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Resumo:
O trabalho tem como tema política habitacional e acesso ao direito e à justiça,
considerando a ameaça de remoção vivenciada desde 2018 pela comunidade do Jacó
(Natal/RN). O conflito, hoje judicializado, se originou a partir da proposta do município
de reassentar 50 famílias da comunidade do Jacó, sob o argumento da situação de risco,
por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. O conflito é caracterizado pela ausência
de inclusão dos moradores no processo de decisão sobre o reassentamento pela
municipalidade. Assim, relaciona-se o processo de implementação da política
habitacional com a necessidade de acesso ao direito e à justiça, numa ação que se insere
no processo de desmonte das políticas públicas e do marco regulatório de direitos,
agravado desde 2016 com o golpe de estado. O artigo tem como objetivo refletir sobre a
aplicação do princípio de gestão democrática em torno da implementação de políticas
habitacionais na sua relação com o acesso ao direito e à justiça, apresentando seus efeitos
a partir do caso da comunidade do Jacó. Em uma abordagem a partir do Direito Achado
na Rua, a concepção de acesso ao direito e à justiça trata não só do nível restrito à esfera
judicial, mas também contemplando espaços de sociabilidade na fronteira do sistema de
justiça ou mesmo fora dele, sobretudo por meio de sujeitos coletivos de direito.
Acompanhando os moradores em reuniões e audiências realizadas tanto na própria
comunidade quanto em órgãos públicos e acessando os documentos do processo,
verificou-se como eles percebem a existência de um marco legal de direitos que não
costuma incluí-los na condição de sujeitos de direitos e como essa percepção se confirma
na postura da municipalidade em torno do conflito, na configuração de uma barreira ao
acesso ao direito e à justiça.

1 A inscrição no evento para apresentação do presente trabalho foi realizada com o uso de auxílio
financeiro da CAPES e PPEUR/UFRN, conforme Resolução 01/2016 - Colegiado do PPEUR.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata do tema da política habitacional e acesso ao direito e à justiça.

A compreensão do acesso ao direito e à justiça como tema nos permite olhar não mais apenas

para o judiciário como meio pelo qual os direitos se tornam efetivos, na forma do acesso à

justiça compreendido tradicionalmente pela literatura jurídica (CAPPELLETTI; GARTH,

1988). Mas sim, olhar para outros espaços de sociabilidade em que o acesso à direitos significa

o acesso ao estatuto de sujeito de direito e de direitos e, num plano instrumental, o acesso à

informação sobre o direito e a capacidade de efetivação dos direitos (FAGET, 1995). Assim,

abrindo caminho para a investigação sobre a capacidade de efetivação dos direitos no âmbito da

efetivação do direito à moradia por meio da aplicação da política habitacional.

Toma-se como referência a experiência de ameaça de remoção vivenciada pela

Comunidade do Jacó, localizada no bairro das Rocas em Natal/RN. O conflito teve origem em

dezembro de 2018, quando foi apresentada a proposta de reassentamento para o Residencial

Village de Prata, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), localizado no

bairro Planalto, distante 14 km da comunidade. Essa proposta foi apresentada como única

alternativa de solução para atender a demanda de moradia digna da comunidade, sob alegação

da situação de risco geotécnico presente em algumas frações da encosta onde se encontra parte

das moradias. Ressalta-se que a decisão foi encaminhada sem a realização de laudo pericial

completo sobre a situação de risco apontada.

A gestão municipal, através da Secretaria Municipal de Habitação, Regularização

Fundiária e Projetos Estruturantes (SEHARPE), não discutiu previamente a referida proposta,

que foi apresentada já pronta para aceitação ou não pelos moradores. Desse modo, no âmbito do

planejamento da política pública, não houve espaço de diálogo suficiente para os moradores

reafirmarem seus vínculos com o local, sejam empregatícios ou afetivos, visto que a

comunidade está lá estabelecida desde os anos de 1960. Ainda, foi desconsiderado o patamar

jurídico de proteção ao direito à moradia da comunidade por se tratar de área já consolidada

como Área Especial de Interesse Social no Plano Diretor de Natal, AEIS, no Plano Diretor de

Natal  (Lei Complementar Nº 082/2007).

Concluído o reassentamento de parcela das moradias, a municipalidade se voltou tão

somente para a retirada das famílias, ingressando com uma ação judicial de despejo e interdição
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da área, com pedido liminar sendo acatado prontamente. Porém, a sentença foi revisada após

recurso, sendo conferido o direito do pagamento do auxílio moradia, com os moradores

removidos de suas casas, agora interditadas, temporariamente até que se realizem estudos

geotécnicos completos na área. Para tanto, foi fundamental o acesso dos moradores à Defensoria

Pública e ao Ministério Público.

Desse modo, questiona-se de que maneira o processo de implementação da política

habitacional no caso da comunidade do Jacó evidencia barreiras de acesso ao direito e à justiça?

A hipótese que se formula é de que a postura da municipalidade diante do conflito

revela a compreensão instrumental e pragmática das diretrizes da política habitacional que

resultam em barreiras de acesso ao direito e à justiça, inseridas no processo de desmonte das

políticas públicas e do marco regulatório de direitos que vinham sendo desenvolvidas no país

desde a Constituição Federal de 1988, agravado a partir de 2016.

