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RESUMO
Edifícios abandonados e que não cumprem a função social da propriedade, que
paulatinamente sofrem deterioração, são elementos frequentes na região central de
São Paulo. E, nos casos em que estes prédios são ocupados para uso de habitação,
por Movimentos de Moradia, trazem em pauta a questão de acesso à moradia digna.
Nesse sentido, o presente trabalho analisa a Assistência Técnica para Habitação de
Interesse Social - ATHIS como um instrumento de política habitacional, que possibilita
a requalificação destes prédios, por meio da ação integrada entre as políticas urbanas,
de proteção do patrimônio histórico cultural e de habitação de interesse social. A
ATHIS é amparada pela Lei Federal de nº 11.888/2008, que assegura às famílias de
baixa renda assistência técnica, pública e gratuita, para o projeto e a construção de
habitação. Trata-se de pesquisa exploratório-descritiva de abordagem qualitativa de
corte transversal, tendo como estudo de caso o Edifício Wilton Paes de Almeida –
WPA. O WPA localizava-se no Largo Paissandu, no centro da cidade de São Paulo,
declarado patrimônio arquitetônico, pelo Conselho Municipal de Preservação do
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP. Foi
projetado pelo arquiteto Roger Zmekhol, em 1960, para a sede administrativa do
Conglomerado Sebastião Paes de Almeida, sendo inaugurado em 1968. Até 1977,
serviu às atividades comerciais e administrativas, quando passou para o erário público
federal. Foi usado parcialmente por atividades governamentais por 32 anos, quando
em 2009, foi esvaziado, abandonado e ficou sem manutenção, sofrendo degradação.
Em 2014, com a ausência de vigilância, foi ocupado pelo Movimento de Luta Social
por Moradia - MLSM, abrigando cerca de 92 famílias. Esta ocupação, realizada de
forma precária, agravou a situação anterior. Em primeiro de maio, de 2018, pelas más
condições de uso do local, o Edifício WPA incendiou e colapsou em 80 minutos,
ocorrendo perdas de vidas humanas. A tragédia trouxe destaque para o grave
problema do déficit habitacional e das ocupações irregulares em prédios abandonados
no centro da cidade de São Paulo. Diante disso, este trabalho indica os erros que
levaram à tragédia e propõe medidas que evitem novos sinistros, por meio de
diretrizes de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS.
Palavras-chave: Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS,
Habitação de Interesse Social – HIS, Edifício Wilton Paes de Almeida - WPA, Edifícios
ociosos, Edifícios ocupados.

ABSTRACT
Guidelines for Technical Assistance for Housing of Social Interest - ATHIS: public
and free actions (Wilton Paes de Almeida building: where did we go wrong?)
Idle buildings that do not fulfill the social function of the property, which gradually
deteriorate, are frequent elements in the central region of São Paulo. In some cases,
these buildings are occupied by Housing Movements for dwelling purposes, bringing
up the issue of access to decent housing. In this sense, the present study analyzes the
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS as an instrument of
housing policy, enabling the requalification of these buildings through the integrated
action between urban policies, protection of cultural and historical heritage, and social
interest housing. ATHIS is supported by Federal Law No. 11,888 / 2008 which
guarantees public and free of charge technical assistance to housing design and
construction for low-income families. This dissertation concerns an exploratorydescriptive research with a qualitative cross-sectional approach, using the Wilton Paes
de Almeida Building - WPA as the case study. The WPA was located in Largo do
Paissandu, in the center of the city of São Paulo, and it was declared architectural
heritage by the Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural
e Ambiental da Cidade de São Paulo - CONPRESP. It was designed by the architect
Roger Zmekhol in 1960, for the administrative headquarters of Sebastião Paes de
Almeida Conglomerate, it was inaugurated in 1968. Until 1977, it served for commercial
and administrative activities, when it became part of the federal public purse. It was
used partially by government activities for 32 years when, in 2009, it was emptied,
abandoned and left without maintenance, suffering degradation. And in 2014, with the
absence of surveillance, it was occupied by Movimento de Luta Social por Moradia MLSM, sheltering about 92 families. This occupation, performed in a precarious way,
worsened the previous situation. On May 1, 2018, due to the poor conditions of use of
the premise, the WPA Building caught fire and collapsed in 80 minutes, resulting in
loss of human lives. The tragedy highlighted the serious problem of housing deficit and
irregular occupations in abandoned buildings in downtown São Paulo. In light of this,
this work indicates the errors that led to the tragedy and proposes measures to avoid
new accidents through guidelines of the Assistência Técnica para Habitação de
Interesse Social - ATHIS
Keywords: Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS, Social
Interest Housing - HIS, Wilton Paes de Almeida Building - WPA, Idle Buildings,
Occupied Buildings.
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1

INTRODUÇÃO

A presente dissertação tem como temática a Assistência Técnica para
Habitação de Interesse Social – ATHIS como um dos instrumentos de enfrentamento
da demanda habitacional de Interesse Social. Considera-se que este instrumento
possibilita a requalificação de Edifícios abandonados, que não cumprem a função
social da propriedade e, na maior parte das vezes, são ocupados por Movimentos de
Moradia. O emprego da ATHIS, principalmente nestes casos, ocorre por meio da ação
integrada entre as Políticas Públicas de Habitação de Interesse Social, de
Planejamento Urbano e Ambiental e de Proteção do Patrimônio Histórico Cultural.
Tem-se como título do trabalho: “Diretrizes para a realização de Assistência
Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS: ações públicas e gratuitas
(Edifício Wilton Paes de Almeida: onde erramos?)”.
Definiu-se como estudo de caso o Edifício Wilton Paes de Almeida – WPA, que
se localizava no Largo Paissandu, no Centro da cidade de São Paulo, e foi projetado
pelo arquiteto Roger Zmekhol, na década de 60. Em 1992, o Edifício, marco da
Arquitetura Moderna Paulistana, que compunha a paisagem urbana do Vale do
Anhangabaú, foi declarado como Patrimônio Arquitetônico, pelo Conselho Municipal
de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo
– CONPRESP. O tombamento deste imóvel, assim como de outros prédios históricos
do seu entorno, foi realizado em consonância com a Política de Requalificação do
Centro da Cidade. Estas medidas previram direitos urbanísticos adicionais, que
deveriam promover a renovação e implantação para usos diversos, inclusive de
habitação, a partir do incentivo via transferência de potencial construtivo (MÓBILI,
2018).
Em 2014, o Edifício WPA, sem uso, sem conservação, degradado, abandonado
e sem vigilância, foi ocupado pelo Movimento de Luta Social por Moradia - MLSM,
instalando-se no local cerca de 92 famílias. No entanto, esta ocupação se deu de
forma precária, não adequando o local para o novo uso, acentuando-se as condições
de má conservação e degradação do imóvel. Este fato denuncia, primeiro, a omissão
do poder público com a parcela da população em situação de risco e falta de moradia,
e, em segundo lugar, o descaso com o estoque de prédios reconhecidos como
importante representação da cultura material da cidade. Estas posturas adiaram a
possível recuperação e nova destinação do Edifício WPA, resultando na tragédia que
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ocorreu no dia primeiro de maio de 2018, quando o prédio incendiou e colapsou,
destruindo um Patrimônio Histórico e, sobretudo, causando a perda de vidas
humanas.
Havendo outros prédios no Centro de São Paulo em situação análoga, esta
pesquisa propõe apontar os erros que levaram à referida tragédia, demonstrando a
necessidade da adoção de instrumentos e ações efetivas, relacionados à Política
Habitacional, que enfrentem os desafios do acesso à moradia digna para uma parcela
significativa da população.
Diante deste cenário, a Assistência técnica para Habitação de Interesse Social
– ATHIS é importante para o enfrentamento da precariedade habitacional dos espaços
existentes. A ATHIS foi regulamentada pela Lei Federal 11.888/2008, assegurando o
direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para a
regularização fundiária, o projeto, construção, reforma e ampliação de habitação de
interesse social.
Nesse sentido, este trabalho compreende que a ATHIS pode ser incorporada
no combate do déficit habitacional, pois atua em ações públicas e gratuitas, que
oferecem unidades de qualidade e mais baratas, atendendo aos anseios dos usuários
em suas diversas modalidades. E se contrapõe ao modelo padrão existente, de
construção de empreendimentos habitacionais coletivos como ação principal de
atendimento da demanda habitacional de baixa renda.
Por meio das experiências em ATHIS, verifica-se a possibilidade de
requalificação de edifícios ociosos e sua conversão em habitação de interesse social,
amenizando o déficit habitacional do centro de São Paulo, dando melhor uso à
infraestrutura da região, e simultaneamente, preservando os patrimônios de interesse
arquitetônico, histórico e cultural.
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2

OBJETIVO
O presente trabalho tem como objetivo indicar os erros que levaram ao colapso

do Edifício Wilton Paes de Almeida - WPA e propor medidas que evitem novos
sinistros, por meio de diretrizes de Assistência Técnica para Habitação de Interesse
Social – ATHIS.
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3

MÉTODO DE TRABALHO
Trata-se de pesquisa exploratório-descritiva de abordagem qualitativa de corte

transversal. Segundo Gil (2008), as pesquisas exploratórias proporcionam maior
familiaridade com o problema, pois buscam pontos específicos para serem
elucidados. O mesmo autor ainda afirma que as pesquisas descritivas visam
descrever as características de determinadas populações ou fenômenos.
Neste sentido, utilizou-se uma revisão aprofundada das legislações em vigor,
normas técnicas, trabalhos científicos e artigos de jornal, identificando as premissas
existentes, que deveriam ser adotadas, via Assistência Técnica para Habitação de
Interesse Social – ATHIS, de modo a evitar os erros que resultaram na tragédia do
Edifício WPA.
No seguimento da revisão bibliográfica, foram formuladas as seguintes
investigações, reunidas no quadro 01:

Quadro 01. Seguimento da revisão bibliográfica
TEMAS PESQUISADOS
(I) A ATHIS E A
POLÍTICA PÚBLICA DE
HABITAÇÃO
DE
INTERESSE SOCIAL

(II)
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
PARA
HABITAÇÃO
DE
INTERESSE SOCIAL –
ATHIS

REVISÃO DE LITERATURA
a)
b)

Considerações sobre Política Pública;
Política Pública e a ATHIS.

a)

Experiências de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social ATHIS, no Brasil e a instituição do instrumento;
O desconhecimento do instrumento de ATHIS;
Retrospectiva histórica: ATHIS e a Legislação;
Hierarquia das legislações e dos instrumentos de poder ligada a Assistência
Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS: Estudo de caso da
Cidade de São Paulo/SP;
Legislação Federal e a Assistência Técnica para Habitação de Interesse
Social – ATHIS;
Legislação Estadual e a Assistência Técnica para Habitação de Interesse
Social – ATHIS;
Legislação Municipal de São Paulo/SP e a Assistência Técnica para
Habitação de Interesse Social – ATHIS.

b)
c)
d)
e)
f)
g)

(III) TRAJETÓRIA DO
EDIFÍCIO WILTON PAES
DE ALMEIDA – WPA: DO
PROJETO
ARQUITETÔNICO
AO
COLAPSO E QUEDA

(IV) COLETÂNEA
ERROS

DE

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
a)
b)
c)

Nasce o Edifício Wilton Paes de Almeida – WPA;
Período histórico: década de 60;
O Projeto Arquitetônico;
A Estrutura do Edifício Wilton Paes Almeida – WPA;
Alterações no uso do Edifício Wilton Paes de Almeida – WPA – (1968-2009);
Vacância do Edifício Wilton Paes de Almeida – WPA – (2009-2014);
Ocupação irregular do Edifício Wilton Paes de Almeida – WPA – (2014 –
2018);
Incêndio e ruína do Edifício Wilton Paes de Almeida – WPA;
Colapso e causas;
Pós-colapso.
Edifícios ociosos e deteriorados na região central de São Paulo;
Questões sobre habitabilidade: experiências de projetos de ação imediata Varre Vila e Nossa Vila Limpa;
Questões sobre preservação e reuso de Patrimônio histórico para habitação
de interesse social.

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020
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No seguimento do desenvolvimento do estudo: (I) Aplicações da ATHIS –
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social no Edifício Wilton Paes de
Almeida; (II) Propostas de diretrizes técnicas para ATHIS, foram analisados
documentos normativos conforme descrito no quadro 02:

Quadro 02. Seguimento do desenvolvimento do estudo
TEMAS PESQUISADOS

DOCUMENTOS NORMATIVOS

(I) APLICAÇÕES DA ATHIS –
ASSISTÊNCIA
PARA

TÉCNICA

HABITAÇÃO

INTERESSE

a)

SOCIAL

para Habitação de Interesse Social em cada etapa do Edifício
Wilton Paes de Almeida – WPA;

DE
NO

b)

EDIFÍCIO WILTON PAES DE
ALMEIDA

Análise dos Fatos: Atuação da ATHIS – Assistência Técnica

Análise da aplicabilidade da ATHIS: Edifício Wilton Paes
Almeida, o que fazer para não cair?;

c)

Análise da aplicabilidade da ATHIS, em prédios ocupados no
Centro de São Paulo, a partir da avaliação de onde erramos
no Edifício WPA.

(II)

PROPOSTAS

DE

DIRETRIZES TÉCNICAS PARA
ATHIS

a)

Habitabilidade;

b)

Segurança no uso e operação;

c)

Segurança contra incêndio;

d)

Estabilidade estrutural.

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020
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4

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão foi realizada por meio das seguintes análises: (I) A ATHIS e a Política
Pública de Habitação de Interesse Social; (II) Assistência Técnica para Habitação de
Interesse Social – ATHIS; (III) Trajetória do Edifício Wilton Paes de Almeida – WPA:
do projeto arquitetônico ao colapso e queda; (IV) Coletânea de erros.

4.1

A ATHIS e a Política Pública de Habitação de Interesse Social

Esta dissertação tem como escopo tratar das Diretrizes para a realização de
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS; nesta perspectiva,
o presente capítulo analisa a ATHIS, como um instrumento de política pública, e
verifica a sua relação com a Política Pública de Habitação de Interesse Social.

4.1.1 Considerações sobre Política Pública

Comumente, afirma-se que é função do Estado promover o bem-estar da
sociedade, atuando diretamente em diferentes áreas, tais como saúde, educação e
meio ambiente. Diante disso, surge o conceito de Política Pública, como ação
intencional de governo que vise atender à necessidade da coletividade. A respeito
dessas considerações, Chrispino (2016) define:
Como política, vamos entender a arte de governar ou de decidir os conflitos
que caracterizam os agrupamentos sociais. Como pública, vamos entender
aquilo que pertence a um povo, algo relativo às coletividades. Logo,
poderemos deduzir que política pública – em um metaconceito – seria a ação
intencional de governo que vise atender à necessidade da coletividade.
(CHRISPINO, 2016, p. 19)

Hoje, a construção das políticas públicas é entendida como uma coprodução
entre o Estado e a sociedade, ou seja, como a construção conjunta do interesse
coletivo (POLITIZE, 2016). Frequentemente referidas no plural “políticas públicas”,
têm seu significado na totalidade de ações, metas e planos que os governos
(nacionais, estaduais ou municipais) delineiam para alcançar o bem-estar da
sociedade e o interesse público (LOPES et. al., 2008).
Segundo Secchi (2016), a política pública é uma diretriz elaborada para
enfrentar um problema público, logo, esta só existe se incomoda uma quantidade ou
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qualidade considerável de indivíduos. Sintetizando essa relação entre problema
público e política pública, o autor descreve:
Problemas públicos e políticas públicas existem nas áreas de educação,
segurança, saúde, gestão pública, meio ambiente, saneamento, habitação,
emprego e renda, previdência social, planejamento urbano, justiça e
cidadania, assistência social, cultura e esporte, ciência, tecnologia e
inovação, infraestrutura e transportes, entre muitas outras áreas. A finalidade
de uma política pública é o enfrentamento, diminuição e até mesmo a
resolução do problema público. (SECCHI, 2016, p. 05)

Nesse contexto, o autor ainda classifica a política pública sob dois vieses: (1)
finalidade: pode ser dividida em descritiva e prescritiva, sendo que a descritiva tem o
objetivo de construir teorias, por meio da descrição e explicação dos tipos de políticas
públicas, e a prescritiva objetiva “melhorar” as políticas públicas, apontando como
elas deveriam ser; (2) metodológico: nele os estudos descritivos podem ser indutivos
ou dedutivos, já os estudos prescritivos podem fazer uso de métodos prospectivos ou
retrospectivos:
Métodos indutivos são aqueles em que o pesquisador inicia sua empreitada
investigativa com base em dados empíricos qualitativos ou quantitativos
(estudos de caso, séries históricas etc.) para, então elaborar sínteses
conceituais, construir hipóteses e teorias. Já os métodos dedutivos são
aqueles em que o pesquisador parte de axiomas, hipóteses e teorias
abstratas para então testá-las na prática. [...] Metodologias retrospectivas são
aquelas que observam fenômenos que já tenham ocorrido no tempo.
Metodologias prospectivas, ao contrário, focam em projeções e conjecturas
do que pode acontecer no futuro. Os estudos de política pública com objetivos
prescritivos podem ser “como estão funcionando as políticas públicas que já
estão implementadas?” (retrospecção) e “quais políticas públicas podem ser
implementadas no futuro?” (prospecção). (SECCHI, 2016, p. 08)

Conhecido o conceito e as vertentes da política pública, é necessário entender
quem são os autores e quais os instrumentos envolvidos na política pública, e como
eles se concretizam por meio do ciclo de políticas públicas.

