrada, pois além 

de a maioria das famílias não se enquadrarem nos critérios determinados pela Companhia e 

também, eventualmente, possuírem impedimentos, como endividamento ou nome no 

Cadastro Nacional de Mutuários - CADMUT, a demanda não poderia ser suprida em tempo 

hábil, tendo em vista o déficit habitacional e a decorrente fila que se forma na espera por 

moradia.  

Assim, a alternativa encontrada foi uma conciliação entre os interesses dos arrematantes e 

da comunidade, através de um acordo em que aqueles disponibilizariam uma verba para 

que estes se abrigassem, mesmo que temporariamente. Diante destas condições, dentro da 

avaliação conjunta entre moradores e seus assessores, estipulou-se um prazo de um mês 

para que as famílias encontrassem um local temporário para residir, através de um contrato 

de aluguel – este feito pela assessoria.  



 
 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

Diante do desfecho do caso concreto, a despeito de ser esta a melhor solução encontrada, 

e, talvez, a única para o momento, restaram diversas inquietudes e a ânsia por 

problematizá-las. A saída encontrada levou a possibilidade de as famílias terem uma 

moradia adequada por aproximadamente seis ou sete meses e também de formalizarem 

sua situação, tendo em vista que alguns moradores não tinham documentos pessoais 

(Registro Geral, Cadastro de Pessoa Física, Carteira de Trabalho), além de realizar o 

cadastramento em programas assistenciais e de procura de emprego, a fim de assegurar 

seu sustento. Contudo, diante da dinâmica da cidade, em que poucos conseguem sequer 

pagar aluguel - devido aos altos preços e sua desproporcionalidade em relação ao salário 

mínimo atual (R$788,00) - o sonho da casa própria é uma realidade distante para muitos. 

Percebemos, em um primeiro momento, que as possibilidades institucionais tem se 

mostrado incapazes de suprir a demanda por moradia, e, com isso, questionamos se uma 

mudança estrutural não seria necessária. Diante disso, resta a indagação sobre o destino 

destas famílias e de tantas outras, que compreendem o fato de que “quando morar é um 

privilégio, ocupar se torna um direito”. 
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