O presente artigo busca refletir sobre a implementação de políticas habitacionais e

acesso ao direito e à justiça, considerando barreiras evidenciadas na experiência de remoção da

comunidade do Jacó,  Natal/RN, desde 2018.

Inicialmente apresenta-se o marco conceitual que norteia a análise sobre o conflito de

remoção referido. De forma principal destacam-se princípios de gestão democrática da cidade e

diretriz da política urbana definida pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001) ́e

compreensão sobre o acesso ao direito e à justiça denominada concepção alargada de acesso à

justiça proposta por Sousa Junior (2008), como maneira de evidenciar o acesso ao direito e à

justiça apesar de suas barreiras.

O trabalho está fundamentado em base de dados produzida no âmbito de atividades de

extensão universitária centrada em assessoria jurídica urbanística popular desde 2016 na

comunidade do Jacó por meio do “Projeto Motyrum de Educação Popular em Direitos Humanos

- Núcleo Urbano. Comunidade do Jacó. Natal/RN” da Universidade Federal do Rio Grande do

Norte. Assim, os dados foram sistematizados desde o início do conflito, no processo de defesa

de direitos dos moradores. Os registros decorrem do acesso a documentos relativos ao processo

administrativo-jurídico, bem como de reuniões e audiências em secretarias municipais, Câmara

Municipal de Vereadores, Defensoria Pública e Ministério Público, além das reuniões e oficinas

realizadas pela equipe de assessoria técnica popular junto à comunidade do Jacó.

GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE
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A gestão democrática da cidade aparece pela primeira vez no Direito brasileiro na

proposta da Emenda Popular da Reforma Urbana, na constituinte de 1988 (SAULE JÚNIOR in

SOUSA JUNIOR, 2019), sendo positivada apenas em 2001, no Estatuto da Cidade. Mas,

anteriormente à sua positivação já se compreendia que participação e democracia eram

princípios norteadores do direito urbanístico, sobretudo no âmbito do planejamento urbano.

No pioneiro “Direito Urbanístico Brasileiro”, publicado desde 1982, José Afonso da

Silva (2000) declarava que “o fundamento do planejamento urbano há de ser sempre o de

atender às necessidades prioritárias da comunidade, devendo os planos serem sensíveis às

aspirações populares”. Silva (2000) destaca também que antes do Estatuto da Cidade que o

entendimento sobre participação democrática estava presente em leis orgânicas municipais.

Nelson Saule Júnior (1997) destaca que antes da edição do Estatuto da Cidade que os

diferentes níveis de participação pontuados pela Constituição se tratavam de um paradigma do

exercício do poder pelas entidades federadas no desempenho de suas funções e deveres

constitucionais. Decorrente da soberania popular como alicerce do Estado Democrático de

Direito, a participação na política urbana foi compreendida naquele momento na Constituição

sobretudo por meio do preceito de cooperação com associações representativas no planejamento

municipal (SAULE JÚNIOR, 1997).

Outros estudos igualmente anteriores ao Estatuto da Cidade pontuam experiências

democráticas e participativas. Por exemplo, como na pesquisa de Marise Duarte (2010).

Nesse sentido, a condição jurídica expressa pelo Estatuto da Cidade estabelece a

participação não apenas no âmbito do planejamento urbano, mas também da política urbana,

desde o momento da sua programação orçamentária e planejamento administrativo até após a

concretização dos planos de ação (MOURA, 2016).

Assim, a partir da função de diretriz da política urbana colocada pelo Estatuto da

Cidade, compreende-se o princípio de gestão democrática como um direito pelo qual se

possibilita a inclusão dos territórios excluídos, em um viés participativo quanto a forma de

planejar, produzir, operar e governar as cidades e povoados, conferindo a perspectiva de

materialização e realização dos direitos humanos nesses espaços (SAULE JÚNIOR in SOUSA

JUNIOR, 2019). Sua implementação trata de um meio de aplicação do direito à cidade, sendo

um componente do direito a cidades sustentáveis previsto em tratados internacionais, cujo os

titulares desse direito são as presentes e futuras gerações (SAULE JÚNIOR, 2005; SAULE

JÚNIOR in SOUSA JUNIOR et al,  2019).

Ainda, a gestão democrática se apresenta como meio de controle social das questões

urbanas, sendo garantido por: ferramentas administrativas e financeiras de controle sobre o
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planejamento e execução de políticas públicas urbanas; direito à informação e garantia de

documentos; bem como, o direito a realização de audiências e consultas públicas (MOURA,

2016). Entende-se que o controle social torna-se o campo adequado para permitir a correção da

atuação estatal em razão do amplo histórico de políticas públicas urbanísticas não inclusivas

(MOURA, 2016).

Assim, verifica-se na condição de controle social a frequente declaração de

inconstitucionalidade por parte dos tribunais sobre o não cumprimento do requisito de

participação popular e de planejamento técnico no processo legislativo de leis que tratem do uso

e ocupação do solo (BRASIL, 2008, 2011 e 2014).

Porém, observando a gestão democrática como diretriz, verifica-se insuficiência na

implementação das leis urbanísticas ou mesmo uma aplicação casuística e alheia aos seus

princípios e propósitos (LIMA, OLIVEIRA e SOUZA in SOUSA JUNIOR et al, 2019).