4.1.1.1

Ciclo de políticas públicas: processo de elaboração

Como bem expressam Secchi et. al. (2019), a política pública é efetivada
mediante instrumentos variados:
Política pública é um conceito abstrato que se materializa por meio de
instrumentos variados. [...] Políticas públicas tomam forma de programas
públicos, projetos, leis, campanhas publicitárias, esclarecimento públicos,
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inovações tecnológicas e organizacionais, subsídios governamentais, rotinas
administrativas, decisões judiciais, coordenação de ações de uma rede de
atores, gasto público direto, contratos formais e informais com stakeholders,
entre outros. (SECCHI et. al., 2019, p. 15)

Esses instrumentos se concretizam por meio do processo de elaboração de
políticas públicas, também conhecido como ciclo de políticas públicas (policy cycle).
Este ciclo, apresentado por Secchi et. al. (2019), possui sete fases principais:
(1) identificação do problema; (2) formação da agenda; (3) formulação de alternativas;
(4) tomada de decisão; (5) implementação; (6) avaliação da política pública e (7)
extinção.
Na primeira fase, identifica-se o problema, sendo que este pode estar presente
por muito tempo, porém não receber suficiente atenção porque a coletividade
aprendeu a conviver com ele (SECCHI et. al., 2019, p. 56 e 57).
Durante a formação da agenda, segunda fase, considera-se o conjunto de
problemas ou temas entendidos como relevantes. A agenda pode tomar forma de um
programa de governo, um planejamento orçamentário, um estatuto partidário ou,
ainda, de uma simples lista de assuntos que o comitê editorial de um jornal entende
como importantes (SECCHI et. al., 2019, p. 58).
A formulação de alternativas, terceira fase, ocorre após a introdução do
problema na agenda, e apresenta os esforços de construção e combinação de
soluções para os problemas cruciais, nesta etapa são elaborados métodos,
programas, estratégias ou ações que poderão alcançar os objetivos estabelecidos
(SECCHI et. al., 2019, p. 61 e 62).
A etapa de tomada de decisão, quarta fase, representa o momento em que os
interesses dos atores são equacionados e as intenções (objetivos e métodos) de
enfrentamento de um problema público são explicitadas (SECCHI et. al., 2019, p. 65).
Após a tomada de decisão, a quinta fase é a implementação, sendo este o
momento em que a administração se utiliza de instrumentos da política, como meios
disponíveis para transformar as intenções em ações públicas (SECCHI et. al., 2019,
p. 73). Sobre os instrumentos, os autores exemplificam alguns, dentre esses vale
destacar: (a) a regulamentação: cria regras ou restrições à liberdade econômica,
social e política; (b) a aplicação da lei: instrumento de punição àqueles que não
respeitam as regulamentações; (c) impostos e taxas: instrumento fiscal que onera e
coibe algumas atividades; (d) subsídios e incentivos fiscais: instrumento fiscal que
incentiva ou premia algumas atividades; (e) prestação direta de serviço público:
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criação, manutenção ou ampliação de serviço prestado por organização pública
financiada coletivamente (impostos); (f) terceirização de serviço público: prestação de
serviço feito por organização privada, mas financiado coletivamente (impostos); (g)
informação ao público: disseminação de informações importantes para o indivíduo e
para o público, ou criação de senso de dever moral; (h) campanhas/mobilizações:
ativação dos atores públicos e privados para que seus comportamentos ajudem na
melhora do bem-estar social; (i) transferência de renda: instrumento que garante a
compensação de alguma situação de fragilidade ou carência por mecanismo
financeiro (SECCHI et. al., 2019, p. 74 e 75).
Na sexta fase, ocorre a avaliação, que pode acontecer anteriormente ou
posteriormente à implementação. Nesta etapa, o processo e o desempenho da política
pública são examinados com o intuito de conhecer melhor o estado da política e o
grau de redução do problema que a gerou (SECCHI et. al., 2019, p. 79). A avaliação
da política pública utiliza critérios, indicadores e padrões. Os principais critérios
destacados pelos autores são: economicidade; produtividade; eficiência econômica;
eficiência administrativa; eficácia; efetividade; igualdade e equidade. Cada um desses
critérios é operacionalizado por meio de indicadores, como de gastos e de
produtividade. Os padrões ou parâmetros fazem uma comparação dos indicadores,
sendo os mais relevantes: padrões absolutos; padrões históricos e padrões
normativos. Com isso, os mecanismos de avaliação de política pública criam
referências que permitem uma comparação espacial e temporal do problema e das
políticas (SECCHI et. al., 2019, p. 82).
A sétima e última fase do ciclo de políticas públicas é a extinção da política
pública; isso ocorre, por exemplo: (1) com a solução do problema; (2) quando o
problema se agrava; (3) quando o problema embora não resolvido perdeu
progressivamente importância nas agendas; (4) quando existe mudança na natureza
ou causa do problema; (5) quando a política pública é considerada ineficaz; (6) por
pressão da mídia e da opinião; ou por outros motivos (SECCHI et. al., 2019, p. 84 e
85).
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4.1.1.2

Arena política: atores da política pública

Complementando as considerações sobre política pública, os autores, também
chamados de atores ou ainda conhecidos como arena de política (Policy Arena),
podem ser classificados em três grandes categorias, segundo Chrispino (2016):
1. Na primeira delas, estão os partidos políticos, a legislatura e o titular do
poder Executivo (presidente, governadores e prefeitos), que ocupam lugar
central na arena formal;
2. Na segunda categoria, estão as equipes de governo, a burocracia e o
Poder Judiciário;
3. Na terceira, estão as empresas, os sindicatos, os meios de comunicação,
os movimentos sociais e as fontes especializadas em políticas (atores do
conhecimento específico). (CHRISPINO, 2016, p. 65)

Sendo a política pública uma construção de interesse coletivo, os atores
relevantes nesse processo são aqueles que têm capacidade de influenciar, direta ou
indiretamente, o conteúdo e os resultados da política pública, conforme explica Secchi
et. al. (2019):
São os atores que conseguem sensibilizar a opinião pública sobre problemas
de relevância coletiva. São os atores que têm influência na agenda. São eles
que estudam e elaboram propostas, tomam decisões e fazem que intenções
sejam convertidas em ações. [...] Nesse sentido, há um entendimento de que
os indivíduos, grupos e organizações que influenciam no processo político
não têm comportamentos ou interesses estáticos, mas sim dinâmicos de
acordo com os papéis que interpretam. (SECCHI et. al., 2019, p. 139)

Lopes et. al. (2008) ainda destacam o papel importante da chamada Sociedade
Civil Organizada - SCO como representante da sociedade mediante as suas
demandas, uma vez que a sociedade não consegue se expressar de forma integral,
sendo necessário o intermédio de grupos organizados:
[...] a sociedade não consegue se expressar de forma integral. Ela faz
solicitações (pedidos ou demandas) para os seus representantes (deputados,
senadores e vereadores) e estes mobilizam os membros do Poder Executivo,
que também foram eleitos (tais como prefeitos, governadores e inclusive o
próprio Presidente da República) para que atendam as demandas da
população. As demandas da sociedade são apresentadas aos dirigentes
públicos por meio de grupos organizados, no que se denomina de Sociedade
Civil Organizada (SCO), a qual inclui, conforme apontado acima, sindicatos,
entidades de representação empresarial, associação de moradores,
associações patronais e ONGs em geral. (LOPES et. al., 2008, p. 05 e 06)
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Feitas estas considerações sobre Política Pública, que estão compendiadas no
gráfico 01, o próximo item (Política Pública e a ATHIS) realiza uma correlação entre
esses temas.

Gráfico 01. Síntese das considerações sobre Política Pública

Fonte: Desenvolvido pela autora, com base em LOPES et. al., 2008; SECCHI et. al., 2019;
CHRISPINO, 2016; SECCHI, 2016

4.1.2

Política Pública e a ATHIS

Como visto, perante um problema público, a política pública representa o
enfrentamento, mediante o planejamento, criação e a execução de atos que são
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realizados em trabalho conjunto. A ATHIS se insere como instrumento de
enfrentamento a um problema público que é o déficit habitacional1, e ainda dialoga
com a Constituição Federal, que coloca a habitação como direito universal e social,
isto é, todos têm direito e é responsabilidade do Estado garantir este acesso. Em
relação a isso, Almeida et. al. (2018) avaliam:
O principal diferencial da ATHIS, que a singulariza dentre as outras iniciativas
existentes no combate ao déficit habitacional, consiste na promoção da
relação direta entre o técnico e cidadão. Esta que antes era possibilitada
apenas, por intermédio governamental, o qual contatava os profissionais
aptos, conforme a encomenda de uma obra tomada por necessária pelo
próprio estado. Isto vetava a participação dos moradores, aqueles que
planejam suas moradas. (ALMEIDA et. al., 2018, p. 05)

Nesse cenário, os termos “assessoria” e “assistência” aparecem levantando
debates sobre seus modos de procedência. Sobre isso, Amore (2016) explica:
A assessoria teria um caráter mais “profissional”, onde pessoas e famílias são
“participantes”, “protagonistas”, contratantes dos serviços. Por outro lado, os
defensores da assistência técnica, em geral reconhecendo as virtudes do
trabalho de assessoria, entendem que a organização da população de baixa
renda e que vive em condições precárias em associações ou movimentos
sociais não pode ser a condição para o atendimento pelos serviços do
arquiteto e urbanista, não pode limitar o direito ao serviço, entendido como
parte do próprio direito à moradia. (AMORE, 2016, p. 02)

Ainda segundo o autor, verifica-se historicamente, em 1989, no município de
São Paulo, o surgimento do programa de construção por mutirão com autogestão, que
teve preferência pelo termo “assessoria técnica”. Já o uso do termo “assistência
técnica” teve origem a partir do projeto de Assistência Técnica para Moradia
Econômica - ATME, formulado no Rio Grande do Sul em 1973, que tinha como
objetivo fornecer serviço de profissionais à população de baixa renda. No ano de 2008,
a criação da Lei federal de ATHIS, nº 11.888, empregou o termo “assistência técnica”.
No primeiro caso, a experiência em assessoria técnica no programa de
construção por mutirão com autogestão, vista no gráfico 02, inspirou-se na experiência

1

Déficit habitacional é a falta ou inadequação de estoque urbano de moradias segundo a FJP Fundação João Pinheiro (2020), sendo considerado como: (1) Quantitativo – déficit; incremento de
estoque, reposição de unidade nova; (2) Qualitativo – inadequação habitacional; melhoria habitacional
e urbanização; ainda devem-se considerar os componentes que formam o déficit: (a) Habitação
precária: improvisadas e rústicas; (b) Coabitação familiar: existência de mais de uma família por
residência; (c) Ônus excessivo com aluguel: famílias que possuem renda de até três salários mínimos
e que gastam, no mínimo, 30% de sua renda com aluguel do imóvel onde vivem; (d) Adensamento
excessivo: domicílios alugados que possuem mais de três moradores por dormitório.
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das cooperativas uruguaias, que é estruturada no seguinte tripé: (1) Poder Público,
(2) Associação dos futuros moradores e (3) Equipe de assessoria técnica.

Gráfico 02. Tripé do programa de construção por mutirão com autogestão

Fonte: AMORE, 2016, p. 02

A experiência paulista, em assessoria técnica,

desempenhou papel

fundamental na instituição do marco legal da ATHIS, conforme explica Lessa (2017):
Contudo, também não é de hoje que movimentos sociais, universidades,
ONGs, profissionais liberais e o próprio poder público têm visto nesses
espaços onde prevalece a autogestão um lugar de potência. Ao longo dos
últimos 50 anos, diversas são as experiências que, associando o
conhecimento técnico à organização e ao trabalho popular, tem produzido
boas experiências na garantia da moradia digna. Essas experiências, que têm
influência em grande parte da América Latina, ganham notoriedade no Brasil,
sendo reconhecidas dentro de um campo designado como assessoria
técnica. Os diversos agentes envolvidos lutaram para que o campo
conquistasse cada vez mais evidência, tendo como um importante marco
para sua história a promulgação da Lei Federal 11.888 de 2008 que garante
assistência técnica pública e gratuita para habitação de interesse social.
(LESSA, 2017, p. 12)

Deste modo, Amore (2016) avalia que a “assessoria” e a “assistência” são
terminologias complementares, que admitem e privilegiam a participação de
cooperativas, associações de moradores e a prestação do serviço por Organizações
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Não Governamentais – ONGs; no entanto, não deve ser este o fator fundamental para
que as famílias sejam atendidas:
Sim, é fundamental que as políticas públicas estimulem a organização
popular, a autonomia e o protagonismo dos movimentos sociais. Mas é
também necessário reconhecer que a massa de trabalhadores de baixa
renda, não organizada em movimentos e associações, e que vive em
condições precárias deve ser “assistida” pelos serviços dos arquitetos e
urbanistas, pela dimensão pública da profissão e de forma direta e específica
na qualificação de seus espaços de moradia. E se o dicionário nos ajuda nas
definições mais elementares, se nos informa sobre o senso comum, voltemos
a ele para notar que assistência e assessoria podem também ser tomados
como sinônimos. (AMORE, 2016, p. 05)

Amore (2016) coloca a Assistência Técnica pública e gratuita como um dos
instrumentos da política urbana, e que ela se consolidou na aprovação da referida lei
federal, onde o termo “assistência” prevaleceu no campo legislativo:
O Estatuto da Cidade aponta a “assistência técnica e jurídica gratuita a
comunidades e grupos menos favorecidos” como um dos instrumentos da
política urbana. Apoiados nisso, ao longo daquela década, entidades
profissionais da arquitetura e engenharia empreenderam uma luta
institucional intensiva para aprovação da lei federal que “assegura às famílias
de baixa renda o direito a assistência técnica pública e gratuita para o projeto
e a construção de habitação de interesse social”. Isto é, o termo “assistência”
prevaleceu no campo legislativo que consolidou o direito aos serviços de
arquitetura e engenharia para habitação de interesse social na legislação
federal. (AMORE, 2016, p. 02)

Posto isto, a assistência técnica, que está prevista no Estatuto da Cidade e no
Plano Nacional de Habitação, configura-se como uma ferramenta consolidada na
mediação de conflitos no cenário urbano:
Quanto à assistência técnica, apesar das disputas, pode-se dizer sem dúvida
que a sanção da Lei 11.888 é um passo à frente. Por ser uma lei federal, traz
a questão para abrangência nacional, podendo contar com recursos da União
e de fundos como o FNHIS. (CARDOSO; LOPES, 2019, p. 14)

Nessa perspectiva, a ATHIS engloba todos os serviços técnicos de arquitetura
e urbanismo, engenharia, direito, serviço social, geografia, biologia e outras áreas
afins, necessários para a garantia do direito à moradia digna das famílias de baixa
renda. Estes serviços são mediados pelo poder público, que tem papel fundamental
na promoção, realização e fiscalização da assistência técnica a partir das três
instâncias de poder: Executivo, Legislativo e Judiciário. Ainda, articula agentes
produtores, organizando e direcionando a demanda de habitação de interesse social.
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Os atores envolvidos na ATHIS devem ser compreendidos em dois cenários
específicos de atendimento: o da rede pública e o da rede privada. E o poder público
assume o papel principal da arena política. Na Cartilha de Assistência Técnica para
Habitação de Interesse Social, produzida pelo CAU/SC (2018), os atendimentos de
assistência técnica estão articulados da seguinte forma:
O Poder Público EXECUTIVO deve identificar em sua estrutura onde inserir
uma área responsável pela ATHIS. Este ‘lugar’ deve prever profissionais,
equipamentos adequados e recursos financeiros. As ações desenvolvidas
devem estar articuladas ao Plano, ao Fundo e ao Conselho de Habitação, à
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e ao Plano Plurianual - PPA do Estado
e dos municípios. [...] Entende-se por REDE PRIVADA a articulação entre
atores que poderão operar a ATHIS a partir de suas estruturas e
metodologias, além das diretrizes e orientações previstas pelo Poder
Executivo. Integram esta Rede, os escritórios privados, os profissionais
liberais, as cooperativas habitacionais, as universidades e as organizações
não governamentais. (CARTILHA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- CAU/SC, 2018, p. 27 e 38)

Diante do exposto, as demandas por ATHIS podem ser coordenadas em cinco
grupos: (01) Produção de Moradia; (02) Melhorias da Moradia; (03) Regularização
Fundiária, (04) Urbanização e Promoção de Espaços Públicos; (05) Assessoria para
Promoção da Justiça e Inclusão nas Cidades, conforme diagnóstico do Plano
Estratégico para Implementação da Assistência Técnica para Habitação de Interesse
Social - PEI/ATHIS (2018):
A partir do Diagnóstico, também, identificou-se agentes por cada demanda.
O poder público tem atuado em ações de escala urbana, como a produção
de moradia e a urbanização, regularização fundiária e espaços públicos. As
melhorias habitacionais, por outro lado, têm sido atendidas pelas
organizações não governamentais e pelas iniciativas privadas. A assessoria
para a promoção da justiça e inclusão nas cidades tem sido absorvida pelas
ONGs, enquanto as universidades acabam aparecendo como apoiadores nos
quatro grupos. Como a produção de moradia, a urbanização e a regularização
fundiária têm sido objeto de programas governamentais e são ações de
escala urbana, para ATHIS ficam expressivas as demandas de melhorias
habitacionais e de assessoria para a mediação de conflitos. (PEI/ATHIS,
2018, p. 09)

Cabe ressaltar que os Profissionais habilitados em Arquitetura e Urbanismo
trabalham com ATHIS em diferentes setores como: serviço público, organizações não
governamentais sem fins lucrativos (ONGs), programas de residência ou extensão
universitária. Profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas
credenciadas executam os serviços técnicos mediante contratação pelo poder público.
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A tabela 01 apresenta uma síntese das conjecturas da Lei Federal de ATHIS
11.888/2008, e o diagrama do gráfico 03 demonstra as articulações de
desenvolvimento da ATHIS, identificando os agentes promotores e os atores
envolvidos.
Tabela 01: Conjecturas da Lei Federal de ATHIS, nº 11.888/2008

Déficit Habitacional (estoque de habitações inexistentes ou
Problema Público

inadequadas)
Lei Federal de ATHIS, nº 11.888/2008: “Assegura às famílias

Enfrentamento
(Implementação)

de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o
projeto e a construção de habitação de interesse social”.
Atende ao “direito social à moradia” previsto na Constituição

Consonância

Federal de 1988 (art. 6º) e ao Estatuto da Cidade Lei Federal
nº 10.257/ 2001, dentre outras leis e decretos.

Beneficiados

Famílias com renda mensal de até três salários-mínimos,

(Para quem?)

residentes em áreas urbanas ou rurais.
Apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e

Financiamento

aos Municípios, por meio de Fundos federais, recursos
públicos ou privados.
Elaboração de projetos, acompanhamento e execução de

Serviços
(O que faz?)

obras necessárias para a edificação, reforma, ampliação ou
regularização fundiária de suas moradias.
Profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo, engenharia

Atores

entre outras áreas, com iniciativa conjunta das entidades,

(Quem faz?)

municípios e agentes governamentais e por meio de
convênios.
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020
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Gráfico 03: Diagrama dos agentes promotores e atores envolvidos na ATHIS

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020

O Estatuto da Cidade, o Plano Nacional de Habitação e o Plano Diretor Local
estão vinculados ao planejamento estatal e permitem que o Estado aplique a ATHIS
na política habitacional. A implementação da ATHIS funciona como instrumento em
favor da legislação de política habitacional existente. Não há apenas um modelo de
aplicabilidade; para tanto, cada município estabelece o modelo de implantação da
ATHIS de forma descentralizada.
Neste cenário, o Manual de Assistência Técnica do IAB/RS apresenta uma
forma de consolidação da ATHIS, orientando que, numa primeira etapa, o Município
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faça o encaminhamento da proposta ao Ministério do Desenvolvimento Regional 2 e
estabeleça com esse um convênio ou termo de parceria, para o repasse de recursos
federais para a Assistência Técnica. O agente financeiro opera os recursos federais
do Orçamento Geral da União - OGU, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social - FNHIS, entre outros, diretamente com o município e os usuários (MANUAL
DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA IAB/RS, 2019, p. 38).
Numa segunda etapa, o Município, por meio de seus órgãos colegiados, como
o Conselho Municipal de Habitação, elabora um cadastro das famílias, com renda de
até 3 salários-mínimos, aptas a acederem à Assistência Técnica. Feito isso, as
entidades profissionais firmam convênio ou termo de parceria com o Município e com
o agente financeiro, para atuarem na seleção, contratação de profissionais e para
receberem recursos para a gestão da Assistência Técnica. Essas entidades
profissionais exercem o papel de gestores do atendimento técnico, atuando na
organização do funcionamento do programa, na seleção e acompanhamento dos
serviços realizados, na capacitação e qualificação técnica dos profissionais. Ainda
elabora cadastro de profissionais interessados em realizar os serviços de Assistência
Técnica. O referido cadastro engloba os profissionais autônomos, profissionais
representantes de pessoa jurídica, profissionais integrantes de equipe de ONG ou
Universidade (MANUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA IAB/RS, 2019, p. 40).
Na terceira etapa, a família selecionada aciona a entidade profissional, que
indica um profissional cadastrado. O contrato é firmado entre as partes, família e
profissional. O contrato detalha o objeto, prazos, condições e remuneração para o
desenvolvimento do serviço, devendo ser acompanhado e fiscalizado pela entidade
gestora. Nessa etapa, o profissional executa a assistência técnica com a elaboração
do projeto, com a participação da família em todo o processo. A fiscalização desse
exercício profissional é feita pelo Conselho Profissional – CREA ou CAU (MANUAL
DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA IAB/RS, 2019, p. 42).
O quarto passo é a obtenção de recursos para a execução da obra, onde a
família consegue junto às linhas de financiamento do agente financeiro ou de outros
programas de HIS, ou com recursos próprios. O profissional proporciona a segunda

2

O Ministério do Desenvolvimento Regional é a fusão do Ministério das Cidades e do Ministério da
Integração Nacional, por meio da edição da Lei nº 13.844/2019, e reúne as políticas públicas para
infraestrutura e para promoção do desenvolvimento regional. Cabe a esse ministério administrar
projetos relacionados à infraestrutura e projetos para o desenvolvimento regional. O saneamento
ambiental, as administrações das redes de esgoto e do tratamento de recursos hídricos também são
de responsabilidade desse ministério.
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parte da assistência técnica: acompanhamento e execução. A cada etapa concluída,
o profissional recebe a remuneração. A remuneração atende às tabelas de honorários
existentes. O agente financeiro repassa diretamente ao profissional os valores de
honorários devidos, autorizados e comunicados pela entidade gestora. Os agentes
envolvidos realizam relatórios e avaliação do processo concluído (MANUAL DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA IAB/RS, 2019, p. 44).
Todas essas etapas estão elencadas na figura 01, exemplificando como pode
ocorrer o acesso à Assistência Técnica Pública e Gratuita.