Isso se reflete em um registro de experiências no âmbito da política urbana que engloba

menos a busca pela efetivação da função social da propriedade na cidade, com uso de

ferramentas decorrentes da gestão democrática, e mais aquelas mais próximas de um

“urbanismo de mercado”, com uso apenas instrumental dos processos democráticos

(FERREIRA, 2013).

Enquanto em administrações municipais de direita, os instrumentos do “urbanismo de

mercado” se sobrepuseram, em administrações municipais de esquerda optou-se no máximo por

uma política de conciliação (FERREIRA, 2013). Isso quer dizer que políticas de regularização

fundiária em favelas, de implementação de Zonas Especiais de Interesse Social e de provisão

habitacional, ou seja, aquelas de fato voltadas ao direito à moradia, nunca foram políticas

prioritárias.

É o “urbanismo de mercado”, também compreendido como modelo de planejamento

estratégico, responsável pela aplicação casuística da lei urbanística ancorada na gestão

democrática. De acordo com Vainer (2007), se por um lado ele se apoia na venda de uma cidade

justa e democrática, na prática a miséria é estrategicamente redefinida como problema

paisagístico/ambiental, além de contribuir para a avaliação de que as cidades estão submetidas

às mesmas condições e desafios que as empresas, levando a transformação da cidade puramente

em objeto de consumo .

Via de regra, sob a justificativa da busca pelo o que é supostamente próspero e moderno,

os fundos públicos e até mesmo as terras públicas foram destinados para fomento de distritos de

negócios com torres do mais alto padrão ao invés do compromisso dessas ferramentas com a

função social da propriedade apoiadas na gestão democrática (FERREIRA, 2013).
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Essas características foram operadas e reproduzidas também no âmbito do PMCMV na

sua condição de política habitacional, pela qual, apesar de ter ampliado significativamente o

acesso à moradia pela população de menor renda, verifica-se que há sobreposição à política

habitacional e do seu arranjo federativo (sistema nacional integrado por fundos, conselhos e

planos em nível federal, estadual e municipal), restringindo o papel da gestão pública municipal

no campo da política social de habitação sob forte lógica financeira e privada de produção

(PEREIRA, 2015).

Esse modelo operativo do PMCMV foi constatado na origem do conflito de ameaça de

remoção vivenciado pela Comunidade do Jacó, quando em dezembro de 2018 foi apresentada a

proposta de reassentamento para o Residencial Village de Prata, localizado no bairro Planalto a

cerca de 14 km da comunidade, distância considerável levando em conta as dimensões do

município de Natal.

A gestão municipal, por meio da SEHARPE, apresentou uma proposta sem haver

discussão coletiva prévia junto a eles nas etapas de planejamento, na condição da diretriz de

gestão democrática da política urbana. Houve meses antes, entretanto, uma visita de assistentes

sociais à comunidade que, de casa em casa, buscaram obter assinaturas dos moradores e falar

sobre a possibilidade de reassentamento. Contudo, os moradores informaram que não houve

clareza sobre condição, materialidade, temporalidade e urgência da demanda. O coletivo de

moradores buscou esclarecimentos à SEHARPE por meio de ofício elaborado junto à assessoria

do Projeto Motyrum, mas ficou sem respostas até dezembro de 2018.

Isso significa que não se verificou, no processo de implementação da política

habitacional, o espaço de participação social necessário para os moradores confirmarem seus

vínculos com o local. A comunidade do Jacó possui localização estratégica e privilegiada que

sinaliza para um forte vínculo dos moradores com a área, tratando-se de um ponto próximo à

rede de transporte público e saúde pública, às oportunidades de emprego e, principalmente

considerando o contexto de especulação imobiliária, à praia.

Com os moradores estabelecidos no local desde os anos de 1960 e com muitos deles

morando na comunidade desde que nasceram, observa-se que existem importantes vínculos

afetivos ligados ao local, acesso à rede de apoio, à rede de lazer e de emprego, ao contrário do

contexto urbano do bairro Planalto. Na Figura 1 apresenta-se mapa com informações levantadas

pelo Projeto Motyrum sobre local de trabalho, estudo e lazer dos moradores, enquanto na Figura

2 é apontado o local do Village de Prata, distante à essa rede.

Figura 1 - Locais de  trabalho, estudo e lazer dos moradores em relação à comunidade do Jacó
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Fonte: Base de dados do Motyrum (2019)

Figura 2 - Distância do empreendimento do PMCMV em relação à comunidade do Jacó

Fonte: Base de dados do Motyrum (2019)

Alegando a necessidade de haver uma resposta urgente por parte dos moradores, a

municipalidade argumentou haver identificado situação de risco geotécnico em algumas frações

da encosta onde se encontra parte das moradias. Porém, esse interesse do município no

preenchimento das vagas do empreendimento PMCMV se revelou de forma associada a
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interesses em implementar projetos de renovação urbana , visando dinamizar a atuação do

mercado imobiliário na área.