Figura 01: Acesso à assistência técnica pública e gratuita

Fonte: MANUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, IAB/RS,
2019, p. 45

Em junho de 2020, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR
e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA assinaram um Acordo
de Cooperação Técnica com a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do
Desenvolvimento Regional. Este acordo tem como objetivo apoiar a implementação
de serviços de assistência técnica para reformas de moradias de famílias de baixa
renda, no âmbito do programa federal Melhoria Habitacional3, a serem prestados por
3

O programa de Melhoria Habitacional (MH), inserido na Medida Provisória nº 996, de 25 de agosto
de 2020: Casa Verde e Amarela e consiste na reforma e ampliação do imóvel, como construção de
telhado, quarto extra, banheiro, instalações elétricas ou hidráulicas, colocação de piso e acabamentos
em geral. As melhorias habitacionais são uma forma de aproveitar os investimentos já realizados pelas
famílias em suas casas, além de respeitar os vínculos sociais e econômicos.
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profissionais de Arquitetura e Engenharia, um significativo passo para a consolidação
da ATHIS:
Historicamente, os programas de financiamento à melhoria habitacional se
limitaram a custear a aquisição de material de construção e, em alguns casos,
admitiam a contratação da mão de obra, porém não exigiam a contratação de
serviços de assistência técnica. Tais programas foram pouco efetivos por
diversas razões, mas muitas das quais poderiam ser evitadas ou, ao menos,
minimizadas com a prestação qualificada da assistência técnica. [...] As
famílias serão mantidas em seu local original de residência preservando
soluções de acesso ao mercado de trabalho e a oportunidades urbanas. Além
de aproveitar os investimentos já feitos pelas famílias em suas moradias, o
programa também terá menor custo para o poder público, permitindo o
aumento de sua escala de atuação. (CAU/BR, 2020)

Visto que a aplicação da ATHIS demanda a transversalidade entre as Políticas
Públicas de Habitação de Interesse Social, de Planejamento Urbano e Ambiental, e
de Proteção do Patrimônio Histórico Cultural, o próximo capítulo apresenta como a
ATHIS pode atender a demanda habitacional, salvaguardar os patrimônios de
interesse arquitetônico, histórico e cultural e reestruturar e qualificar o espaço urbano.
O levantamento destes casos foi realizado por meio de revisão bibliográfica de
experiências e instrumentos legislativos.

4.2

Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS

No presente capítulo, o instrumento urbanístico Assistência Técnica para
Habitação de Interesse Social - ATHIS é examinado a partir de uma breve
retrospectiva histórica das experiências em habitação social no Brasil e da instituição
do referido instrumento. E são levantadas as legislações relacionadas com a ATHIS
nas três instâncias, a saber: federal, estadual e municipal. Como o Estudo de Caso, o
Edifício Wilton Paes de Almeida – WPA, localiza-se na cidade de São Paulo/SP, as
legislações municipais e estaduais analisadas referem-se ao Município e Estado de
São Paulo.
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4.2.1 Experiências de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social

-

ATHIS, no Brasil e a instituição do instrumento.

Habitação e cidade são temáticas que devem ser observadas na sua
complexidade e envolvem necessariamente ações integradas e interdisciplinares de:
arquitetos,

urbanistas,

engenheiros,

sociólogos,

advogados,

entre

outros

profissionais. A Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHIS se
inscreve neste campo de trabalho interdisciplinar.
Podem-se verificar duas linhas de experiências: a assessoria técnica e a
assistência técnica. Analisando as práticas correspondentes a estas, conclui-se que
são duas formas complementares de enfrentar o problema. De um lado, tem-se a
população organizada em associações e movimentos sociais assessorados por
equipes técnicas independentes; de outro, o serviço público de arquitetura, o
atendimento individual de caráter universal (AMORE, 2016).
No município de São Paulo, com a experiência de construção por mutirão com
autogestão, em 1989, usa-se a terminologia “assessoria”. Esta prática, inspirada na
experiência das cooperativas uruguaias, estava baseada no tripé: Poder Público,
Associação dos futuros moradores e Equipe de assessoria técnica. A experiência
paulista em assessorar comunidades de baixa renda se remete aos anos 1970. No
entanto, há experiências anteriores no país, que são reconhecidas como inspiradoras
das práticas posteriores, nos anos 1960, em Recife e Rio de Janeiro.
Em 1970, em várias partes do país, arquitetos se dispuseram a trabalhar com
a população de baixa renda, para melhorar a qualidade das moradias produzidas em
regime

de

autoconstrução.

Neste

período,

existiram

inclusive

programas

governamentais que incorporavam a prática de autoconstrução, como o Programa de
Financiamento de Lotes Urbanizados - PROFILURB e o Programa de Erradicação de
Sub Moradias - PROMORAR, do Banco Nacional de Habitação - BNH, que ofereciam
habitações incompletas (embriões) ou lotes urbanizados. No Rio Grande do Sul, em
1976, foi lançada a publicação Assistência Técnica à Moradia Econômica - ATME,
pelas entidades de arquitetos e engenheiros.
Desde 1990, a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura - FENEA
tem defendido a extensão universitária como parte da formação do arquiteto e
urbanista. Nesse período, criaram-se os Escritórios Modelo de Arquitetura e
Urbanismo – EMAUs, iniciativas autônomas dos estudantes para atender populações
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em situação de vulnerabilidade. Em 1995, surgiu a primeira versão do Projeto de
Orientação a Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo – POEMA, que é
atualizado anualmente nos Seminários Nacionais dos Escritórios Modelo –
SENEMAUs.
Em 2005, o Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB e a Federação Nacional de
Arquitetos - FNA rodaram o Brasil com uma campanha intitulada “Direito à
Arquitetura”. A instituição do instrumento, a Lei de Assistência Técnica para Habitação
de Interesse Social – ATHIS, Lei Federal nº 11.888, foi aprovada em 24 de dezembro
de 2008.
Em 2009, ocorreu a Campanha pela regulamentação da Lei em municípios e
estados, nos diversos eventos do Colegiado Brasileiro de Entidades - CBE. Ainda em
2009, questões como regularização fundiária, resiliência e produção habitacional
foram temas principais do encontro da Bienal de Arquitetura de São Paulo – BIA , que
hospedou o Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetura e Urbanismo - ENSA e
um fórum de movimentos populares especialmente dedicados à discussão da ATHIS.
Em 2010, foi aprovada a Lei 12.378/2010, que criou o Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil – CAU/BR. Dois anos depois, 2012, o CAU/BR abraçou a causa
da Assistência técnica como atribuição profissional de Arquitetos Urbanistas.
No ano de 2016, a 56ª Plenária do CAU/BR determinou a destinação
orçamentária de 2% para ATHIS. Em 2018, o Plano Estratégico de Implementação –
PEI / ATHIS, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de Santa Catarina - CAU/SC,
tornou-se referência nacional para fomentação da ATHIS, inclusive com sua cartilha
sendo publicada pelo CAU/BR.
O Mapa 01 mostra um levantamento das experiências da ATHIS no Brasil,
segundo Cirino (2019):

42
Mapa 01. Experiências da ATHIS no Brasil

Fonte: CIRINO, 2019, p. 40

O gráfico 04 mostra uma síntese cronológica da instituição da ATHIS. Na
sequência analisam-se algumas experiências em assessorias técnicas e ATHIS.
Destacam-se os casos em que houve a aplicabilidade do instrumento nas edificações
multifamiliares em edifícios, localizados em centros históricos, providos de
infraestrutura e serviços. Este levantamento não visa esgotar o assunto, nem mapear
a totalidade das experiências, mas busca contribuir para a questão do direito à
moradia digna. Verifica-se ainda a aplicabilidade do instrumento nos casos especiais
das ocupações irregulares de edifícios localizados em áreas centrais.
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Gráfico 04. Síntese cronológica da instituição da ATHIS
1970
• Assessoria de
arquitetos: moradias
produzidas em
regime de
autoconstrução, em
todo o país;
• Programas
governamentais:
• PROFILURB Programa de
Financiamento de
Lotes Urbanizados
(BNH)
• PROMORAR Programa de
Erradicação de Sub
Moradias (BNH).

1976
• Rio Grande do Sul:
ATME - cartilha de
Assistência Técnica
à Moradia
Econômica.

1989
•Município de São
Paulo: construção por
mutirão com
autogestão; tripé
poder público,
associação dos
futuros moradores e
equipe de assessoria
técnica.

1990
FENEA Federação
Nacional dos
Estudantes de
Arquitetura:
defende a extensão
universitária;
• Criação dos EMAUs
- Escritórios Modelo
de Arquitetura e
Urbanismo.

2005
• Campanha
intitulada “Direito
à Arquitetura”;
• Projeto de Lei é
retomado na
Campanha
Nacional pela
Assistência
Técnica e
debatido no 1º
Seminário
Nacional de
ATHIS ocorrido
em Campo
Grande.

2002
• Defesa
Legislativa, em
nível federal, do
Projeto de Lei
6.223/2002,
dando alcance
nacional à
iniciativa de Porto
Alegre.

2006
• A minuta do
Projeto de Lei é
aprovada no
Congresso
Brasileiro de
Arquitetos em
Goiânia- GO.

2008
• Lei de Assistência
Técnica para
Habitação de
Interesse Social ATHIS - 11.888,
em 24 de
dezembro de
2008.

2001
• Lei 10.257/01
Estatuto da
Cidade inclui a
Assistência
Técnica como
instrumento de
política urbana.

1995
• POEMA - Projeto
de Orientação a
Escritórios
Modelo de
Arquitetura e
Urbanismo;
• Projeto de lei
municipal
assegurava
gratuidade às
famílias de baixa
renda para o
acesso ao
projeto, Prefeitura
de Porto Alegre.

2009
• Campanha pela
regulamentação
da Lei em
municípios e
estados nos
diversos eventos
do Colegiado
Brasileiro de
Entidades;
• Encontro
Nacional de
Sindicatos de
Arquitetura e
UrbanismoENSA e um fórum
de movimentos
populares
especialmente
dedicado à
discussão da
ATHIS.

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020

2018
• Plano Estratégico
de
Implementação PEI-ATHIS do
CAU/SC fomenta
a ATHIS em todo
Brasil.

2016
• 56ª Plenária do
CAU/BR
determinou a
destinação
orçamentária de
2% para ATHIS.

2012
• Censo CAU
Assistência
técnica figura
como atribuição
profissional de
Arquitetos
Urbanistas.

2010
• Aprovada a Lei
12.378/2010 que
cria o Conselho
de Arquitetura e
Urbanismo do
Brasil.
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4.2.1.1

Experiência: Edifício Dandara

O Edifício Dandara, figura 02, localizado na Avenida Ipiranga nº 1225, Santa
Ifigênia, centro de São Paulo, área dotada de infraestrutura urbana, foi o primeiro
Retrofit4 do Programa Minha Casa Minha Vida/Entidades – MCMV-E, realizado por
meio de assessoria técnica em conjunto com o movimento Unificação das Lutas de
Cortiço e Moradia ULCM.

Figura 02. Edifício Dandara: antes e depois do retrofit por meio de assessoria técnica

Fonte: PEDRO; TEIXEIRA, 2019, p. 05

Antes da requalificação, a edificação se encontrava depredada, somente a
estrutura e o corpo do edifício estavam em bom estado. As suas instalações elétricas,
hidráulicas e portões foram furtados durante o período de abandono. Havia no local
acúmulo de lixo, entulhos em geral e até mesmo carcaças de animais mortos (PEDRO;
TEIXEIRA, 2019, p. 05).
O prédio de 120 apartamentos e fachada de pastilhas azuis recebeu
investimentos do Governo Federal, Estadual e Municipal. A antiga sede do Tribunal
Regional do Trabalho foi cedida pela União em 2009, e as famílias foram escolhidas
pelo movimento União das Lutas de Cortiço - ULC. As reformas do Dandara
começaram em 2014, sendo concluídas em 2018, realizadas pela União, Estado e
Município (MOBILE, 2018).
4

Retrofit é um processo de melhoria de instalações antigas que busca atualizar o espaço, corrigir
problemas e torná-lo mais seguro e confortável para os usuários. É como se o profissional responsável
fizesse um novo projeto usando os mesmos conceitos, mas aplicando novas soluções, tecnologias e
materiais.
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O trabalho conjunto com a assessoria técnica da INTEGRA, o programa
MCMV-E e o ULCM possibilitou a reabilitação do imóvel. A assessoria técnica da
INTEGRA, empresa responsável pelo projeto arquitetônico da intervenção, realizou
as instalações elétricas, hidráulicas, tubulações e aquecedores a gás, iluminação de
LED, paredes de dry-wall, elevadores, além da criação de banheiros e cozinhas que
não constavam anteriormente no edifício. O processo se deu de forma participativa,
os moradores selecionados para o edifício participaram da definição do layout dos
apartamentos, da escolha dos revestimentos e da formação do condomínio e suas
regras (PEDRO; TEIXEIRA, 2019).
Sobre o sucesso no Edifício Dandara, do retrofit mediado por assessoria
técnica, Pedro e Teixeira (2019) analisam:
[...] trata da produção não capitalista da habitação, que no caso é realizada
através de um processo de autogestão por uma entidade, no caso a
Unificação das Lutas de Cortiço e Moradia com assessoria técnica da
INTEGRA e subsídio de um programa governamental, formando uma tríade
de agentes e ao mesmo tempo beneficiários de diferentes esferas: a
sociedade civil, o setor privado, e o Estado. Desta forma, além de não
competir com o mercado pelo valor da terra, a produção objetiva a criação de
um valor de uso para famílias específicas, permitindo alcançar um alto grau
de personalização, satisfação e qualidade (sendo usado aqui o conceito de
qualidade como o valor agregado percebido pelo usuário). (PEDRO;
TEIXEIRA, 2019, p. 07)

A experiência do Edifício Dandara mostra que é possível transformar
patrimônios edificados e abandonados em moradia popular de qualidade por meio de
assessoria técnica.

4.2.1.2

Experiência (em andamento): Residencial Cambridge - antigo Hotel

Cambridge

O Residencial Cambridge, antigo Hotel Cambridge, embora se encontre em
processo de regularização fundiária, configura-se como experiência de assessoria
técnica e retrofit da edificação, adequando os espaços para o uso de habitação de
Interesse Social. Tornou-se referência como caso de luta por moradia na área central
de São Paulo, sendo sua história retratada no filme "Era o Hotel Cambridge", da
Diretora Eliane Caffé. Sobre o Edifício, o relatório técnico científico do Mack Pesquisa
(2016) esclarece:
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O edifício funcionou como hotel, uso original até o ano de 2002. Em 2010, a
Prefeitura de São Paulo declarou o imóvel como sendo de interesse social,
por meio do decreto nº 51.237. Após uma batalha jurídica com os herdeiros
do imóvel, a desapropriação foi efetivada em 2011, prevendo uma
reconversão do conjunto de apartamentos, “remodelados em 121 unidades
habitacionais de cerca de 38 m²”. Em novembro de 2012, o edifício foi
ocupado por integrantes da Frente de Luta por Moradia (FLM), e,
posteriormente, foi incorporado à modalidade Entidades do PMCMV.
Atualmente, o projeto arquitetônico, adequado para 121 unidades, é
desenvolvido pela Assessoria Técnica Peabiru Trabalhos Comunitários e
Ambientais. (MACK PESQUISA, 2016, p. 12 e 13)

O Edifício se encontra na região central de São Paulo, e é servido de todo o
tipo de comércio e infraestrutura, as figuras de 03 a 06 mostram o retrofit orientado
pela assessoria técnica:

Figura 03. Residencial Cambridge: retrofit por meio de assessoria técnica

Fonte: MACK PESQUISA, 2016, p. 140
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Figura 04. Área de convivência do Edifício Cambridge

Fonte: MACK PESQUISA, 2016, p. 137
Figura 05. Biblioteca do Edifício Cambridge

Fonte: MACK PESQUISA, 2016, p. 138
Figura 06. Apartamento do Edifício Cambridge

Fonte: MACK PESQUISA, 2016, p. 138
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4.2.1.3

Experiência

de

ATHIS

no

Distrito

Federal

-

Companhia

de

Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB

A

Companhia

de

Desenvolvimento

Habitacional

do

Distrito

Federal

(CODHAB/DF) é uma empresa pública, criada pela Lei 4.020/2007. A CODHAB
desenvolveu uma série de programas habitacionais de interesse social, com a
provisão de moradias e fornecimento de assistência técnica. A ATHIS ganha corpo
dentro da gestão pública, sendo realizada por escritórios técnicos de arquitetura e
engenharia, denominados “postos de assistência técnica”.
Marinho (2020) faz um levantamento da experiência em ATHIS da Companhia
de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, conforme mostra o
mapa 02; na sequência, o gráfico 05 apresenta o fluxo do programa; e a figura 07
mostra fotos das obras.
Mapa 02. Assistência técnica – 12 postos avançados no Distrito Federal

Fonte: MARINHO, 2020, p. 03
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Gráfico 05. Fluxo do programa de ATHIS no Distrito Federal

Fonte: MARINHO, 2020, p. 12

Figura 07. Fotos das obras de ATHIS no Distrito Federal

Fonte: MARINHO, 2020, p. 13

4.2.1.4

Experiência: Condomínio Parque Estela

Em 2004, um grupo de famílias, organizado pelo Movimento Nacional de Luta
por Moradia – MNLM, recorreu à produção habitacional por autogestão, com
incentivos do Programa Crédito Solidário - PCS do governo federal. A inciativa
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posteriormente migrou do Programa Crédito Solidário para o Programa Minha Casa
Minha Vida/Entidades – PMCMV-E, com aportes também do Governo do Estado, por
meio do Programa Casa Paulista, que estabelece recurso extra para ações do
PMCMV no estado de São Paulo (CARTILHA ATHIS, CAU/SC 2018).
Entre 2004 e 2009, o MNLM contou com a assessoria técnica Peabiru
(Assessoria Técnica Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais) para o
desenvolvimento de estudos de viabilidade para a compra do terreno e aprovações
dos projetos na Prefeitura e nos órgãos ambientais, necessários para a contratação
do empreendimento pela Caixa Econômica Federal. A assessoria jurídica foi realizada
pela Sociedade de Apoio à Luta pela Moradia - SAM. Dentre os serviços prestados
pela Peabiru na modalidade autogestão coletiva, no empreendimento, destacam-se:
o estudo de viabilidade, o projeto de arquitetura, os projetos complementares, o
gerenciamento, o acompanhamento de obra, o trabalho social, bem como as
aprovações em órgãos públicos. A obra foi executada sob a administração do MNLM,
e a gestão dos recursos pela Entidade Organizadora. A opção do movimento foi por
contratar uma única construtora, que assumiu todas as etapas de obra e a compra
dos materiais. A liberação dos recursos era feita mediante aferição da qualidade dos
serviços, realizada pela assessoria técnica Peabiru e pela Comissão de
Acompanhamento de Obra - CAO, formada por representantes das famílias
beneficiárias (CARTILHA ATHIS, CAU/SC 2018).