Verificou-se substancial falta de transparência na apresentação do empreendimento para

os moradores da comunidade do Jacó, em que foram omitidas informações sobre: a localização

e distância do empreendimento para a comunidade de origem; a oferta de serviços públicos na

localidade do empreendimento, em especial do transporte público; imagens do empreendimento

construído, sendo apresentadas apenas projeções 3D com carros incompatíveis a renda dos

moradores na garagem; por fim, omissa quanto a apresentação de laudo pericial completo sobre

a situação de risco apontada em uma escala das edificações em relação a encosta.

Inclusive, somente em fevereiro de 2019, ou seja, após realizada a apresentação sobre o

PMCMV em reunião na SEHARPE em 27 de dezembro de 2018, que a defesa civil municipal

apresentou laudos de interdição individuais das casas. Ainda assim, identificou-se que não

constavam detalhes suficientes sobre a condição da encosta, fato questionado pela assessoria

técnica do Projeto Motyrum e, posteriormente, pela Defensoria Pública e Ministério Público do

Rio Grande do Norte.

Como resultado da falta de transparência e participação, constatou-se que alguns dos

moradores sequer tinham suas casas localizadas na encosta, ou seja, sem a menor possibilidade

de estarem convivendo com o risco. Houve também casos identificados a partir da inserção na

comunidade em que proprietário e locatário receberam a unidade habitacional. Ainda, houve

uma parcela de moradores que aceitou a proposta de reassentamento devido o tom intimidatório

da municipalidade na apresentação, havendo o receio de perderem tudo.

BARREIRAS DE ACESSO AO DIREITO E À JUSTIÇA

O acesso à justiça é tratado como categoria de estudo pela primeira vez com maior

relevância em estudo realizado nos anos de 1970 por Cappelletti e Garth (1998) no âmbito do

denominado “Projeto Florença” e publicado no Brasil em 1998 em uma versão resumida2, mas

bastante difundida.

Nesse estudo foi apresentada a compreensão de que as partes de um processo devem

acessar o judiciário igualmente para que possam competir em paridade de armas

(CAPPELLETTI; GARTH, 1988). Assim, gerou-se uma categoria de estudo voltada menos para

2 Em razão da indisponibilidade sobre a obra original e completa, nunca publicada no Brasil, será
utilizada a ferramenta do apud para apresentar e caracterizar determinados pontos sobre a concepção de
Acesso à Justiça de Cappelletti e Garth.
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a compreensão das teorias de justiça (como jusnaturalismo ou positivismo jurídico) e mais para

o seu acesso.

A partir de um estudo empírico-comparativo questionando a qualidade da justiça,

buscou-se responder quais são as práticas jurídicas ao redor do mundo que garantem o acesso à

justiça. Fundamentalmente, identificou-se a articulação da origem do problema do acesso à

justiça com a crise do Estado de bem-estar social (CAPPELLETTI; GARTH apud VITOVSKY,

2017).

Inserida em um contexto liberal de financeirização da pesquisa e de compreensão da

justiça, restringiu-se o entendimento de acesso à justiça às variáveis restritas ao campo judicial,

entendendo que se trata do espaço pelo qual os direitos são efetivados e ainda apresentando o

judiciário como órgão da administração pública com desafios burocráticos análogos a de

empresas (CAPPELLETTI; GARTH apud RAMPIM, 2018).

Desse modo, os obstáculos ao acesso à justiça apresentados por Cappelleti e Garth

(1988) englobam questões como: custas processuais; habitualidade em lidar com o judiciário;

acesso ao aconselhamento jurídico; compreensão da linguagem jurídica; duração razoável do

processo; organização judiciária que permita maior celeridade para o julgamento de pequenas

causas; além de questões especiais relacionadas aos interesses e direitos difusos ou coletivos.

Porém, identifica-se que os sistemas de justiça compreendem seu acesso também por

meio de características regionais e populacionais, entendendo que as vulnerabilidades sociais se

manifestam de modo interseccional na vida dos indivíduos e cada uma se apresenta como uma

barreira a mais a ser vencida na trajetória que leva os problemas judiciáveis até a resolução

(CNJ, 2021).

Dessa maneira, inclui-se a perspectiva do acesso à direitos, designada como conquista

da cidadania e acesso ao estatuto de sujeito de direito e de direitos, o que num plano

instrumental se reflete no acesso à informação sobre o direito e na capacidade de efetivação dos

direitos (FAGET, 1995).

Para compreensão dessa nova perspectiva, contemplam-se também os espaços de

sociabilidade que se localizam na fronteira do sistema de justiça ou mesmo fora dele,

registrando-se as experiências de justiça que “se fazem emergentes e tornando-se visível e

credível o potencial escondido por trás das ações contra hegemônicas concretas” (SOUSA

JUNIOR, 2008).

A compreensão de acesso à direitos é essencial para que o acesso à justiça seja

devidamente aplicado de maneira efetiva e justa, para além do monopólio exercido pelas

9



carreiras jurídicas, que buscam apresentar o acesso à justiça de modo corporativista (FAGET,

1995).

Indica-se que esse monopólio produz uma forma de violência simbólica e, segundo

Bourdieu (1989), é orientado “pelas relações de força específicas que lhe conferem a sua

estrutura e que orientam as lutas de concorrência”, bem como “pela lógica interna das obras

jurídicas que delimitam em cada momento o espaço das possíveis práticas e dos possíveis

discursos jurídicos e, deste modo, o universo das soluções propriamente jurídicas”.