4.2.2 O desconhecimento do instrumento de ATHIS

Como visto, a ATHIS destacou-se como alternativa para a provisão de moradia
digna para a população de baixa renda, por meio de diversas experiências, com a
iniciativa de diversos agentes, que lutaram para que isso ocorresse. O instrumento
teve como importante marco legal a promulgação da Lei Federal 11.888 de 2008, no
entanto, ainda se observa o desconhecimento da ATHIS. Sobre isso, Fabris e
Trzcinski (2019) ponderam:
Assim, observa-se que embora decorridos 10 anos da regularização da lei,
os municípios têm dificuldades ou até mesmo desconhecimento da gestão
dessa política, podendo ser pior nos municípios de pequeno porte devido à
carência do corpo técnico. A adesão da prática de assistência técnica pública
gratuita para habitação de interesse social é relativamente baixa, e ocorre em
ações isoladas, muitas vezes nem caracterizadas como resultantes da lei
11.888 de 2008. (FABRIS; TRZCINSKI, 2019, p. 19)
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Lessa (2018) avalia que a ATHIS, apesar de ter sido pouco implementada após
quase dez anos da aprovação da lei, foi importante para abrir o campo profissional de
diversas disciplinas para a população de baixa renda, permitindo que tivesse acesso
à assessoria técnica, principalmente na área de arquitetura e urbanismo.
A legislação estabelece que a Assistência Técnica para Habitação de Interesse
Social - ATHIS é uma iniciativa local, na esfera do Município, o que requer a
capacitação de profissionais e o desenvolvimento de projetos para atuação neste
campo. Fabris e Trzcinski (2019) notam que existe pouca orientação aos Municípios
como proceder para captar e aplicar os recursos disponíveis adequadamente. Muitas
vezes, aloca-se a gestão da ATHIS em áreas de menor influência técnica e diluem-se
as responsabilidades sociais, sendo estes os maiores entraves para a cumprimento
da ATHIS.
Furlan e Duda (2019) expressam sobre as dificuldades de implementação da
ATHIS:
[...] o sucesso da implementação da ATHIS depende da formatação de ações
que encarem desafios culturais relacionados à sua aceitação como política
necessária para o atendimento da população em situação de baixa renda.
Está relacionado ao enfrentamento da visão sobre habitação como ativo
financeiro, e da sua efetivação como um direito básico garantido. (FURLAN;
DUDA, 2019, p. 22)

Diante dessas dificuldades, Cardoso e Velasco (2019), do Observatório das
Metrópoles,

realizaram

uma Pesquisa

Nacional

sobre

Assistência

Técnica,

respondida por 186 pessoas. As respostas foram apresentadas em 2019, no
Seminário Nacional de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social ATHIS, e demonstraram que um dos principais desafios para a ATHIS é a manutenção
da prática como ação legítima dos profissionais, com apoio do poder público e acesso
a financiamentos para sua realização. Atualmente, muitas experiências se mantêm
por meio de forte militância dos profissionais e parceiros, porém sem um plano efetivo
para dar condições sustentáveis à ATHIS, apesar de sua relevância no cenário
brasileiro de elevado déficit habitacional (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES,
2019).
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4.2.3 Retrospectiva histórica: ATHIS e a Legislação

Fazendo uma breve retrospectiva da história da habitação social no Brasil, é
possível identificar os primeiros passos para uma política habitacional. Na década de
30, a habitação passou a ser vista como uma questão social, devendo ser provida
pelo Estado. Neste mesmo período, surgiram os Institutos de Aposentadoria e Pensão
- IAPs, principais promotores de habitação e cuja produção era financiada por fundos
organizados por categorias profissionais (MARTINS, 2019, p. 27 e 28).
Em continuidade a esses acontecimentos, surgiu a Fundação da Casa Popular
- FCP, em 1946, fato destacado por Camacho (2016), como mostra o trecho a seguir:
O primeiro marco institucional foi representado pela criação da Fundação da
Casa Popular (FCP), instituída por meio do Decreto-lei n° 9.218, de 1° de
maio de 1946. A FCP configurou-se como o primeiro órgão na escala nacional
que tinha como objetivo "proporcionar a brasileiros ou estrangeiros com mais
de dez anos de residência no país ou com filhos brasileiros a aquisição ou
construção de moradia própria, em zona urbana ou rural". (CAMACHO, 2016,
p. 39)

A década de 50 foi marcada por conflitos, em virtude do rápido crescimento
urbano versus os baixos salários, resultando em habitações não assistidas, uma vez
que o Estado ou o mercado financeiro não assumiram essas moradias. Surgiu então
a necessidade de estruturação de uma política habitacional e urbana, coerente com a
crescente demanda das cidades (MARTINS, 2019, p. 28).
Em 1964, foi criada pela primeira vez a base de uma Política Nacional de
Habitação, sendo os principais instrumentos: o Sistema Financeiro da Habitação SFH e o Banco Nacional de Habitação - BNH. Após, organizou-se o fundo para
financiar a Política Habitacional, instituindo-se, em 1964, o Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo - SBPE, e em 1967, o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS (MARTINS, 2019, p. 29). Camacho (2016) explana que, em 1964, foi
criado o Plano Nacional de Habitação por meio da Lei n° 4.380/1964, o Banco
Nacional da Habitação - BNH e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo SERFHAU, entidade autárquica. A autora ainda destaca o ano de 1966, ano da
criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS:
Dois anos mais tarde, foram criados o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE),
configurados como fontes de recursos estáveis para o funcionamento do
Sistema Financeiro de Habitação (SFH) do BNH. (CAMACHO, 2016, p. 39)
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Uma revolução ocorreu com a extinção do BNH, em 1986, período marcado
por uma forte crise econômica e o fim da ditadura militar. Em 1987, foi encaminhada,
para a Assembleia Nacional Constituinte, a Emenda Constitucional de Iniciativa
Popular pela Reforma Urbana. Esta Emenda foi incorporada à Constituição Federal
de 1988, fato de relevância para as políticas urbanas, habitacional, meio ambiente e
proteção do patrimônio histórico e cultural.
Em 1991, foi feito o primeiro projeto de Lei de Iniciativa Popular (PL 2.710/92),
com a proposta de criação de um fundo para a provisão de habitação social
(MARTINS, 2019, p. 30).
Martins (2019) explica que a aplicação do instrumento urbanístico da
assessoria técnica e o desenvolvimento do programa Fundo de Atendimento à
População Moradora em Habitação Subnormal - FUNAPS Comunitário, no Município
de São Paulo, fortaleceram os movimentos de moradia:
No município de São Paulo, destaca-se a gestão da prefeita Luiza Erundina
(1989 – 1992) do Partido dos Trabalhadores (PT), quando foi estruturado um
arranjo entre prefeitura, movimentos sociais e assessorias técnicas
possibilitando a construção de vários empreendimentos reunidos no
inventário realizado neste trabalho. O programa desenvolvido nesta gestão
(Funaps Comunitário) é a principal referência de produção habitacional com
práticas por autogestão e presença de assessoria técnica. (MARTINS, 2019,
p. 31)

Nesse momento histórico, a assessoria técnica apresentou aspectos de
interesse para a formatação de políticas públicas. Martins (2019) faz um resumo do
dessa abertura comunitária e movimentos sociais frente à questão da moradia social:
No caminho percorrido identifica-se, portanto, a importância do programa
FUNAPS Comunitário ou FUNACOM, desenvolvido na gestão Erundina
(1989-1992); posteriormente, com o protagonismo dos movimentos sociais,
as reivindicações são levadas à esfera estadual, com a criação de programas
de produção por mutirão junto a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU) de São Paulo – Programa Mutirão UMM
(1991) e Programa Paulista de Mutirão (1995). Em 2004, primeiro governo do
Partido dos Trabalhadores (PT) na presidência da república, os programas
auto gestionários alcançam a esfera federal, a princípio com o Programa
Crédito Solidário (PCS), e em 2009, com o Programa Minha Casa Minha Vida
- Entidades (MCMV-E). Em 1991, foi criado o Programa de mutirão UMM,
reformulado em 1995 originando o Programa Paulista de Mutirão. Em 2004,
já havia sido lançado pelo governo federal o Programa Crédito Solidário
(PCS), também com práticas em autogestão, que obteve uma produção
mínima, muito aquém do esperado. Na política habitacional o governo petista
lançou o pacote Minha Casa Minha Vida (MCMV) em 2009, programa basilar
da política habitacional até os dias de hoje. (MARTINS, 2019, p. 38)
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No ano de 2005, aprovou-se a Lei Nº 11.124/2005, que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social – FNHIS e o Conselho Gestor do FNHIS.
Alcançou notoriedade no ano de 2008, quando da instituição do instrumento,
com a criação da Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social ATHIS - 11.888, em 24 de dezembro de 2008, representando um importante marco
legal da assistência técnica pública e gratuita.
Em 2009, foi criado o Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades (MCMVE), com o objetivo de tornar a moradia digna acessível às famílias de baixa renda. O
Programa MCMV-E foi organizado por meio de cooperativas habitacionais,
associações e demais entidades privadas sem fins lucrativos, e estava vinculado à
Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério das Cidades. Este Programa permitiu
uma atuação mais efetiva do governo federal, para o atendimento das famílias de
baixa renda, com o pagamento dos custos com assistência técnica para a elaboração
e aprovação de projetos de urbanismo, engenharia e arquitetura, como também de
assistência jurídica e social.
Recentemente, a Medida Provisória - MP 996/2020 reviu o Programa MCMV,
extinguindo esta sigla, instituindo o Programa Habitacional Casa Verde e Amarela.
Esta Medida apresenta algumas diretrizes gerais e recupera os instrumentos legais e
financeiros de política habitacional. Dentre esses instrumentos, destacam-se: o
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, o Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social – FNHIS, o Fundo de Desenvolvimento Social – FDS e
o FAR - Fundo de Arrendamento Residencial.
A MP 996/2020 apresenta proposta de inclusão de um programa de
regularização fundiária e de melhorias habitacionais, dando continuidade às políticas
que já existiam antes sem estarem diretamente vinculadas ao PMCMV.

Estas

atividades deverão ser desenvolvidas por empresas ou por profissionais, sem
participação do setor público, a partir de ações de Assistência Técnica para Habitação
de Interesse Social – ATHIS (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2020).
Esta breve retrospectiva da história da habitação social no Brasil permite
contextualizar a criação da Lei Federal de ATHIS, conforme síntese cronológica,
gráfico 06. Na sequência são verificadas as demais legislações e instrumentos de
poder ligados à Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social.
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Gráfico 06: Síntese cronológica histórica da habitação social no Brasil
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Programa Mutirão
UMM;

1988
• Emenda foi
incorporada à
Constituição
Federal;

1987
• Emenda
Constitucional
de Iniciativa
Popular pela
Reforma
Urbana;

1995
• Programa
Paulista de
Mutirão;

2004
• Programas
autogestionários;
• PCS - Programa
Crédito Solidário;

2005
• Lei Nº 11.124/2005
que dispõe:
• SNHIS - Sistema
Nacional de
Habitação de
Interesse Social;
• FNHIS - Fundo
Nacional de
Habitação de
Interesse Social;
• Conselho Gestor do
FNHIS;

2008
• Lei de
Assistência
Técnica para
Habitação de
Interesse Social
- ATHIS 11.888, em 24
de dezembro de
2008;

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020

2020
• Programa casa
Verde e Amarela.

2009
• Programa Minha
Casa Minha Vida
- Entidades
(MCMV-E);
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4.2.4 Hierarquia das legislações e dos instrumentos de poder ligada à Assistência
Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS: Estudo de caso da
Cidade de São Paulo/SP

Nesse capítulo é analisada a hierarquia das estruturas de poder, assim como a
revisão história desses instrumentos, que estão envolvidos com a Legislação da
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS, Lei nº 11.888/2008.
Este levantamento tem como objeto de estudo a cidade São Paulo/SP, mais
especificamente o Largo do Paissandu, local onde ocorreu a ocupação do Edifício
Wilton Paes de Almeida.
O gráfico 07 sintetiza estas legislações, abrangendo as três instâncias
governamentais.

Gráfico 07. Hierarquia das legislações e dos instrumentos de poder ligada à Assistência
Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020

Verificam-se a seguir, detalhadamente, cada uma dessas legislações e
instrumentos de poder ligados à Assistência Técnica para Habitação de Interesse
Social – ATHIS.
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4.2.5 Legislação Federal e a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social
– ATHIS

Como visto no gráfico 07, sobre a hierarquia das legislações e dos instrumentos
de poder ligados à Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS,
no âmbito federal, encontram-se: (I) a Constituição Federal (1998); (II) a Lei nº
10.257/2001 - Estatuto da Cidade; (III) a Lei nº 11.124/2005 - Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social – SNHIS, que cria o Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS; ; (IV) a Lei nº
11.888/2008 - Assistência Técnica Pública e Gratuita; (V) a Lei nº 12.378/2010, que
cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/BR.

4.2.5.1

A Constituição Federal – 1988 e a Habitação

A Constituição Federal, 1988, faz referência à Política Urbana, no artigo 5º,
inciso XXIII, estabelecendo que a propriedade atenda a sua função social:
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;
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e
prévia indenização em dinheiro, ressalvada os casos previstos nesta
Constituição;
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá
usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização
ulterior, se houver dano; (BRASIL, 1988).

Ainda sobre a função social da propriedade, no título VII, Da Ordem Econômica
e Financeira, no Capítulo I, Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica, no artigo
170, estabelece que, a fim de assegurar a todos a moradia digna, a ordem econômica
deverá observar os princípios da função social da propriedade. Sobre a função social
da propriedade, Pedra e Freitas (2015), avaliam que:
O estudo da propriedade sempre foi um desafio, pois pode ser considerado
um direito intrínseco à pessoa humana, com especial potencialidade para
concretizar, juridicamente e no mundo empírico, direitos e garantias
fundamentais, especialmente diante de um quadro tão rico destes direitos em
uma Constituição densa como a de 1988, que trata não apenas de direitos de
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defesa em relação ao Poder Público, mas também, de direitos que podem ser
visualizados nas relações puramente privadas, com grande carga ideológica
voltada para aspectos sociais e econômicos prestigiados pela Carta Magna.
(PEDRA; FREITAS, 2015, p. 54)

Os autores descrevem a transformação dos princípios da função social da
propriedade, desvinculando do regime tradicional da propriedade:
A função social da propriedade passou a ser conjugada com outros princípios
e direitos fundamentais, como os da dignidade da pessoa humana, cidadania,
moradia, patrimônio mínimo, dentre outros, fazendo com que se
desvinculasse de um regime tradicional e próprio da propriedade, deixando,
inclusive, de considerar aspectos substanciais e econômicos da garantia
constitucional do direito de propriedade privada. (PEDRA; FREITAS, 2015,
p. 54)

Por fim, os autores expõem que a função social da propriedade tem como
objetivo fundamental alcançar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária,
com a promoção do bem estar de todos:
Pelo que se denota da referida evolução, não há qualquer dúvida quanto à
potencialidade da propriedade para o alcance dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil, em especial, da construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, com a promoção do bem estar de todos.
Sob a perspectiva da solidariedade, o reconhecimento do direito fundamental
de propriedade enseja a possibilidade de imposição de condutas socialmente
desejáveis, que podem ser tipificadas como deveres fundamentais, como
contrapartida ou condição da existência do próprio direito fundamental.
Embora o vocábulo “dever” ainda desperte, em muitos, ideia de limitação de
direitos, castração de liberdades individuais e autoritarismo estatal, não se
pode olvidar que, embora os deveres fundamentais restrinjam as liberdades
das pessoas a quem o dever é imposto, eles prestam-se para a realização de
direitos fundamentais. (PEDRA; FREITAS, 2015, p. 57)

O artigo 6º da Constituição Federal destaca a moradia como direito social: “São
direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL,
1988).
Em relação ao acesso à habitação, a Constituição Federal, no artigo 23, Título
III, Da Organização do Estado, Capítulo II, Da União, estabelece a competência
conjunta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que devem em
comum promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico.
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A Constituição Federal caracteriza-se como a esfera de maior abrangência em
todos os aspectos ligados à habitação, mais especificamente, à habitação de
interesse social, conforme os artigos 182 e 183:
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 bemestar de seus habitantes. * estatuto da cidade *
§ 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.
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e
cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
(Regulamento)
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem
ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma
vez.
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. (BRASIL,
1988).

A Constituição Federal, no que se refere às políticas públicas habitacionais,
permitiu a descentralização da forma de intervenção na habitação social, nas esferas
estadual e municipal, conforme descreve Camacho (2016):
A descentralização da forma de intervenção na habitação social nas esferas
municipal e estadual representou uma fase de crescimento de experiências,
marcadas pela heterogeneidade de iniciativas, contudo, pouco articuladas em
decorrência da ausência de uma política nacional. (CAMACHO, 2016, p. 39.)

Nos próximos capítulos, analisa-se como os artigos 182 e 183, da Constituição
Federal, embasaram a criação de leis e decretos que fundamentam a instituição da
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS.