Assim, apresenta-se o acesso à justiça como uma complexa chave analítica que envolve

variáveis que extrapolam a prática e condição judiciária, contando como barreiras de acesso ao

direito e à justiça aspectos pessoais, econômicos, sociais e jurídicos (REHBINDER, 2017).

Barreiras pessoais são designadas a questões como déficit de linguagem,

desconhecimento da relevância jurídica de um conflito e das possibilidades de aconselhamento

jurídico; barreiras econômicas tratam-se dos custos excessivos ou incalculáveis da assessoria ou

do litígio; barreiras sociais se traduzem na aversão social pela via judicial, reservas específicas

relacionadas à classe social e preconceito contra eles; por fim, as barreiras jurídicas são relativas

à complexidade muito alta das regras de acesso e processuais, do prognóstico de sucesso

negativo ou inseguro e da duração processual muito longa (REHBINDER, 2017).

Com essa proposição de categorias originadas na sociologia jurídica alemã amplia-se o

campo no qual as barreiras são identificadas em comparação a Cappelletti e Garth (1988), que

concebem o termo “possibilidade das partes” para distinguir condições de agir reduzidos à

prática judicial como marcadores da não paridade de armas processuais, levantando-se

exemplos restritos como do litigante habitual. Portanto, verifica-se que, mesmo a compreensão

de algumas questões levantadas anteriormente, passam a se aproximar da realidade e dos

problemas sociais, afastando-se da ficção jurídica.

As barreiras de acesso ao direito e à justiça são uma maneira de compreender,

materializar, instrumentalizar, mensurar e analisar o problema, como por exemplo foi utilizada

no âmbito do Índice de Acesso à Justiça formulado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ),

que, buscando traduzir as barreiras pessoais, econômicas, sociais e jurídicas, considerou

variáveis relativas ao reconhecimento de direitos e deveres, vulnerabilidade e acesso a serviços

públicos; ao perfil da população e sua dinâmica demográfica; por fim, o padrão de resolução de

conflitos, a distribuição e o acesso a serviços públicos e a inovação tecnológica (CNJ, 2021).

No presente trabalho, constatam-se barreiras de acesso ao direito e à justiça no conflito

de ameaça de remoção vivenciado pela Comunidade do Jacó desde a oferta de reassentamento

por meio do PMCMV até a opção pela judicialização do conflito.
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Em primeiro plano, verifica-se que a municipalidade, na sua busca pelo preenchimento

de vagas do empreendimento Village de Prata e pela desocupação da área da comunidade do

Jacó, pela liberação na postura pragmática quanto aos instrumentos participativos, contava com

a materialização de barreiras pessoais e sociais de acesso ao direito e à justiça.

Por meio da atuação do Projeto Motyrum na comunidade do Jacó desde 2016,

constatou-se que os moradores costumam perceber a existência do marco legal de direitos, mas

não se sentem inseridos no debate jurídico como sujeitos de direitos. Isso pôde ser observado

em falas como: “Mas o que você tá fazendo aqui? Não ganharia mais se ficasse na Universidade

estudando?”.

O ideal afastamento dos moradores do aspecto do positivo formal do direito, isto é, do

padrão jurídico escrito e imperativo se demonstrava de tal maneira que na opinião de parte dos

moradores o trabalho de assessoria universitária popular fosse, segundo eles próprios, uma

perda de tempo e um terreno infértil para produção de conhecimento, no qual o direito não era

muito presente, ou que não resultaria na reversão das violações de direitos naquela comunidade.

Em atividades do projeto de extensão anteriores ao conflito, em geral no contexto do

direito à moradia e do processo de revisão do Plano Diretor de Natal, bem como da condição do

território como Área Especial de Interesse Social (AEIS), verificou-se que os moradores sempre

tiveram maior facilidade em compreender aquelas situações em que eles estavam desprotegidos

juridicamente, porém maior dificuldade em perceber condições nas quais o direito os era

favorável. Essa compreensão se manifesta normalmente num sentido de desconfiança do meio

jurídico, interpretando a justiça como uma linguagem cuja forma não os engloba na condição de

sujeitos.

O trato conferido por parte da municipalidade justificou a percepção dos moradores

sobre sua não inclusão no marco de direitos. Em audiência pública realizada na Câmara

Municipal de Natal, uma moradora declarou que “se sentiu tratada feito bicho”. Para agir de tal

maneira, certamente contava-se com barreiras de acesso pessoais e sociais que impediriam a

reação dos moradores.

Quanto à parcela de moradores que aceitou a proposta de reassentamento devido o tom

intimidatório da municipalidade na apresentação, que gerou o receio de ficarem sem nada,

identificam-se barreiras ao acesso ao direito e à justiça tanto sobre a dimensão de

reconhecimento sobre os próprios direitos, quanto sobre a aversão social pela via judicial.

Também supõe-se que a municipalidade tinha a expectativa de lidar com o conjunto de

moradores desassistidos de assessoria técnica, dadas as condições nas quais o conflito se

encaminhou administrativamente a partir da proposta do PMCMV, na SEHARPE.
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No caso, percebeu-se que as ações relativas ao reassentamento da comunidade do Jacó

por meio do PMCMV foram aceleradas após a apresentação para SEHARPE, em 14 de

dezembro de 2018, de dois trabalhos de conclusão de graduação da UFRN, ambos produtos do

trabalho do Motyrum junto à comunidade do Jacó os quais indicavam caminhos para a

efetivação do direito à moradia3.