60

4.2.5.2

Estatuto da Cidade - Lei Federal nº 10.257 / 2001 e a Assistência Técnica

para Habitação de Interesse Social – ATHIS

A fim de estabelecer diretrizes gerais da política urbana, e regulamentar os
artigos 182 e 183 da Constituição Federal, foi criada a Lei Federal nº 10.257, de 10 de
julho de 2001, o Estatuto da Cidade. A Lei institui o uso da propriedade urbana em
prol do bem coletivo, como mostra a seguir:
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da
Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam
o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do
bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.
Art. 3º Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política
urbana:
III - promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, programas de construção de moradias e melhoria
das condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas, dos
passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público;
(ESTATUTO DA CIDADE, 2001)

No Capítulo II, dos Instrumentos da Política Urbana, na Seção I, dos
Instrumentos em Geral, no Artigo 4º, a Assistência Técnica e Jurídica gratuita para as
comunidades e grupos sociais menos favorecidos é prevista como instrumento:
Art. 4º Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:
V – Institutos jurídicos e políticos:
r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais
menos favorecidos;
§ 2º Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social,
desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública com
atuação específica nessa área, a concessão de direito real de uso de imóveis
públicos poderá ser contratada coletivamente. (ESTATUTO DA CIDADE,
2001)

Tarricone (2018) enfatiza que o Estatuto da Cidade tem importância como
instrumento legal que busca garantir a função social da propriedade:
A partir do Estatuto da Cidade, os municípios têm as ferramentas para
enfrentar questões urbanas, sociais e ambientais, como a inadequação
domiciliar nos assentamentos precários. Os municípios precisaram adequar
seus Planos Diretores para conseguir operar os instrumentos previstos pelo
Estatuto. O art. 182 da Constituição Federal já previa que todos os que
tivessem mais de 20 mil habitantes deveriam, obrigatoriamente, desenvolver
seu Plano Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e
expansão urbana. O Estatuto da Cidade vem firmar tal obrigatoriedade e
outros instrumentos legais de parcelamento que buscam garantir a função
social da propriedade. (TARRICONE, 2018, p. 26)
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4.2.5.3

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho
Gestor do FNHIS – Lei Federal nº 11.124 / 2005 e a Assistência Técnica para
Habitação de Interesse Social – ATHIS
A Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005, dispõe sobre o Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS.
No capítulo I, em seu artigo 2º, a Lei institui o Sistema Nacional de Habitação
de Interesse Social – SNHIS, que, entre outros objetivos, procura viabilizar para a
população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e
sustentável:
Art. 2º Fica instituído o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social –
SNHIS, com o objetivo de:
I – viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e
à habitação digna e sustentável;
II – implementar políticas e programas de investimentos e subsídios,
promovendo e viabilizando o acesso à habitação voltada à população de
menor renda; e
III – articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições
e órgãos que desempenham funções no setor da habitação. (LEI FEDERAL
nº 11.124, 2005)

A Lei, no artigo 4º, estabelece os princípios que devem ser observados na
atuação do SNHIS, colocando a moradia digna como direito e vetor de inclusão social:
I – os seguintes princípios:
a) compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, estadual,
do Distrito Federal e municipal, bem como das demais políticas setoriais de
desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social;
b) moradia digna como direito e vetor de inclusão social;
c) democratização, descentralização, controle social e transparência dos
procedimentos decisórios;
d) função social da propriedade urbana visando a garantir atuação
direcionada a coibir a especulação imobiliária e permitir o acesso à terra
urbana e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade; (LEI FEDERAL nº 11.124, 2005)

Das diretrizes contidas no artigo 2º, destaca-se a alínea “b”, da utilização
prioritária de incentivo ao aproveitamento de áreas dotadas de infraestrutura não
utilizadas ou subutilizadas, inseridas na malha urbana:
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II – as seguintes diretrizes:
a) prioridade para planos, programas e projetos habitacionais para a
população de menor renda, articulados no âmbito federal, estadual, do
Distrito Federal e municipal;
b) utilização prioritária de incentivo ao aproveitamento de áreas dotadas de
infra-estrutura não utilizadas ou subutilizadas, inseridas na malha urbana;
c) utilização prioritária de terrenos de propriedade do Poder Público para a
implantação de projetos habitacionais de interesse social;
d) sustentabilidade econômica, financeira e social dos programas e projetos
implementados;
e) incentivo à implementação dos diversos institutos jurídicos que
regulamentam o acesso à moradia;
f) incentivo à pesquisa, incorporação de desenvolvimento tecnológico e de
formas alternativas de produção habitacional;
g) adoção de mecanismos de acompanhamento e avaliação e de indicadores
de impacto social das políticas, planos e programas; e
h) estabelecer mecanismos de quotas para idosos, deficientes e famílias
chefiadas por mulheres dentre o grupo identificado como o de menor renda
da alínea "a" deste inciso. (LEI FEDERAL nº 11.124, 2005)

O artigo 5º da Lei estabelece os órgãos e entidades que Integram o Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, dentre os quais se destacam: (I)
o Ministério das Cidades (atualmente, a Secretaria Nacional de Habitação – SNH, do
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR)5 , órgão central do SNHIS; (II) o
Conselho Gestor do FNHIS; (III) a Caixa Econômica Federal – CEF, agente operador
do FNHIS; e (IV) as Fundações, sociedades, sindicatos, associações comunitárias,
cooperativas habitacionais e quaisquer outras entidades privadas que desempenhem
atividades na área habitacional, afins ou complementares, todos na condição de
agentes promotores das ações no âmbito do SNHIS.
Conforme consta no artigo 15° da Lei, entre outros requisitos, compete ao
Conselho Gestor do FNHIS: (I) Definir as diretrizes e critérios de alocação dos
recursos do FNHIS, a Política e o Plano Nacional de Habitação estabelecidos pelo
Ministério das Cidades (atualmente, a Secretaria Nacional de Habitação – SNH, do
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR) e as diretrizes do Conselho das
Cidades (órgão extinto)6; (II) aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas
anuais e plurianuais dos recursos do FNHIS.
O artigo 6º da referida Lei estabelece os recursos do Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social, sendo estes: o Fundo de Amparo ao Trabalhador –
FAT, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e o Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social – FNHIS.
5

Atualmente Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, pela edição da Lei nº 13.844/2019 que
uniu o Ministério da Integração Nacional com o Ministério das Cidades.
6
O Conselho Nacional das Cidades está entre os órgãos de participação sociais extintos pelo Decreto
9.759/2019.
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O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS é um fundo de
natureza contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos para o Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS (CAIXA, 2020).
Os recursos do FNHIS são oriundos do Orçamento Geral da União - OGU7 e
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. Estes recursos são aplicados
de forma descentralizada, por mediação dos Estados, Distrito Federal e Municípios
(CAIXA, 2020).
A Lei no artigo 2º define os objetivos do Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social – FNHIS:
Art. 2º Fica instituído o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social –
SNHIS, com o objetivo de:
I – Viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e
à habitação digna e sustentável;
II – Implementar políticas e programas de investimentos e subsídios,
promovendo e viabilizando o acesso à habitação voltada à população de
menor renda; e
III – articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições
e órgãos que desempenham funções no setor da habitação. (LEI FEDERAL
nº 11.124, 2005)

O Capítulo II, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS, na
Seção III, Das Aplicações dos Recursos do FNHIS, no artigo 11º, parágrafo 3º,
estabelece sobre o envolvimento da assistência técnica gratuita:
§ 3º Na forma definida pelo Conselho Gestor, será assegurado que os
programas de habitação de interesse social beneficiados com recursos do
FNHIS envolvam a assistência técnica gratuita nas áreas de arquitetura,
urbanismo e engenharia, respeitadas as disponibilidades orçamentárias e
financeiras do FNHIS fixadas em cada exercício financeiro para a finalidade
a que se refere este parágrafo. (Incluído pela Lei nº 11.888, de 2008). (LEI
FEDERAL nº 11.124, 2005).

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS instituiu o Plano
Nacional de Habitação – PlanHab, em 2009, com metas até 2023, sendo que no atual
governo está sendo revisto. O PlanHab é um pacto nacional pela moradia digna e
configura-se como importante instrumento para a implementação de uma nova
Política Nacional de Habitação.
7

Orçamento Geral da União (OGU) é o instrumento tecno político em que se materializam os resultados
de um processo decisório em torno da priorização das políticas públicas, marcado por disputas,
cooperação, comandos hierarquizados e espaços de autonomia fragmentados. O Orçamento Geral da
União (OGU) é composto pelo Orçamento Fiscal, o Orçamento de Investimento das Empresas Estatais
Federais
e
o
Orçamento
da
Seguridade
Social.
Disponível
em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A7amento_p%C3%BAblico> Acesso em: 02 set. 2020.
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O PlanHab destaca a importância da Assistência Técnica para Habitação de
Interesse Social – ATHIS, Lei n° 11.888/08, como sendo essencial para o
cumprimento das metas do Plano. Considera que o fortalecimento da ação de
assistência técnica nas áreas de gestão de projetos e empreendimentos, assim como
de arquitetura e engenharia, poderá aportar melhores resultados para as
necessidades habitacionais brasileiras de hoje e no horizonte temporal do Planhab
(PLANHAB, 2009).
O Plano ainda especifica a Linha Programática para Assistência técnica, que
objetiva o apoio ao desenvolvimento e à implementação de estratégias de capacitação
e oferta de serviços de assistência técnica, visando melhorar a capacidade dos
agentes envolvidos na produção habitacional (PLANHAB, 2009).
Nesta Linha Programática para Assistência técnica, o PlanHab estabelece os
agentes promotores, sendo estes: o Ministério das Cidades (atualmente, a Secretaria
Nacional de Habitação – SNH, do Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR) –
agente Gestor; o Ministério da Educação – agente Conveniado; a Caixa Econômica
federal (CEF) agente Operador e financeiro (entre outros); os Órgãos Estaduais da
administração Direta Responsável pela Política Habitacional – agente Promotor; os
Órgãos Municipais da administração Direta Responsável pela Política Habitacional –
agente Promotor e os agentes de assistência técnica (PLANHAB, 2009).
O Plano também define as fontes de recursos para a Assistência Técnica: o
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS; Outros recursos do
Orçamento Geral da União – OGU e Recursos orçamentários dos governos estaduais
e municipais (PLANHAB, 2009).
Das formas de financiamento para a Assistência Técnica, o Plano estabelece:
a Remuneração dos agentes de Assistência Técnica, credenciados pelo agente
financeiro, com recursos do FNHIS e fundos Estaduais e Municipais e o Convênio
entre o Ministério das Cidades (atualmente, a Secretaria Nacional de Habitação –
SNH, do Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR); o Ministério da Educação
para financiamento de atividades de Assistência Técnica desenvolvidas nos âmbitos
de universidades e centros de ensino médio profissionalizante (PLANHAB, 2009).
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4.2.5.4

Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS: Lei

Federal nº 11.888 / 2008

A Lei Federal nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008, assegura às famílias de
baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de
habitação de interesse social e altera a Lei nº 11.124/2005, que dispõe sobre o
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.
A assistência técnica é considerada como parte integrante do direito social à
moradia, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (art. 6º) e a Lei de Diretrizes
Gerais da Política Urbana, Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida
como Estatuto da Cidade.
No artigo 2º, a Lei estabelece que as famílias com renda mensal de até 3
salários-mínimos têm direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a
construção de habitação de interesse social para sua própria moradia, residentes em
áreas urbanas ou rurais.
No parágrafo 1º, do artigo 2º, coloca que o direito à assistência técnica abrange
todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra, para a
edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária da habitação. A Lei ainda
objetiva, no artigo 2º, parágrafo 2º, inciso III, evitar a ocupação de áreas de risco e de
interesse ambiental. No artigo 3º, esclarece que a efetivação da Lei deverá contar com
o apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para a
execução de serviços permanentes e gratuitos de assistência técnica nas áreas de
arquitetura, urbanismo e engenharia. Sobre os critérios para oferecer a assistência
técnica, bem com as prioridades, são vistos no artigo 3º, parágrafos 1º e 2º:
§ 1º A assistência técnica pode ser oferecida diretamente às famílias ou a
cooperativas, associações de moradores ou outros grupos organizados que
as representem.
§ 2º Os serviços de assistência técnica devem priorizar as iniciativas a serem
implantadas:
I - Sob regime de mutirão;
II - Em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse
social. (ATHIS - LEI FEDERAL, 2008)

A respeito da prestação dos serviços a lei, no artigo 4º, estabelece as diretrizes
de atuação dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia:
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Art. 4º Os serviços de assistência técnica objeto de convênio ou termo de
parceria com União, Estado, Distrito Federal ou Município devem ser
prestados por profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia
que atuem como:
I - Servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios;
II - Integrantes de equipes de organizações não-governamentais sem fins
lucrativos;
III - profissionais inscritos em programas de residência acadêmica em
arquitetura, urbanismo ou engenharia ou em programas de extensão
universitária, por meio de escritórios-modelos ou escritórios públicos com
atuação na área;
IV - Profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas,
previamente credenciados, selecionados e contratados pela União, Estado,
Distrito Federal ou Município.
§ 1º Na seleção e contratação dos profissionais na forma do inciso IV do caput
deste artigo, deve ser garantida a participação das entidades profissionais de
arquitetos e engenheiros, mediante convênio ou termo de parceria com o ente
público responsável.
§ 2º Em qualquer das modalidades de atuação previstas no caput deste artigo
deve ser assegurada a devida anotação de responsabilidade técnica. (ATHIS
- LEI FEDERAL, 2008)

A Lei ainda versa, no artigo 5º, sobre a capacitação dos profissionais para a
prestação dos serviços de assistência técnica.
Art. 5º Com o objetivo de capacitar os profissionais e a comunidade usuária
para a prestação dos serviços de assistência técnica previstos por esta Lei,
podem ser firmados convênios ou termos de parceria entre o ente público
responsável e as entidades promotoras de programas de capacitação
profissional, residência ou extensão universitária nas áreas de arquitetura,
urbanismo ou engenharia.
Parágrafo único. Os convênios ou termos de parceria previstos no caput
deste artigo devem prever a busca de inovação tecnológica, a formulação de
metodologias de caráter participativo e a democratização do conhecimento.
(ATHIS - LEI FEDERAL, 2008)

Sobre os recursos financeiros, a Lei pressupõe, nos artigos 6º e 7º, recursos
de fundos federais direcionados à habitação de interesse social, recursos públicos
orçamentários ou por recursos privados:
Art. 6º Os serviços de assistência técnica previstos por esta Lei devem ser
custeados por recursos de fundos federais direcionados à habitação de
interesse social, por recursos públicos orçamentários ou por recursos
privados.
Art. 7º O art. 11 da Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005, que dispõe sobre
o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, cria o Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS e institui o Conselho
Gestor do FNHIS, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 11. ...................................................................................
..........................................................................................................
§ 3º Na forma definida pelo Conselho Gestor, será assegurado que os
programas de habitação de interesse social beneficiados com recursos do
FNHIS envolvam a assistência técnica gratuita nas áreas de arquitetura,
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urbanismo e engenharia, respeitadas as disponibilidades orçamentárias e
financeiras do FNHIS fixadas em cada exercício financeiro para a finalidade
a que se refere este parágrafo.” (NR). (ATHIS - LEI FEDERAL, 2008)

Camacho (2016) faz uma reflexão sobre a Lei de Assistência Técnica,
destacando a importância de que o repasse dos recursos do governo seja
concretizado:
Pressupõe-se que a utilização da Lei de Assistência Técnica confere suporte
legal e técnico para que o morador altere sua moradia com mais condições
de habitabilidade e segurança. Além disso, os arquitetos e engenheiros terão
campo de atuação ampliado, com a criação de condições legais e financeiras
para o exercício da profissão para um público que, dificilmente, teve acesso
ao planejamento de uma habitação nos moldes formais devido aos serviços
onerosos. A Lei nº 11.888/08 prevê que para que o repasse dos recursos do
governo seja concretizado, deve-se atender toda a legalidade envolvida,
como a elaboração e aprovação de projeto junto aos órgãos competentes que
atenda as leis urbanísticas e, o profissional deve estar e manter-se em dia
com as suas obrigações legais nos conselhos regionais. (CAMACHO, 2016,
p. 16.)

4.2.5.5

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/BR: Lei Federal nº 12.378

/ 2010 e a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS

A Lei Federal nº 12.378 de 2010 regulamenta o exercício da Arquitetura e
Urbanismo, também cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR
e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAUs.
No artigo 2º, estabelece as atividades e atribuições do arquiteto e urbanista,
consistindo, no inciso IV, a assistência técnica, assessoria e consultoria.
Em 2015, foi realizada pesquisa pelo CAU/BR e o Instituto Data Folha, que
revelou que mais de 85% dos brasileiros constroem e reformam sem orientação de
arquitetos e urbanistas ou engenheiros (CAU/BR, 2016).
Buscando contribuir para a efetivação da assistência técnica e gratuita, em
2016, o CAU/BR aprovou, na 56ª Plenária Nacional, medida que determina que 2%
do orçamento do Conselho, em cada regional do país, deve ser destinados aos
programas de assistência técnica e gratuita, a partir do ano de 2017 (CAU/BR, 2016).
Esse fato tem fomentado o debate entre arquitetos e urbanistas, levando a novas
propostas e possíveis avanços. Sobre isso, Cardoso e Lopes (2019) fazem a seguinte
reflexão:
O papel do CAU e demais entidades representativas da categoria tem sua
importância, visto que esses órgãos podem atuar como articuladores para as
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futuras ações de ATHIS. No entanto, a prática só se consolidará com a
aproximação dos arquitetos e urbanistas com a realidade e os problemas
sociais, através da observação da população como detentora de direitos, que
incluem o direito à cidade e à moradia digna. Portanto, não será em
seminários a portas fechadas, discutindo entre arquitetos, que teremos uma
concepção dessa prática. (CARDOSO; LOPES, 2019, p. 14)

4.2.6 Legislação Estadual e a Assistência Técnica para Habitação de Interesse
Social – ATHIS

No Estado de São Paulo, têm-se como legislações que fundamentam a
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS: (I) a Lei Estadual nº
12.801/2008 - da Participação do Estado no SNHIS, criação do CEH, e instituição dos
Fundos FPHIS e FGH; (II) a Lei Estadual nº 13.895/ 2009, que alterou a Lei Estadual
nº 12.801/2008 - acrescendo o inciso XV – “assistência técnica gratuita”; (III) a Lei
estadual nº 13.089/2015, Estatuto das metrópoles.

4.2.6.1

Participação do Estado no SNHIS, criação do CEH, e instituição dos

Fundos FPHIS e FGH – Lei Estadual nº 12.801 / 2008

A Lei nº 12.801 / 2008 autoriza o Poder Executivo a adotar medidas visando à
participação do Estado no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social –
SNHIS. No artigo 1º, parágrafos 1º e 2º, estabelece sobre esta participação, e destaca
que tem como alvo as populações com renda familiar mensal de até 5 (cinco) saláriosmínimos, assim como desenvolver programas habitacionais que atendam famílias de
renda familiar acima de 5 (cinco) até o limite de 10 (dez) salários-mínimos:
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências
necessárias à participação do Estado no Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social - SNHIS, de que trata a Lei federal nº 11.124, de 16 de junho
de 2005, direcionado à população de baixo poder aquisitivo.
§ 1º - O direcionamento a que se refere o "caput" deste artigo tem como alvo
as populações com renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários mínimos,
vigentes
no
Estado
de
São
Paulo.
§ 2º - O Poder Executivo Estadual poderá desenvolver programas
habitacionais que atendam famílias de renda família acima de 5 (cinco) até o
limite de 10 (dez) salários mínimos, vigentes no Estado de São Paulo, desde
que os recursos destinados ao atendimento desses, independentemente de
sua fonte de origem, não ultrapassem 20% (vinte por cento) do orçamento
total da Secretaria da Habitação e da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU.
Artigo 2º - O SNHIS será desenvolvido no Estado por meio de planos estadual
e municipais, sendo os programas e ações incluídos nos programas
plurianuais - PPAs, leis de diretrizes orçamentárias - LDOs e leis
orçamentárias anuais - LOAs. (LEI ESTADUAL nº 12.801, 2008)
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A Lei cria o Conselho Estadual de Habitação – CEH, vinculado à Secretaria da
Habitação. Entre as atribuições do Conselho, destacam-se: (I) propor programas e
ações para o desenvolvimento da política estadual para a habitação de interesse
social; (II) promover a cooperação dos governos federal, estadual e municipais com a
sociedade civil organizada na formulação e execução da política estadual da
habitação de interesse social.
A Lei institui o Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social – FPHIS, sendo
recursos do fundo, entre outros: (I) - recursos financeiros provenientes do Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS, de que trata a Lei federal nº
11.124, de 16 de junho de 2005; (II) - transferências da União e dos Municípios. No
Artigo 16, estabelece que os recursos do FPHIS sejam destinados a programas
habitacionais de interesse social. Entre estes, prevê no inciso XV, a assistência
técnica gratuita nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, nos termos da Lei
federal nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008. Este inciso foi acrescentado pela Lei
nº 13.895, de 22/12/2009.
I - aquisição, locação, arrendamento, construção, conclusão, ampliação,
melhoria, reforma de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;
II - aquisição de terrenos destinados à implantação de intervenções
habitacionais;
III
produção
e
financiamento
de
lotes
urbanizados;
IV - produção e financiamento de empreendimentos habitacionais dotados de
infraestrutura
urbana
básica
e
equipamentos
comunitários;
V - regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse
social;
VI - urbanização ou reurbanização de áreas degradadas ou assentamentos
informais;
VII
produção
de
equipamentos
comunitários;
VIII - investimento em obras e serviços de saneamento básico, infraestrutura
e equipamentos urbanos, complementares aos atendimentos habitacionais
de
interesse
social;
IX - aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias
em
processos
de
regularização;
X - recuperação ou construção de imóveis em áreas encortiçadas ou
deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse
social;
XI - repasse de recursos aos agentes financeiros e promotores e aos fundos
municipais e regionais, visando a sua aplicação em programas e ações
aprovadas
pelo
Conselho
Gestor
do
FPHIS;
XII - concessão de subsídios, observadas as normas pertinentes e os limites
orçamentários
estabelecidos;
XIII - constituição de contrapartidas, para viabilizar a completa realização dos
programas
implementados
com
recursos
do
FPHIS;
XIV - ressarcir os custos operacionais do agente operador.
XV - Assistência técnica gratuita nas áreas de arquitetura, urbanismo e
engenharia, nos termos da Lei federal nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008.
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(NR) - Inciso XV acrescentado pela Lei nº 13.895, de 22/12/2009. (LEI
ESTADUAL Nº 12.801, 2008)

Por último, a Lei institui o Fundo Garantidor Habitacional – FGH, destinado às
ações relacionadas exclusivamente a empreendimentos de interesse social voltados
à população de baixa renda.

4.2.6.2

Acréscimo do inciso XV – “Assistência técnica gratuita” - na Lei nº

12.801 / 2008 – Lei Estadual nº 13.895 / 2009
A Lei nº 13.895 de 2009 altera a Lei n. 12.801 de 2008: “da Participação do
Estado no SNHIS, criação do CEH, e instituição dos Fundos FPHIS e FGH”,
acrescendo o inciso XV – “Assistência técnica gratuita”, como destacado nos artigos
1º e 2º:
Artigo 1º - Fica o artigo 16 da Lei nº 12.801, de 15 de janeiro de 2008,
acrescido
de
um
inciso
XV
com
a
seguinte
redação:
“Artigo
16
..........................................................
XV - assistência técnica gratuita nas áreas de arquitetura, urbanismo e
engenharia, nos termos da Lei federal nº 11.888, de 24 de dezembro de
2008.”
Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta
de dotações orçamentárias próprias. (LEI ESTADUAL Nº 13.895, 2009)

A Lei Estadual acompanha a legislação Federal ao permitir o uso de recursos
do Fundo Paulista de Habitação.

4.2.6.3

Estatuto da Metrópole – Lei Estadual nº 13.089 / 2015

A Lei Nº 13.089 de 2015 institui o Estatuto da Metrópole8 e altera a Lei nº 10.257
de 2001. Conforme consta no artigo 1º, a lei estabelece diretrizes gerais para o
planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum, em
regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas, instituídas pelo Estado. Ainda, define
normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos
de governança Inter federativa. Os critérios para o apoio da União às ações que envolvam
8

Metrópole é o espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância
política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região. É considerada aglomeração
urbana a unidade territorial constituída pelo agrupamento de dois ou mais municípios vizinhos,
caracterizada por complementaridade funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais,
políticas e socioeconômicas. Disponível em: <https://caubr.gov.br/conheca-os-sete-conceitosprincipais-do-estatuto-da-metropole/> Acesso em 12 set. 2020.
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governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano estão vinculados aos
incisos XX do art. 21 , IX do art. 23 e I do art. 24 , no § 3º do art. 25 e no art. 182, da
Constituição Federal.
As ações do Estatuto da Metrópole têm funções públicas de interesse comum, que
sejam inviáveis para um município realizar sozinho ou que cause impacto em municípios
vizinhos. São exemplos: transporte público, saneamento básico, habitação e destinação
final de lixo (CAU/BR, 2015).

4.2.7 Legislação Municipal de São Paulo/SP e a Assistência Técnica para Habitação
de Interesse Social – ATHIS

O Município é o responsável por criar programas locais de assistência técnica
para habitação de interesse social, como medida necessária para a implementação
da Lei Federal 11.888/2008.
Para permitir a ação municipal, garantindo a todo cidadão acesso à moradia
digna, destacam-se as seguintes leis: (I) a Lei Municipal nº 13.433/2002, de Serviço
de Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social, regulamentada pelo Decreto
nº 43.592/2003; (II) a Lei Municipal nº 15.234/2010, da Função Social da Propriedade
Urbana do Município de São Paulo; (III) a Lei Municipal nº 16.050/2014, o Plano
Diretor Estratégico; (IV) o Decreto nº 56.550/2015, fomento às associações e
cooperativas habitacionais de interesse social ; (V) a Lei Municipal nº 16.402/2016, de
parcelamento, uso e ocupação do solo; (VI) a Lei municipal nº 16.642/2017, do código
de obras.

4.2.7.1

Serviço de Assessoria técnica em habitação de interesse social - Lei

municipal nº 13.433 / 2002, regulamentada pelo Decreto nº 43.592 / 2003

A Lei Municipal nº 13.433/2002 dispõe sobre o serviço de assessoria técnica
em habitação de interesse social. No artigo primeiro, diz que o instituto é previsto na
alínea r, inciso V, artigo 4º da Lei Federal nº 10.257/2001, com a finalidade de prestar
assessoria técnica gratuita à população, indivíduos, entidades, grupos comunitários e
movimentos na área de habitação de interesse social. Tem a finalidade de promover
a inclusão social, jurídica, ambiental e urbanística da população de baixa renda à
cidade. Apresenta como premissa a garantia de moradia como direito social, nos
termos do artigo 6º, da Constituição da República, estando também de acordo com os
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termos dos artigos 148, 149, 151, 167, 168, 169, 170 e 171, da Lei Orgânica do
Município de São Paulo.
A Lei em estudo é anterior à Lei Federal nº 11.888/2008, da Assistência
Técnica. O Decreto nº 43.592/ 2003 regulamenta a Lei nº 13.433/2002, que dispõe
sobre o Serviço de Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social. A seguir,
apresenta-se a Tabela 02, que sintetiza esta Lei.

Tabela 02. Síntese da Lei Municipal de ATHIS nº 13.433/2002 - São Paulo/SP
Beneficiários

Atribuições

Financiamento

Obs.

I- Elaborar diagnóstico da situação social da
população, assim como da situação física,
fundiária e ambiental das áreas de intervenções;
II- Elaborar estudos de viabilidade, planos e
projetos de intervenção jurídica, física, social e
ambiental;
III- preparar e acompanhar a tramitação da
documentação técnica, jurídica, administrativa e
contábil
necessária
à
aprovação
das
intervenções junto aos órgãos técnicos e de
Baixa renda
financiamento competentes;
com faixa
IV- Assessorar a comunidade durante o
Lei
salarial não
desenvolvimento das etapas de obras
anterior
identificada.
eventualmente necessárias, incluindo as
à Lei
Não indicado
Prioridade para atividades preparatórias e de acompanhamento
Federal
a demanda
nas atividades de ocupação e utilização dos
11.888
coletiva.
espaços existentes;
de 2008.
V- Promover ações relacionadas à formação, à
educação popular, à cultura, à educação
ambiental, à garantia da cidadania e dos direitos
humanos no âmbito do desenvolvimento urbano,
objetivando a inclusão social das comunidades
envolvidas;
VI- Preparar e encaminhar toda a documentação
necessária para a regularização fundiária de
áreas;
VII- desenvolver outras atividades compatíveis
com as finalidades desta lei.
Fonte: Adaptada do Plano Estratégico de Implementação da Assistência Técnica em
Habitação de Interesse social, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina CAU/SC, 2018, p. 08 e 09
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4.2.7.2

Função Social da Propriedade Urbana do Município de São Paulo - Lei

municipal nº 15.234 / 2010

A Lei Municipal nº 15.234/2010 institui, nos termos do art. 182, parágrafo 4º da
Constituição Federal, os instrumentos para o cumprimento da Função Social da
Propriedade Urbana no Município de São Paulo.
O artigo primeiro desta Lei estabelece os instrumentos para que o proprietário
do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado promova o seu adequado
aproveitamento:
Art. 1º Ficam instituídos no Município de São Paulo os instrumentos para que
o proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado
promova o seu adequado aproveitamento nos termos estabelecidos no § 4º
do art. 182 da Constituição Federal, nos arts. 5º a 8º da Lei Federal nº 10.257,
de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), nos arts. 199 a 203 da Lei
Municipal nº 13.430, de 13 de setembro de 2002 (Plano Diretor Estratégico –
PDE) e na Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 (Planos Regionais
Estratégicos – PRE). (LEI MUNICIPAL nº 15.234, 2010)

A Prefeitura de São Paulo notificará os proprietários de imóveis não edificados,
subutilizados ou não utilizados da cidade e que, portanto, não cumprem a sua função
social. A medida, prevista no novo Plano Diretor Estratégico (Lei 16.050/2014), visa
reforçar os princípios e objetivos de uma política coerente com os desafios que a
cidade deve enfrentar (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2020). Uma vez notificado, o
proprietário de terrenos não edificados ou subutilizados terá o prazo de um ano para
apresentar projeto de parcelamento ou edificação em seus imóveis. O mesmo prazo
vale para aqueles edificados mas não utilizados, porém aqui a obrigação é de dar um
uso efetivo a estes imóveis (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2020).
Todas essas medidas são regulamentadas pelo Estatuto da Cidade (Lei
Federal 10.257/2001), adotadas em São Paulo pelo Plano Diretor de 2002, e tornadas
aplicáveis com a Lei Municipal 15.234/2010.

4.2.7.3

Plano Diretor Estratégico PDE - Lei Municipal nº 16.050 / 2014

A Lei nº 16.050/2014 dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Urbano, o
Sistema de Planejamento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São
Paulo, aplicando-se à totalidade do seu território. Ainda, revoga a Lei anterior, Lei nº
13.430/2002. Nos parágrafos 1º ao 3º, do artigo primeiro, é visto:
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§ 1º A Política de Desenvolvimento Urbano é o conjunto de planos e ações
que tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado e
diversificado de seu território, de forma a assegurar o bem-estar e a qualidade
de vida de seus habitantes.
§ 2º O Sistema de Planejamento Urbano corresponde ao conjunto de órgãos,
normas, recursos humanos e técnicos que tem como objetivo coordenar as
ações referentes ao desenvolvimento urbano, de iniciativa dos setores
público e privado, integrando-as com os diversos programas setoriais,
visando à dinamização e à modernização da ação governamental.
§ 3º O Plano Diretor Estratégico é o instrumento básico da Política de
Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo, determinante para
todos os agentes públicos e privados que atuam em seu território. (LEI
MUNICIPAL nº 16.050, 2014)

Esta Lei fundamenta-se na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade e na
Lei Orgânica do Município de São Paulo. Dentre os princípios que regem o Plano
Diretor Estratégico, está a função social da Cidade, da propriedade urbana e rural,
assim como a equidade, inclusão social e territorial.
Sobre a assistência técnica pública e gratuita, consta, no Capítulo VII, Da
Política de Habitação Social, na Seção III, Do Plano Municipal de Habitação, no Inciso
III, a alínea d: “propostas para a implantação de programa de assistência técnica
pública e gratuita para HIS”.
Na Seção V, Dos Instrumentos de Regularização Fundiária, no artigo 164, é
definida a assistência técnica, jurídica e social gratuita como um instrumento
urbanístico:
Art. 164. A Prefeitura ou os demais legitimados na forma da lei, com base nas
atribuições previstas no inciso VIII do art. 30 da Constituição da República,
na Lei Federal nº 10.257, de 2001 – Estatuto da Cidade, na Lei Federal nº
11.977, de 7 de julho de 2009 e alterações posteriores, e na legislação
municipal de regularização de loteamentos, parcelamentos do solo e
edificações, consolidados até a data de aprovação desta lei, deverá
incorporar os assentamentos precários, favelas, loteamentos irregulares e
cortiços, visando à sua regularização urbanística e fundiária, mediante a
utilização de instrumentos urbanísticos próprios:
[...]VII – a assistência técnica, jurídica e social gratuita. (LEI MUNICIPAL nº
16.050, 2014)

Por fim, a Lei, no artigo 171, diz que cabe à Prefeitura garantir assistência
técnica, jurídica, urbanística e social gratuita:
Art. 171. Cabe à Prefeitura garantir assistência técnica, jurídica, urbanística e
social gratuita à população, indivíduos, entidades, grupos comunitários e
movimentos na área de Habitação de Interesse Social e de Agricultura
Familiar, buscando promover a inclusão social, jurídica, ambiental e
urbanística da população de baixa renda à cidade, na garantia da moradia
digna e no reconhecimento dos serviços ambientais e sociais prestados pelos

75
agricultores familiares, particularmente nas ações visando à regularização
fundiária e qualificação dos assentamentos precários existentes e à
regularização fundiária e ambiental dos imóveis rurais. (LEI MUNICIPAL nº
16.050, 2014)

O PDE duplicou as áreas demarcadas como Zona Especial de Interesse Social
– ZEIS, voltadas à produção de moradia social, com foco no atendimento à população
com renda familiar de até 3 salários-mínimos. O Plano Diretor também criou a Cota
de

Solidariedade,

mecanismo

de

contrapartida

à

construção

de

grandes

empreendimentos que define a destinação do correspondente a 10% de sua área para
promoção de moradia social, com objetivo de construir uma cidade mais equilibrada e
plural.
O plano prevê ainda destinação mínima de 30% dos recursos do Fundo de
Desenvolvimento Urbano – FUNDURB, e 25% dos recursos arrecadados em
Operações Urbanas Consorciadas - OUC e Áreas de Intervenção Urbana – AIU para
aquisição de terra bem localizada e subsídios aos programas de produção
habitacional.
Sobre as Zonas Especiais de Interesse Social, o PDE as classifica em:
•

ZEIS-1: Áreas caracterizadas pela presença de favelas e loteamentos irregulares,
habitadas predominantemente por população de baixa renda.

•

ZEIS-2: Áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados ou subutilizados,
adequados à urbanização.

•

ZEIS-3: Áreas com ocorrência de imóveis ociosos, subutilizados, não utilizados,
encortiçados ou deteriorados em regiões dotadas de serviços, equipamentos e
infraestrutura.

•

ZEIS-4: Áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados e adequados à
urbanização e edificação situadas nas Áreas de Proteção aos Mananciais.

•

ZEIS-5: Lotes ou conjunto de lotes, preferencialmente vazios ou subutilizados,
situados em áreas dotadas de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas.

4.2.7.4

Fomento às associações e cooperativas habitacionais de interesse

social – Decreto nº 56.550 / 2015

O Decreto nº 56.550/2015 dispõe sobre as formas de fomento às associações
e cooperativas habitacionais de interesse social por intermédio da concessão de
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subsídio necessário à contratação de equipe técnica e/ou de estudos, projetos e
serviços técnicos.
São considerações para a criação do decreto, a Lei Federal nº 10.257/2001 Estatuto da Cidade, o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo - Lei nº
16.050/2014 e a necessidade de disciplinar a forma de fomento às associações e
cooperativas habitacionais de interesse social, como transcrição do decreto:
CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de
2001 - Estatuto da Cidade, que estabelece diretrizes gerais da política
urbana, definindo como institutos financeiros e jurídicos para a
implementação de políticas públicas, entre outros, incentivos financeiros e
assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais
menos favorecidos;
CONSIDERANDO que o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo
- Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014, prevê, entre as diretrizes orientadoras
dos programas, ações e investimentos, públicos e privados, na Habitação, o
apoio à produção social da moradia por intermédio de fomento às
associações, cooperativas e demais entidades que atuam nessa área,
CONSIDERANDO, nesse contexto, a necessidade de disciplinar a forma de
fomento às associações e cooperativas habitacionais de interesse social para
a contratação de equipe técnica e/ou de estudos, projetos e serviços técnicos,
de modo a viabilizar e dar celeridade à construção de empreendimentos pelo
Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades (MCMV-E). (DECRETO Nº
56.550, 2015)

No artigo 1°, do Decreto, fica definido que a Prefeitura do Município de São
Paulo apoiará as iniciativas das entidades organizadoras, habilitadas nos programas
de habitação de interesse social. As ações, executadas pela União, pelo Estado de
São Paulo ou pelo Município, dar-se-ão por meio da concessão de subsídio à
contratação de equipe técnica, estudos, projetos e serviços técnicos, relacionados a
Empreendimento de Habitação de Interesse Social - EHIS. Conforme previsto pelo
decreto, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Habitação, celebrará
convênios com as entidades organizadoras. A Prefeitura deve apoiar a elaboração
de estudos, projetos ou levantamentos complementares, necessários para a
contratação com a Instituição Financeira Oficial ou o licenciamento urbanístico e
ambiental, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades (MCMV-E).
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4.2.7.5

Lei de Parcelamento Uso e ocupação do solo - LPUOS: Lei municipal

16.402 / 2016

A Lei nº 16.402/2016 disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo,
no Município de São Paulo, de acordo com a Lei nº 16.050/2014, Plano Diretor
Estratégico - PDE.
Disponível no site de Gestão Urbana e também no site oficial da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU, essa Lei de Zoneamento pode ser
consultada na plataforma GEOSAMPA.
A Lei 16.402/2016 prevê diretrizes para o parcelamento, edificação ou
utilização compulsória – PEUC, como mostra a figura 08. Enquanto o proprietário não
se adequar às obrigações, para que o imóvel cumpra a função social da propriedade,
o IPTU irá aumentar anualmente.
Figura 08. Parcelamento, edificação ou utilização compulsória – PEUC

Fonte: URBANISMO, 2016, p. 17
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A Lei prevê ainda a desapropriação com pagamento em títulos da dívida
pública, e redireciona o imóvel para o cumprimento da função social da propriedade,
conforme mostra a figura 09:

Figura 09. Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública

Fonte: URBANISMO, 2016, p. 21

4.2.7.6

Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo - Lei

Municipal nº 16.642 / 2017

A Lei Municipal nº 16.642, de 09 de maio de 2017, aprova o Código de Obras
e Edificações do Município de São Paulo, e introduz alterações nas Leis nº 15.150/
2010 e nº 15.764/2013.
O artigo primeiro do Código de Obras dispõe sobre regras gerais a serem
observadas no projeto, no licenciamento, na execução, na manutenção e na utilização
de obras, edificações e equipamentos, dentro dos limites do imóvel.
Sobre a assistência técnica publica gratuita, no parágrafo 4º, é destacado:
§ 4º Mediante convênio a ser firmado com o órgão de classe de engenheiros
e arquitetos, a Prefeitura pode fornecer ainda, gratuitamente, assistência e
responsabilidade técnica de profissional habilitado, para o acompanhamento
das obras. (CÓDIGO DE OBRAS - LEI MUNICIPAL Nº 16.642/2017)

O Código de Obras e Edificações é a diretriz para todo e qualquer projeto de
edificações na Capital, além de orientar procedimentos administrativos para ter uma
obra legalizada.
A Lei dispõe ainda sobre a requalificação de edificações e regulamenta o
retrofit, para modernização de edificações existentes, construídas antes de 1992.
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Apresenta o conceito de “adaptação razoável”, aceitando soluções que não atendam
necessariamente a legislação vigente.