Posteriormente, em 18 de dezembro, a SEHARPE convocou os moradores da

comunidade do Jacó para reunião em 27 de dezembro em que, conforme ofício, seria “definida

uma solução adequada de moradia”, sem o esclarecimento de maiores detalhes.

No mesmo ofício distribuído para os moradores constava a informação de que

representantes da UFRN, no caso o Motyrum na condição de assessoria técnica universitária,

também estaria presente na reunião. Porém, explicita-se que apesar dessa informação, não foi

distribuída comunicação oficial para a universidade ou para representantes do projeto de

extensão. Além disso, tratava-se do período de recesso, ou seja, da suposta suspensão das

atividades do Motyrum, de maneira que a proposta de reassentamento poderia ter ocorrido e

encaminhada sem a possibilidade de assessoria.

Sobre esse ponto, ressalta-se que no âmbito das intenções explicitadas nos documentos a

municipalidade pode argumentar que as falhas de comunicação resultaram de um mal entendido,

mas não se deixa de registrar essa percepção e leitura do conflito a partir da sequência e datas

dos fatos, dada a inserção realizada que permitiu o auxílio na afirmação de direitos, bem como o

levantamento dos dados apresentados no presente trabalho.

Em relação às barreiras jurídicas considerando a compreensão do acesso ao direito e à

justiça, constata-se que a interpretação sobre o direito à moradia pela SEHARPE e pela

Procuradoria do Município de Natal revelaram um prognóstico e expectativa da municipalidade

sobre a remoção da comunidade do Jacó.

Os pontos levantados sobre a operação dos instrumentos de diretrizes participativas já

evidenciam como barreira de acesso ao direito desde sua concepção apresentada por Faget

(1995), no sentido de que se tratou de um obstáculo para a conquista da cidadania e acesso ao

estatuto de sujeito de direito e de direitos por meio de intervenção direta acerca do acesso à

informação sobre o direito e da capacidade de efetivação dos direitos. Como agravante, foi

desconsiderado o patamar jurídico de proteção ao direito à moradia da comunidade por se tratar

de área já consolidada como AEIS no Plano Diretor de Natal.

3 "Entre muros: vida escondida na comunidade do Jacó: violações e caminhos para efetivação do direito à
moradia na AEIS São José do Jacó em Natal/RN” de Marcello Uchoa Wanderley, no curso de
Direito/UFRN; “Bom dia, Jacó: plano urbanístico de ideias para e com a Comunidade do Jacó, no bairro
das Rocas, em Natal/RN” de Reinaldo Lima Souza de Lélis, no curso de Arquitetura e Urbanismo/UFRN.
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Ainda, leva-se em conta que o direito à moradia costuma ser suprimido judicialmente

frente aos outros direitos fundamentais mesmo que em teoria estejam no mesmo plano de

influência constitucional, em razão da complexidade de valores de hierarquização que os

sustentam diante das relações de poder (MELO, 2007).

Isso se confirmou com a decisão liminar que autorizou a remoção dos moradores de

suas casas com o uso de força policial, desprovida de contrapartida de indenização e sem que os

moradores se manifestassem em juízo. Mesmo que a decisão tenha sido reformada em sede do

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a proposição da ação e sua consequente liminar

revelam uma flagrante negação ao direito à moradia e a materialização de uma barreira jurídica

de acesso ao direito e à justiça.

Com isso, os moradores tiveram diante também um suposto prognóstico de sucesso

negativo ou inseguro. Ainda, lidaram com uma complexidade muito alta das regras de acesso e

processuais, bem como com uma duração processual muito longa.

Assim, verifica-se que se trata de um conflito sobre a tentativa de remoção dos

moradores e da disponibilização da área próxima à praia para o mercado imobiliário, indo além

somente da operação da lógica financeira e privada de produção do PMCMV, por meio do

rápido preenchimento de vagas do empreendimento.

Sobre barreiras econômicas, compreende-se que a condição de vulnerabilidade

econômica dos moradores da comunidade se reflete mais na materialização das outras barreiras

do que na possibilidade sobre custos excessivos ou incalculáveis da assessoria ou do litígio, pois

judicialmente eles acessaram as instrumentalidades do sistema de justiça por meio da

Defensoria Pública, além de contarem com o trabalho de extensão universitária do Motyrum,

que se propõe a discutir e esclarecer cada ato judicial do processo, bem como a encaminhar as

demandas levantadas para os moradores para a Defensoria Pública.

CONCEPÇÃO ALARGADA DE ACESSO À JUSTIÇA

A compreensão sobre barreiras de acesso ao direito e à justiça apontam para um

entendimento do sistema de justiça como bem disponível em sociedade, porém limitado:

apresentar o acesso apenas por meio de suas barreiras contribui para a manutenção de uma

superestrutura de sociedade e infraestrutura da justiça que não sustentam os objetivos da

proposta de acesso ao direito e à justiça (RAMPIM, 2018).

Dessa maneira, por meio das lentes da concepção alargada de acesso à justiça (SOUSA

JUNIOR, 2008) evidencia-se o acesso ao direito e à justiça apesar de suas barreiras.
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Nesta proposta originada no âmbito do Direito Achado na Rua, apresenta-se um olhar

tanto a esfera judicial quanto para espaços de sociabilidade localizados na fronteira do sistema

de justiça ou mesmo fora dele, aponta-se para uma prática constitutiva de direitos, determinando

– na interseção entre a experiência legislada e a cultura, as tradições, as práticas sociais (LYRA

FILHO, 1999) – um imaginário que circunscreve o modo como se desenrola a existência e as

condições pelas quais são apreendidas, problematizadas e julgadas exigências de igualdade,

justiça e de direitos.

Desse modo, a concepção alargada de acesso à justiça busca se abrir à possibilidade de

inclusão de visões de mundo diferenciadas e, assim sendo, imune à riqueza de subjetividades

interpelantes, para que se produza um direito de fato acessível e não um direito parcial e seletivo

(SOUSA JUNIOR, 2008). Em interação com apontamentos de Boaventura de Sousa Santos, a

concepção alargada de acesso à justiça se caracteriza num amplo projeto de sociedade por meio

do direito no qual se pretende um exercício constante de democracia de modo que possamos:
“Primeiro, criar condições, num movimento cognitivo da imaginação
epistemológica, para inserir no modelo existente de administração da justiça a
idéia de participação popular que não está inscrita em sua estrutura; segundo,
agora num movimento de tradução sob impulso da imaginação democrática
de uma demanda de participação popular não estatizada e policêntrica, num
sistema de justiça que pressupõe uma administração unificada e centralizada;
terceiro, fazer operar um protagonismo não subordinado institucional e
profissionalmente num sistema de justiça que atua com a predominância de
escalões hierárquicos profissionais; quarto, aproximar a participação popular
do cerne mesmo da salvaguarda institucional e profissional do sistema,
que é a determinação da pena e o exercício da coerção; quinto, considerar a
participação popular como um exercício de cidadania, para além do âmbito
liberal individualizado, para alcançar formas de participação coletiva assentes
na comunidade real de interesses determinados segundo critérios intra e
trans-subjetivos (SANTOS apud SOUSA JUNIOR, 2008)”

Essa compreensão encontra sua principal categoria analítica nos sujeitos coletivos de

direito, ou seja, por meio de novos sujeitos sociais em relação à noção do sujeito de direito

constituído no paradigma da modernidade, cujo exercício de cidadania ativa é capaz de fazer o

salto do interesse ao direito (SOUSA JUNIOR, 2008).

Verifica-se que o conjunto das formas de mobilização e organização das classes

populares e das configurações de classes constituídas em movimentos sociais, nos quais os

indivíduos tornam-se sujeitos como maneira de construção da experiência social, instaurando

práticas políticas novas em condições de abrir espaços sociais inéditos e de revelar novos atores

na cena política capazes de criar direitos (SOUSA JUNIOR, 2008).

Diante da referência empírica deste artigo que relaciona a ameaça de remoção

vivenciada desde 2018 pela comunidade do Jacó no contexto de implementação do PMCMV,
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constata-se que o acesso ao direito e à justiça se constrói por meio da organização coletiva dos

moradores da comunidade do Jacó.

O coletivo de moradores se manifestou desde o momento de planejamento do

reassentamento por meio do PMCMV, mediante ofício enviado à SEHARPE buscando

esclarecimentos sobre a visita de assistentes sociais à comunidade meses antes da reunião em

que foi feita a proposta de reassentamento.

Naquela oportunidade, os agentes municipais buscaram colher assinaturas dos

moradores e falar sobre a possibilidade de reassentamento, indo de casa em casa ao invés de

propor uma reunião coletiva. Essa ação da municipalidade gerou insegurança aos moradores,

que manifestaram em ofício sobre a falta de clareza sobre condição, materialidade,

temporalidade e urgência da demanda.

Posteriormente, com a convocação para a reunião na SEHARPE de 27 de dezembro de

2018 em que foi apresentada a proposta de reassentamento, os moradores prontamente

acionaram a assessoria do Projeto Motyrum para que os acompanhassem e ajudassem a

esclarecer as questões da melhor forma.

O desejo de permanência no seu local foi expresso em reuniões preparatórias realizadas

entre o Projeto Motyrum e a comunidade. Ressalta-se que nesse momento, buscou-se esclarecer

informações a todos para que tomassem suas decisões sobre aceitar ou recusar a ida para o

empreendimento do PMCMV, sem procurar convencê-los.

O não andamento das tratativas administrativamente na SEHARPE sobre o futuro dos

que almejaram permanecer levou os moradores a se colocarem em uma situação de formulação

de estratégias em defesa do direito à moradia, ampliando sua rede de solidariedade para além do

Projeto Motyrum (PEREIRA et al, 2019).

Assim, foi realizada reclamação ao Ministério Público, que procedeu à indicação de

recomendações à municipalidade, visando a efetivação do direito à moradia. Acionou-se

também a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Natal, que realizou

audiência pública e buscou mediar o conflito com a SEHARPE. Ainda, foi organizada uma ação

cultural junto ao Museu da Memória Afetiva de Natal, que ratificou o pertencimento dos

moradores à comunidade (PEREIRA et al, 2019).