4.2.7.7

Recursos destinados a projeto e produção de habitação de interesse

social - Lei Municipal nº 17.217 / 2019 - Altera dispositivo da Lei nº 16.050 /
2014 do Plano Diretor

A Lei Municipal nº 17.217, de 24 de outubro de 2019, entre outras finalidades,
altera dispositivos da Lei nº 16.050/2014, Plano Diretor. A Lei viabiliza o projeto “Pode
entrar”. Anteriormente, a Lei nº 16.050 determinava que os repasses do fundo para a
habitação fossem utilizados apenas para a compra de terrenos; a atual legislação
permite que o Município também invista este recurso na construção de unidades
habitacionais, conforme mostra o artigo 9º da lei:
Art. 9º Os incisos I e II do art. 340 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 340. ....................................................
I - Ao menos 30% (trinta por cento) destinados a projetos e produção de
Habitação de Interesse Social, inclusive a aquisição de terrenos para este fim,
desde que incluídos na Macro área de Estruturação Metropolitana, na Macro
área de Urbanização Consolidada e na Microárea de Qualificação da
Urbanização, preferencialmente classificados como ZEIS 3. (LEI MUNICIPAL
Nº 17.217, 2019)

As ZEIS 3, Zonas Preferenciais de que trata a Lei, são de imóveis subutilizados,
encortiçados, em áreas com toda infraestrutura urbana.

4.2.7.8

FUNDURB - Fundo de desenvolvimento urbano - Decreto nº 57.546 /

2016

O Decreto nº 57.547, de 19 de dezembro de 2016, regulamenta o Fundo de
Desenvolvimento Urbano – FUNDURB, previsto pelo artigo 337 e seguintes da Lei nº
16.050, de 31 de julho de 2014 – Plano Diretor Estratégico – PDE.
O Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB é um fundo de natureza
contábil vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU, cujos
recursos são aplicados com a finalidade de realizar investimentos em prol dos
objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos, urbanísticos e ambientais,
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integrantes ou decorrentes do Plano Diretor Estratégico - Lei Municipal nº 16.050/
2014 (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2020).
A criação da Lei Municipal nº 17.217/2019, que alterou os dispositivos da Lei nº
16.050, Plano Diretor/2014, permitiu que ao menos 30% (trinta por cento) do Fundo
seja destinado a projetos e produção de Habitação de Interesse Social, conforme visto
na figura 10.
Figura 10. FUNDURB – 30% do fundo para projetos e produção de HIS

Fonte: PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2020

4.2.7.9

Programa habitacional “Pode entrar” - Resolução nº 132 / 2019

O Programa “Pode entrar”, aprovado pela Prefeitura de São Paulo, em 17 de
dezembro de 2019, por meio da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB e da
Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB-SP, é um novo programa
habitacional do Município de São Paulo (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2020). É
regulado por meio de Resolução nº 132, de 17 de dezembro de 2019, aprovada pelo
Conselho Municipal de Habitação.
O Programa visa à produção de unidades habitacionais populares para famílias
com renda bruta de até três salários, atendendo também famílias com renda bruta
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mensal de até seis salários-mínimos, com subsídio por meio de Carta de Crédito de
até R$ 40 mil.
Além da viabilização da construção de moradias populares, o projeto também
visa realizar a requalificação de imóveis, principalmente de prédios no centro da
cidade de São Paulo.
A previsão inicial de investimentos, no ano de 2020, era de R$ 1 bilhão, com a
finalidade de prover 10 mil unidades habitacionais populares. É o maior investimento
de um município em programas habitacionais em todo Brasil (PREFEITURA DE SÃO
PAULO, 2020).
Uma das fontes, para a viabilização do projeto, foi a alteração da Lei do Fundo
de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB), sancionada em outubro, que antes
determinava que os repasses do fundo para a habitação fossem utilizados apenas
para a compra de terrenos e agora permite que o Município também invista esse
recurso na construção de unidades habitacionais (PREFEITURA DE SÃO PAULO,
2020).
A distribuição do Programa ficou definida em: 40% destinados às famílias
cadastradas pela COHAB, famílias provenientes de remoção de áreas de risco ou que
tenham sofrido remoção por intervenções urbanas; 40% para empreendimentos
desenvolvidos por entidades organizadoras de projetos habitacionais; 20% para
empreendimentos de locação social ou carta de crédito.
No Programa, também ficou determinado que 5% das unidades de todos os
empreendimentos construídos seriam destinados às pessoas com deficiência; 5%, às
pessoas idosas; e, 5%, às mulheres atendidas por medida protetiva prevista na Lei
Maria da Penha.
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4.3

Trajetória do Edifício Wilton Paes de Almeida – WPA: do projeto arquitetônico ao
colapso e queda

Neste tópico do trabalho propõe-se relatar, por meio de revisão bibliográfica, o
histórico do Edifício Wilton Paes de Almeida, desde a concepção do projeto
arquitetônico, identificando origens e aspectos fundamentais do seu uso, até o colapso
e queda.
Como visto na figura 11, o Edifício localizava-se na Rua Antônio de Godói,
número 33, esquina com a Avenida Rio Branco, Largo Paissandu, no centro da cidade
de São Paulo, no Estado de São Paulo, Brasil (itens 2 ao 4 e 1 da Figura 12).
Compunha, junto com outras edificações, a paisagem urbana do Vale do Anhangabaú,
conforme Resolução 37/CONPRESP/1992, com o tipo de proteção NP3, isto é “bem
de interesse histórico, arquitetônico, paisagístico ou ambiental”, que determina a
preservação de suas características externas (item 5 da figura 12).

Figura 11. Localização aérea do Edifício Wilton Paes de Almeida - WPA

Fonte: GAUCHAZH, 20189
9

Disponível em: < https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2018/05/mp-reabre-inquerito-queapurava-riscos-de-predio-que-desabou-em-sao-paulo-cjgo1a9sj04re01qo1b6bxcon.html> Acesso em:
22 set. 2020.
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Figura 12. Diagrama da localização do Edifício Wilton Paes de Almeida - WPA

1. Brasil

2. Estado de São
Paulo

5. Vale do Anhangabaú CONPRESP - Resolução de
Tombamento:nº 37/92

3. Cidade de São
Paulo

4. Subprefeitura SÉ
Distrito República

6. WPA

Fonte: Desenvolvido pela autora, 202010

10

Itens 1 ao 4 e 6, disponíveis em: <https://mapa.habitasampa.inf.br/> Acesso em: 22 set. 2020.
Item 5, disponível em:
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/d475b_37_T_Vale_do_Anhangabau.pdf> Acesso
em> 22 set. 2020.
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Na plataforma GEOSAMPA (2020), é possível verificar as classificações
urbanísticas, conforme a legislação do plano diretor estratégico, do imóvel. Desde
2017, antes do colapso, observa-se que permanecem as mesmas classificações, a
seguir os mapas 03 e 04 localizam o imóvel pela plataforma digital.

Mapa 03. Localização do Edifício Wilton Paes Almeida - WPA

Fonte: GEOSAMPA, 2020
Mapa 04. Vista aérea do Edifício WPA, em 2017

Fonte: GEOSAMPA, 2020

85

Observa-se que, na quadra onde o terreno do WPA está localizado, foram
demarcadas diversas Zonas Especiais de Interesse Social, conforme mapa 05. Nestas
Zonas, deve-se, prioritariamente, construir habitação de interesse social – HIS. A Lei
de Zoneamento, consultada na plataforma, mostra que o imóvel do Edifício WPA
encontra-se: na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, mapa 06; na
Macro Área de Estruturação Metropolitana, mapa 07; no Zoneamento ZC11 - Zona de
Centralidade, mapa 08; consta também como ZEPEC12 - Zonas Especiais de
Preservação Cultural, por bens imóveis representativos, mapa 09.
Mapa 05. Presença de Zona especial de Interesse Social – ZEIS na região do Edifício WPA

Fonte: PIRES, 2020, p. 03

As Zonas Centralidade – ZC são porções do território voltadas à promoção de atividades típicas de
áreas centrais ou de subcentros regionais ou de bairros. São áreas destinadas principalmente aos usos
não residenciais, com densidades construtiva e demográfica médias, à manutenção das atividades
comerciais e de serviços existentes e à promoção da qualificação dos espaços públicos.
12 As Zonas Especiais de Preservação Cultural – ZEPEC são porções do território destinadas à
preservação, valorização e salvaguarda dos bens de valor histórico, artístico, arquitetônico,
arqueológico e paisagístico, constituintes do patrimônio cultural do Município. Configuram-se como
elementos construídos, edificações e suas respectivas áreas ou lotes, conjuntos arquitetônicos, sítios
urbanos ou rurais, sítios arqueológicos, áreas indígenas, espaços públicos, templos religiosos,
elementos paisagísticos, conjuntos urbanos, espaços e estruturas que dão suporte ao patrimônio
imaterial ou a usos de valor socialmente atribuído.
11
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Mapa 06. Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana

Fonte: GEOSAMPA, 2020
Mapa 07. Macro área de Estruturação Metropolitana

Fonte: GEOSAMPA, 2020
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Mapa 08. Zona de Centralidade

Fonte: GEOSAMPA, 2020
Mapa 09. ZEPEC- Zonas Especiais de Preservação Cultural por bens imóveis
representativos

Fonte: GEOSAMPA, 2020

4.3.1 Nasce o Edifício Wilton Paes de Almeida - WPA

O Edifício Wilton Paes de Almeida foi projetado pelo arquiteto Roger Zmekhol,
em 1960, para abrigar a sede do conglomerado de empresas do político e empresário
Sebastião Paes de Almeida. Possuindo 22 pavimentos e dois subsolos, o imóvel era
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implantado num terreno de esquina, com 650 m², e totalizava uma área construída de
12.000 m² (SÃO PAULO ANTIGA, 2018). Foi construído pela Morse & Bierrenbach,
entre 1961 e 1968, sendo inaugurado em 1968. A obra aproveitou ao máximo o terreno
para se erguer um arranha-céu, em uma região da cidade densa e com poucas áreas
disponíveis para a construção de prédios. O nome dado ao Edifício, do banqueiro
Wilton Paes de Almeida, é uma homenagem ao irmão mais velho do empresário
Sebastião Paes de Almeida.

4.3.2 Período histórico: década de 60

O Edifício Wilton Paes de Almeida foi projetado na década de 1960, período
que ficou conhecido pela ruptura e a busca por novos valores, tanto na cultura quanto
nos sistemas construtivos. A reportagem da revista Arquitetura Moderna Paulistana
sobre o Edifício, de 1983, evidencia esses valores, como mostra a figura 13. A
arquitetura dessa época rompeu com a maneira antiga de construir, deixando seu
legado para os futuros projetos, com um estilo modernista, expressando a afirmação
de uma identidade nacional, marcado pela Arquitetura Brutalista13 (ARCHTRENDS,
2017). As obras eram compostas de concreto armado, priorizavam a altura e muitos
edifícios residenciais dividiam espaço com o uso comercial.

13

Os traços da arquitetura brutalista encontram-se em obras pelo mundo todo. Sua estética crua
destaca pilares, um visual de obra inacabada e o conceito puro da arquitetura: a construção de espaços
de forma organizada e ordenada para acomodar atividades humanas. Disponível em:
<https://archtrends.com/blog/arquitetura-brutalista/> Acesso em 10 Ago. 2020.
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Figura 13. Reportagem Arquitetura Moderna Paulistana sobre o Edifício WPA

Fonte: REVISTA ARQUITETURA MODERNA PAULISTANA, 1983, p. 59

4.3.3 O Projeto Arquitetônico

O Projeto do arquiteto Roger Zmekhol é descrito pelas características do típico
edifício miesiano14, adotando em seu grande volume prismático a solução de “pele de
vidro” e estrutura em concreto armado. A estrutura de concreto armado possuía 04
(quatro) pilares recuados, com seção “H” (figura 14) sustentando lajes de concreto
nervuradas na região central e maciças em balanço na periferia (figura 15). A fachada
era composta por uma caixilharia de alumínio, fixando as lâminas da “pele de vidro”
na cor verde, tipo “curtain wall”, conforme o corte esquemático e perfil do Edifício WPA
(figura 15).

14

Mies Van Der Rohe ficou conhecido pelas citações: "menos é mais" e que "Deus está nos detalhes".
Essas referências descrevem perfeitamente o que é uma arquitetura miesiana: minimalismo
meticulosamente elaborado. Suas estruturas de aço, fachadas de vidro e a beleza dos detalhes são
fonte de inspiração tanto para a arquitetura de arranha-céus, quanto para as cozinhas espartanas.
Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/887856/oito-arquitetos-cujos-nomes-se-tornaramadjetivos-de-estilo> Acesso em: 12 ago. 2020.

90
Figura 14. Plantas dos pavimentos térreo e tipo do Edifício WPA

Fonte: REVISTA ACRÓPOLE, 1965, p. 35
Figura 15. Perfil do Edifício WPA e Corte esquemático com foto do detalhe da caixilharia

Fonte: REVISTA ACRÓPOLE, 1965, p. 35 a 37
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O croqui do Edifício, elaborado pelo arquiteto, e a foto da fachada do prédio
concluído (figura 16) permitem conferir a opulência do prédio, considerado um dos
edifícios mais belos da região central. Conforme descrição da Revista Acrópole de
1965, o Edifício possuía um eficiente sistema de ar-condicionado central, que atendia
a todos os andares, e mármore importado da Grécia no acabamento dos pisos.
Figura 16. Croqui de Roger Zmekhol e Edifício WPA finalizado

Fonte: STEVENS, 2018, p. 29; FIALHO, 2017, p. 108

O projeto é sabiamente descrito pela revista Acrópole em sua edição 323, do
ano de 1965, conforme texto e imagens (figura 17) a seguir:
O prédio, de 12.000 m², ora em fase de acabamento, foi projetado sobre um
terreno de esquina que confina com um templo, permitindo assim um partido
arquitetônico mais amplo. Por se tratar de edifico comercial para uma só
entidade, procurou-se compor o conjunto de maneira flexível e modulada para
atender às mais variadas composições internas. A implantação em lâmina é
devida a pouca largura da rua Antônio de Godói, conseguindo-se, com o
recuo, melhores condições. (ACRÓPOLE, 1965, p. 37)

Figura 17. Vista frontal e do fundo do Edifício WPA

Fonte: REVISTA ACRÓPOLE, 1965, p. 34
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Ainda, segundo a revista, a estrutura do Edifício acompanhava a modernidade
da construção, destoante de todos os demais ao seu redor e não restrita apenas ao
projeto arquitetônico, evidenciando-se também no detalhamento, na arquitetura de
interiores, como é possível conferir nas imagens internas do Edifício (figura 18):
“A estrutura, que é de concreto armado, os pilares são recuados e sua seção
transversal é em H, ensejando o funcionamento como pleno de arcondicionado. O ar é insuflado da parte superior para o térreo, e, como os
pilares diminuem a seção ao atingir os pavimentos superiores, conseguiu-se
assim, uma perfeita coordenação entre ar-condicionado e a estrutura. As lajes
são nervuradas e possuem rebaixo para a instalação do teto luminoso,
terminando as bordas com 5 cm.” (ACRÓPOLE, 1965, p.37)

Figura 18. Vista interna do Edifício WPA

Fonte: REVISTA ACRÓPOLE, 1965, p. 37

Sobre o conforto, o Edifício contava com um elevador privativo para o andar da
presidência, um amplo restaurante para funcionários, no 21º andar, e ainda possuía
na cobertura um heliporto, além de outros detalhes construtivos:
O sistema de ar-condicionado, para estabelecer o microclima do edifício, é
totalmente embutido, sendo o primário insuflado pelos rodapés e o
secundário através dos lambris que revestem o arcabouço central de cada
pavimento. Os tetos de todo o prédio são luminosos e contínuos com vidro
difusor colocado sobre reticulados de alumínio que suportam caixas
estanques de iluminação. Os tetos e os caixilhos são modulados para receber
divisórias que neles se encaixam. As esquadrilhas são em sistema
“curtainwall” e revestem todo o edifício. São suportadas por chumbadores a
cada 2 m (nas extremidades das lajes) e inteiramente de alumínio anodizado,
sendo que as colunas, além de servirem como elemento de rigidez se
prestam para embutir os contrapesos das janelas-guilhotinas. (ACRÓPOLE,
1965, p. 37)
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Interessante notar que o fato de os pilares serem revestidos com lambris de
alumínio estrudado e em forma de H levou, equivocadamente, a pensar que eram
feitos de aço, que se tratava de estrutura metálica. No entanto, isto não corresponde
à realidade, os pilares são de concreto revestidos, conforme a descrição da revista
Acrópole, a seguir:
Os pilares são revestidos com lambris de alumínio estrudado assim como as
paredes voltadas para a circulação interna. Os halls de circulação são
tratados com mármore e aço inoxidável e os pisos de ipê, por onde passam
canaletas com fios telefônicos e elétricos, permitindo total flexibilidade na
arquitetura interna. (ACRÓPOLE, 1965, p. 37)

4.3.4 A Estrutura do Edifício Wilton Paes Almeida - WPA

Fialho (2007), em sua tese de Doutorado, apresenta um esquema de como era
a distribuição dos andares do Edifício: o subsolo com 2 pavimentos para garagem, a
base com térreo livre e pé direito duplo, o corpo com 22 pavimentos, e o coroamento
onde ficava o escritório administrativo e área de manutenção (figura 19).

Figura 19. Distribuição dos andares do Edifício WPA

Fonte: FIALHO, 2007, p. 228

No trabalho de Helene et. al. (2020), eles descrevem a estrutura como sendo
de concreto armado, com pilares de seção “H”, de 85 cm de lado.
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Curiosa e surpreendentemente a seção exterior dos pilares era quadrada e
constante com 85 cm de lado, porém sua seção transversal resistente com
forma da letra H, era escalonada e variável de andar a andar. Além disso,
duas faces opostas definiam um “shaft” que era contínuo em toda a altura do
pilar, do subsolo à cobertura (HELENE et. al., 2020, p. 06)

Os autores obtiveram imagens da estrutura do Edifício, cedidas pelo
Engenheiro Leandro Coelho, da Secretária do Patrimônio da União – SPU, acervo
pessoal, tiradas ao longo dos anos em que o Edifício ficou sob a posse da União,
figura 20:

Figura 20. Pilar em concreto sem o revestimento metálico do Edifício WPA

Fonte: HELENE et. al., 2020, p. 07

Helene et. al. (2020) redesenharam os pilares com dados extraídos do projeto
arquitetônico executivo, existente na biblioteca da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo - FAU/USP (figura 21); verifica-se que a alma da seção dos pilares
aumenta dos andares inferiores para os superiores:
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Figura 21. Escalonamento dos pilares do Edifício WPA

Fonte: HELENE et. al., 2020, p. 07

Segundo os especialistas, o Edifício possuía lajes nervuradas de concreto
armado, conforme destacado:
As lajes do edifício eram nervuradas e foram moldadas in loco com espessura
da mesa superior de 6 cm. As nervuras tinham 10 cm de largura e 28 cm de
altura até o fundo da laje ou mesa superior, e eram espaçadas a cada 50 cm.
Dos pilares até o limite onde era instalada a pele de vidro, a laje era em
balanço, com seção plena triangular que reduzia em função da distância ao
pilar. (HELENE et. al., 2020, p. 08)

Os autores explicam que o sistema estrutural principal é composto por pilares
de concreto, com seção H, formando pórticos com viga faixa numa direção, na mesma
altura da laje. Ainda fazem parte deste sistema estrutural as paredes de concreto das
caixas dos elevadores e escadas, como uma grande parede estrutural ao fundo,
descrevendo:
Assim, o sistema estrutural principal da estrutura, responsável por sua
estabilidade era composto por pilares de concreto com seção tipo “H”,
formando pórticos em apenas uma direção com vigas faixa, de mesma altura
da laje, somado a paredes de concreto nas caixas de elevador e escada e
adicionalmente uma grande parede reticulada ao fundo, composta por pilares,
vigas e alvenaria, formando uma parede estrutural, como pode ser observado
no modelo hipotético. (HELENE et. al., 2020, p. 09)
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No corte da laje-grelha, apresentada na referida pesquisa (figura 22) é possível
ver o pé direito dos andares tipo, com 2,60 m, assim como o esquema estrutural de
pilar e lajes.