Com o ingresso da municipalidade na justiça, em que foi conferida decisão liminar, os

moradores se organizaram coletivamente para que toda informação necessária fosse conferida à

Defensoria Pública, o que possibilitou a concessão do auxílio moradia até que seja realizado

estudo pericial completo sobre a área em que se alega a situação de risco.
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Ainda no tocante à relação dos moradores com a Defensoria Pública, o acesso ao direito

e à justiça se pavimenta no pedido de que caso confirmada situação de risco que designe

qualquer reassentamento, que seja realizado dentro do mesmo bairro.

A condição processual do conflito marca o processo de resistência e organização da

comunidade, que se reúne a cada movimentação e ato processual, além de atualizar a Defensoria

Pública e Ministério Público sobre a dinâmica atual da área por meio de ofícios e audiências

extrajudiciais em busca de que sejam indicadas soluções para os problemas concretos sentidos

pelos moradores.

As narrativas apresentadas pelos moradores revelam o pertencimento ao local, o desejo

de permanência e a compreensão de que o direito deles está assegurado também pelo longo

tempo de moradia na comunidade. Esses entendimentos se refletem em suas ações, ao

utilizarem o auxílio moradia para alugar imóveis na própria comunidade em áreas que não

apresentam situações de risco, mantendo-se o acesso a rede de serviços e atividades na qual eles

já estavam habituados (WANDERLEY et al, 2020). Também se reflete no apoio dos moradores

à Campanha Despejo Zero, que busca a suspensão de qualquer forma de remoção,

especialmente no delicado contexto sanitário da pandemia da covid-19.

Ressalta-se que diante da judicialização do processo, do contexto da pandemia do

coronavírus e do final do processo de revisão do Plano Diretor de Natal , colocam-se novos

desafios para os moradores da comunidade do Jacó.

Sobre a judicialização do processo e seus efeitos, os moradores tiveram que lidar com a

incerteza sobre seus direitos conquistados diante dos atrasos e equívocos nos pagamentos do

auxílio moradia. Além disso, a dissolução da comissão de trabalho da SEHARPE que verificava

a situação dos imóveis interditados também serviu para gerar incertezas. Isso se agrava em

razão da expectativa da longa duração do processo.

Em relação ao contexto da pandemia, a percepção dos moradores é que o conflito pode

ter deixado de ser prioridade para a municipalidade, o que atrasa ainda mais a possibilidade de

se encontrar soluções.

No tocante ao processo de revisão do plano diretor, verifica-se em falas públicas dos

gestores municipais o interesse em flexibilizar o patamar de proteção garantido pelos

instrumentos de direito à moradia, especialmente as AEIS na orla da zona leste da cidade, onde

o Jacó se insere (WANDERLEY et al, 2020).

Dessa forma, os trabalhos desenvolvidos pela Defensoria Pública, Ministério Público e

Projeto Motyrum são instrumentalidades utilizadas pelos moradores para construírem

possibilidades de acesso ao direito e à justiça. Apesar da série de barreiras evidenciadas, o
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desejo de permanecer no seu local e a organização coletiva os colocou na condição de sujeitos

coletivos de direitos, legitimados a construir suas próprias vias de acesso ao direito e à justiça,

ainda que se verifiquem inseguranças ao longo do caminho.

CONCLUSÃO

Compreende-se que as barreiras no acesso ao direito e à justiça se materializam nessa

experiência a partir do momento em que os moradores não foram incluídos no processo de

decisão em torno da implementação de política habitacional. A opção pela busca do rápido

preenchimento de vagas do empreendimento em detrimento da operação dos instrumentos

balizados pelo princípio da gestão democrática da cidade revelam as barreiras presentes desde a

origem do conflito.

As barreiras no acesso ao direito também repercutem no ingresso na justiça pela

municipalidade com uma ação de remoção, que desconsidera o patamar especial de proteção

jurídica do direito à moradia aplicado ao local por meio da designação da área como AEIS. A

judicialização do conflito evidencia barreiras para que os moradores se coloquem em paridade

de armas com a municipalidade, evocando a tentativa de intimidação por meio da linguagem

judicial e expectativa de que o juízo decida contra o direito à moradia, além de prejuízos aos

moradores pela longa duração do processo.

Essa configuração já era algo projetado pelos moradores no âmbito das reuniões

realizadas na comunidade, nas quais se verificou como eles percebem a existência de um marco

legal de direitos que não costuma incluí-los na condição de sujeitos de direitos. Não à toa,

parcela dos moradores decidiu aceitar a proposta de reassentamento com o receio de perder a

sua casa e aquela ofertada pelo município. Nesse sentido, se identificam barreiras ao acesso ao

direito e à justiça desde a dimensão de reconhecimento sobre os próprios direitos.

Aqueles que permaneceram no local e conseguiram acessar as instrumentalidades do

sistema de justiça, sobretudo por meio da Defensoria Pública e do Ministério Público, e

constroem seus próprios caminhos para o acesso ao direito e à justiça por meio da sua

organização coletiva e legítima, ainda que se manifestem inseguranças em relação ao desenrolar

do conflito fundiário no campo judicial, iniciado como efeito da implementação da política

habitacional.
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