Figura 22. Corte da laje-grelha do Edifício WPA

Fonte: HELENE et. al., 2020, p. 08

O levantamento feito pelos autores permitiu a realização de um modelamento
tridimensional da estrutura do Edifício (figura 23):

Figura 23. Perspectivas frontal e posterior da estrutura do Edifício WPA

Fonte: HELENE et. al., 2020, p. 09
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4.3.5 Alterações no uso do Edifício Wilton Paes de Almeida – WPA – (1968-2009)

O Edifício projetado por Roger Zmekhol, em 1960, foi construído, entre 1961 a
1968, pela construtora Morse & Bierrenbach.
Entre 1968 a 1977, foi utilizado para a finalidade que havia sido projetado, para
o uso comercial, por várias empresas, sendo a grande maioria pertencente ao
conglomerado do empresário Sebastião Paes de Almeida. Entre as outras empresas,
excluindo as do conglomerado Paes de Almeida, estavam a Companhia Comercial de
Vidros do Brasil (CVB), Socomin, Banco Nacional do Comércio de São Paulo, Banco
Mineiro do Oeste S/A e a Oleogazas.
O Edifício, neste período, se destacava na paisagem urbana (figura 24), sendo
o próprio cartão de visitas dessas empresas, o que podemos observar no anúncio
extraído do acervo do Estadão (figura 25).

Figura 24. Vista noturna de 1980 com o Edifício WPA em segundo plano

Fonte: SÃO PAULO ANTIGA, 2018, p. 04
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Figura 25. Acervo do Estadão – Anúncio no jornal sobre o Edifício WPA

Fonte: ESTADÃO, 2018, p. 01

O conglomerado Paes de Almeida passando por dificuldades econômicas e
com crescente endividamento com a União, colocou o prédio a venda no final da
década de 1970. O Edifício ter uma planta pensada para o uso comercial foi fator
decisivo para a Caixa Econômica Federal adquiri-lo, em 1977. Fatos esses que podem
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ser averiguados na reportagem de Douglas Nascimento, para a Revista Online São
Paulo Antiga.
Apesar de todo esse número de empresas, sucessivas crises econômicas no
país levaram os proprietários do edifício a contraírem dívidas com o governo
federal que não puderam ser honradas. A situação ficou insustentável e no
final da década de 1970 colocaram o edifício à venda. Em 1977 ele foi
adquirido pela Caixa Econômica Federal. (SÃO PAULO ANTIGA, 2018, p. 02)

O Edifício permaneceu um ano ocioso, sem ocupação. No período de 1978 a
1980, a Caixa instalou-se no térreo, e os primeiros andares foram utilizados por outras
repartições do banco, sendo uma dessas a Chefia do Contencioso Fiscal, conforme
apresentado na referida reportagem:
Em 1978, após cerca de um ano de inatividade, o edifício passa a contar com
uma agência da Caixa no térreo e também outras repartições do banco em
outros andares (os mais baixos), como a Chefia de Contencioso Fiscal. (SÃO
PAULO ANTIGA, 2018, p. 03)

Do final da década de 1980 até 2003, o Edifício foi utilizado pela Polícia Federal.
Em 2003, esta sede da Polícia Federal foi transferida para a Lapa.
Em 1992, o prédio foi declarado patrimônio arquitetônico, junto com outras
edificações que compõem a paisagem urbana do Vale do Anhangabaú, pelo Conselho
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de
São Paulo - CONPRESP. Resolução 37/CONPRESP/1992, referente ao tombamento
dos “elementos constituidores do ambiente urbano” na área do Vale do Anhangabaú,
classifica o Edifício WPA como tipo de proteção NP3. A proteção NP3 refere-se a
“bens de interesse histórico, arquitetônico, paisagístico ou ambiental, determinando a
preservação de suas características externas”.
O tombamento do Edifício WPA é citado na tese de doutorado de STEVENS
(2018), na qual ele investiga a interação entre ocupações de prédios e a cidade na
área central de São Paulo, analisando a questão da urbanização por meio destes
movimentos urbanos de ocupação.
Em 1992, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico,
Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo - CONPRESP, em suma, o
departamento de patrimônio da cidade, tombou o edifício como patrimônio
arquitetônico junto com vários outros prédios nas imediações do Parque
Anhangabaú. Outrora uma apoteose de um futuro aspirado, três décadas de
um monumento: um testemunho patológico de um passado a ser preservado
ou uma moldura propulsora para um futuro que ainda está por vir? Um
paradoxo da modernidade histórica. Mais uma década depois, os policiais da
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Polícia Federal foram instados a empacotar seus pertences, e uma colunata
de escrivaninhas, cadeiras, estantes, arquivos e afins desceu e evadiu o
prédio antes de seguir em direção a uma nova sede na Lapa, zona norte de
São Paulo. Em 2003, a Torre, ou "torre de vidro" como Wilton Paes se tornou
popularmente apelidada, ficou vazia. Desejando ser acolhido novamente.
(STEVENS, 2018, p. 23, traduzido pela autora) 15

Em 2002, o Edifício foi incorporado ao Patrimônio da União, em dação deste
imóvel em pagamento firmado entre a Caixa Econômica Federal e a União, conforme
protocolo (figura 26).

Figura 26. Protocolo de 2002 da dação do Edifício WPA em pagamento firmado entre a
Caixa Econômica Federal e a União

Fonte: PROTOCOLO INTEGRADO, 202016

O Patrimônio da União, de 2005 a 2009, disponibiliza parte do imóvel para as
instalações do INSS, figura 27 e 30. E, de 2008 a 2009, por meio de cessão onerosa,
autoriza o uso de parte do local pela empresa “Olhar Imaginário LTDA” (figura 28).
Em 2009, a União faz a cessão gratuita do imóvel para a Prefeitura de São
Paulo (figura 29), mas o município não faz uso do Edifício.

In 1992, São Paulo’s Conpresp, or Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico,
Cultural e Ambiental, in short, the city’s heritage department, listed the building as architectural
patrimony together with numerous other skyscrapers in the immediate surroundings of the Anhangabaú
Park. Once an apotheosis of an aspired future, three decades later a monument: a pathological
testimony of a past to be preserved or a propelling frame for a future yet to come? A paradox of historical
modernity. Another decade later, the officers of the Federal Police were urged to pack their belongings,
and a colonnade of desks, chairs, bookshelves, archives and the like descended and evaded the
building before moving towards a new headquarters in São Paulo’s Northern district of Lapa. By 2003,
the Torre de Vidro, or ‘glass tower’ as Wilton Paes had become popularly nicknamed, was left vacant.
Craving to be taken in again. (STEVENS, 2018, p.23)
16 Disponível em:
<https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/documento/detalhes_documento.jsf?protocolo=04977001
582200405> Acesso em: 08 Set. 2020.
15
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Figura 27. Protocolo de 2005 da disponibilidade de parte do Edifício WPA para o INSS

Fonte: PROTOCOLO INTEGRADO, 202017
Figura 28. Protocolo de 2008 da cessão onerosa para a empresa Olhar Imaginário LTDA

Fonte: PROTOCOLO INTEGRADO, 202018
Figura 29. Protocolo de 2009 da cessão gratuita para a Prefeitura de São Paulo

Fonte: PROTOCOLO INTEGRADO, 202019

17 Disponível

em:
<https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/documento/detalhes_documento.jsf?protocolo=04977005
166200559> Acesso em: 08 Set. 2020.
18 Disponível em:
<https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/documento/detalhes_documento.jsf?protocolo=04977010
944200874> Acesso em: 08 Set. 2020.
19 Disponível em:
<https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/documento/detalhes_documento.jsf?protocolo=04977014
092200975> Acesso em: 08 Set. 2020.
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Figura 30. Protocolo de 2009 quando o INSS deixa o Edifício WPA

Fonte: PROTOCOLO INTEGRADO, 202020

4.3.6 Vacância do Edifício Wilton Paes de Almeida – WPA – (2009-2014)

Após o INSS deixar o Edifício, em 2009, ele ficou desocupado no período
compreendido entre 2009 a 2014.
Em 2011, em uma tentativa de dar uso ao local, a União realiza a cessão
gratuita do Edifício para a Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. No entanto,
não foi utilizado pela Universidade, desfazendo-se a cessão em 2013, conforme os
protocolos (figuras 31, 32 e 33).

Figura 31. Protocolo de 2011 da cessão uso gratuita para a UNIFESP

Fonte: PROTOCOLO INTEGRADO, 202021

20

Disponível em:
<https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/documento/detalhes_documento.jsf?protocolo=04977014
485200989> Acesso em: 08 Set. 2020.
21 Disponível em:
<https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/documento/detalhes_documento.jsf?protocolo=04977012
551201109> Acesso em: 08 Set. 2020.
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Figura 32. Protocolo de 2013 da cessão de uso gratuito e guarda do Edifício WPA para a
UNIFESP

Fonte: PROTOCOLO INTEGRADO, 202022
Figura 33. Protocolo de 2013 da retirada da cessão de uso da UNIFESP

Fonte: PROTOCOLO INTEGRADO, 202023

Ainda em 2013, a UNIFESP publicou um ofício de recusa em virtude das más
condições do local. Neste documento, esclarece que a Universidade manteve a
vigilância do local, durante o período de 2011 até o dia 31 de maio de 2013, mesmo
não utilizando o imóvel, conforme imagens retiradas do ofício (figuras 34 e 35):

22

Disponível em:
<https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/documento/detalhes_documento.jsf?protocolo=04905001
633201325> Acesso em: 08 Set. 2020.
23 Disponível em:
<https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/documento/detalhes_documento.jsf?protocolo=04977009
672201327> Acesso em: 08 Set. 2020.
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Figura 34. Imagem de parte do Ofício de 2013 da UNIFESP referente à recusa do Edifício
WPA

Fonte: UNIFESP, 2013
Figura 35. Imagem de parte do Ofício de 2013 da UNIFESP referente à recusa o término da
vigilância do local

Fonte: UNIFESP, 2013

Desta forma, pode-se verificar que, de 2009, após a saída do INSS, até 2014,
o prédio ficou vazio. Porém, neste período, primeiro a Prefeitura de São Paulo, depois
a Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, tendo a cessão onerosa do local,
mantinham vigilância neste. Quando desfazem o acordo de cessão com a União,
devolvendo aos cuidados desta o referido edifício, este fica definitivamente
abandonado, sem vigilância, acabando sendo ocupado irregularmente para o uso de
habitação.
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4.3.7 Ocupação irregular do Edifício Wilton Paes de Almeida – WPA – (2014 – 2018)

O prédio foi ocupado irregularmente no período de 2014 a 2018. Em 2014, o
prédio sem uso e sem vigilância, abandonado pelo Patrimônio da União, acabou
sendo ocupado irregularmente para o uso de habitação. Em 2018, sofreu incêndio e
acabou caindo.
Stevens (2018) descreve a ocupação irregular do Edifício Wilton Paes de
Almeida, que ocorre em 01 de março de 2014, conforme texto a seguir e figura 36:
No dia 1º de março de 2014, meio século após a inauguração do edifício,
Wilton Paes foi ocupado por um movimento “sem teto”, altamente contestado.
Após a sua primeira ocupação organizada de edifícios em 1997, o Centro de
São Paulo já estava um tanto acostumado com ações recorrentes de
invasões. Na época em que o Wilton Paes foi ocupado pelo MLSM Movimento de Luta Social por Moradia, o estoque de arquitetura vazia no
centro de São Paulo foi despertado por pelo menos outras 130 ocupações de
edifícios organizadas. (STEVENS, 2018, p. 26, traduzido pela autora) 24

Figura 36. Vista do Edifício WPA em 2014

Fonte: STEVENS, 2018, p. 17

On the 1st of March 2014, half a century after the building’s inauguration, Wilton Paes was occupied
by a highly contested ‘sem teto’ or ‘homeless’ movement. Since its first organized building occupation
in 1997, central São Paulo had meanwhile somewhat accustomed to recurrent squatting actions. By the
time that Wilton Paes was seized by the MLSM, the Movimento de Luta Social por Moradia, or the
Movement of Social Struggle for Housing, São Paulo’s downtown stockpile of vacant architecture had
been aroused by at least another 130 organized building occupations. (STEVENS, JEROEN, 2018,
p.26)
24
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Em 20 de maio de 2014, a Superintendência do Patrimônio da União em São
Paulo – SPU protocola a ação de reintegração de posse do Edifício (figura 37).
Em 11 de fevereiro de 2015, a SPU – Superintendência do Patrimônio da União
em São Paulo coloca o prédio a venda, mesmo ocupado, mas não obtém sucesso
(figura 38).

Figura 37. Protocolo com solicitação de reintegração de posse do WPA

Fonte: PROTOCOLO INTEGRADO, 202025
Figura 38. Protocolo do plano de venda do Edifício do WPA

Fonte: PROTOCOLO INTEGRADO, 202026

Em 2015, a ocupação contava com 248 pessoas de 92 famílias. Na tentativa
de ordenar a ocupação, o Movimento Social de Luta por Moradia – MSLM27 estipula
normas e diretrizes, conforme descreve o laudo realizado por Helene (2019):
25

Disponível em:
<https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/documento/detalhes_documento.jsf?protocolo=04977006772201482
> Acesso em: 08 Set. 2020.
26 Disponível em:
<https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/documento/detalhes_documento.jsf?protocolo=04977205648201589
> Acesso em: 08 Set. 2020.
27 Por ser de atuação independente, não estando filiado à Frente de Luta por Moradia (FLM) e tampouco à União
dos Movimentos por Moradia (UMM), pouco se conhece da história e da atuação dessa organização social que
estava encabeçando a ocupação do edifício Wilton Paes de Almeida. No ano de 2014 ocorre a ascensão do
movimento, quando mais de 8 ocupações de prédios abandonados, públicos e privados, são realizadas na cidade
sob organização do Movimento Social de Luta por Moradia. Disponível em: < http://www.rosapenido.com.br/mlsmo-movimento-responsavel-pela-ocupacao-do-predio-que-desabou/> acesso em: 20 out. 2020.
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Na tentativa de ordenar a ocupação e prever normatizações consensuais, os
líderes do Movimento Social de Luta por Moradia (MSLM) fizeram do prédio
sua sede e estipularam normas e diretrizes para a formação da convivência
pacífica dentro da propriedade invadida. Como mostrava um cartaz na
entrada, eram proibidos o uso de álcool e drogas dentro do prédio. Em 2015,
a ocupação alcançou cerca de 248 pessoas de 92 famílias, cada família
pagava, ao MSLM de R$ 150 a R$ 200 por mês para morar na ocupação.
(HELENE, 2019, p. 27)

Conforme descrito, as famílias pagavam uma taxa ao MSLM - Movimento
Social de Luta por Moradia, que era destinada a subsidiar a manutenção e limpeza do
local. No entanto, as condições eram precárias, de acordo com Helene et. al. (2020):
Os líderes do movimento declararam que a taxa se destinava a subsidiar
manutenção e limpezas. Apesar das regras e segundo Souza, era possível
encontrar roupas, preservativos, seringas, embalagens plásticas e muitos
móveis amontoados pelos andares. Havia vazamentos nas tubulações de
água e as paredes e janelas tinham pichações. Cada piso era habitado por
mais de dez famílias com rotatividade alta, segundo o repórter [...] Ainda
assim, a maior parte dos banheiros está alagada e com as paredes
completamente mofadas. Ratos, baratas e insetos eram vistos com
frequência. A fiação era exposta devido às ligações clandestinas feitas pelos
moradores. (HELENE; PACHECO; COUTO, 2020, p. 27 e 28)

Stevens (2018), também faz um levantamento desse período de 2015,
descrevendo as circunstâncias de insegurança de uso e ocupação do local. Nesse
período, constam denúncias às autoridades municipais sobre estas condições, as
quais alegavam que nada poderiam fazer porque a proprietária era a União. Um tempo
depois, a Prefeitura de São Paulo tentou, em vão, junto com a União esvaziar e limpar
o prédio, mas o MSLM resistiu. Em 2015, como relatado acima, mesmo com o prédio
ocupado, a União procurou vendê-lo, mas não houve interessados. A seguir, destacase texto do autor a respeito destes fatos:
Em 11 de fevereiro de 2015, foi lançada pelo governo federal a venda ao
público do prédio ocupado, com valor de mercado estimado em R$ 20
milhões. Ninguém manifestou interesse. Enquanto isso, o município registrou
248 ocupantes, ou 92 famílias que residiam na torre, em barracos de madeira
autoconstruídos altamente precários, remendados a esmo a partir de aparas
de madeira e painéis de compensado entre as colunas reforçadas e as
fachadas de vidro. Tanto a empresa de habitação social como outros
movimentos sociais manifestaram reiteradamente a sua preocupação com as
precárias condições de habitação no seu interior, mas o município
posteriormente declarou que não poderia empreender qualquer ação de
evacuação das famílias, uma vez que a ordem de despejo só poderia ser
iniciada pelo proprietário, neste caso, o governo federal 'União', a pessoa
jurídica do estado federal. Um ano depois, a União e a empresa de habitação
social de São Paulo empreenderam uma tentativa de limpeza pacífica do
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prédio, mas a MLSM se recusou a sair. (STEVENS, 2018, p. 28, traduzido
pela autora)28

As imagens (figuras 39 a 43) mostram, tanto na parte externa do Edifício como
no interior, a situação degradante do Edifício durante o período de ocupação e as
condições precárias da habitação:

Figura 39. Vista degradada do Edifício WPA em 2015

Fonte: STEVENS, 2018, p. 24

28

On 11 February 2015, a public sale of the occupied building was launched by the federal government,
its market value estimated at 20 million R$. Nobody showed interest. Meanwhile, the municipality took
note of 248 occupants, or 92 families residing in the tower, in highly precarious, self-constructed wooden
shacks, haphazardly pieced together from scrap wood and plywood panels between the reinforced
columns and glass façades. Both the social housing company and other social movements repeatedly
expressed their concern regarding the precarious housing conditions inside, but the municipality later
declared that it could not undertake any action to evacuate the families since an eviction order could
only be initiated by the owner, in this case, the federal government’s ‘União’, the federal state’s juridical
person. A year later, the União and São Paulo’s social housing company undertook an attempt to
peacefully clear the building, but MLSM refused to leave. (STEVENS, JEROEN, 2018, p.28)
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Figura 40. Corredor do Edifício WPA em 2016

Fonte: STEVENS, 2018, p. 25
Figura 41. Placa do MLSM na frente do Edifício WPA e seus ocupantes em 2017

Fonte: STEVENS, 2018, p. 27
Figura 42. Vista externa do Edifício WPA e vista interna de 2017

Fonte: HELENE, 2019, p. 28
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Figura 43. Móveis dos moradores e entulho nos andares

Fonte: HELENE, 2019, p. 28

4.3.8 Incêndio e ruína do Edifício Wilton Paes de Almeida - WPA

Na madrugada do dia primeiro de maio de 2018, um incêndio levou o Edifício
Wilton Paes de Almeida ao desabamento. O incêndio teve início por volta das 01h30,
e as chamas começaram por um provável curto-circuito no quinto andar (GLOBO G1,
2019; HELENE, 2019, p. 07). As figuras 44 e 45, retiradas do site do portal Globo G1,
e que também constam do laudo realizado por Helene (2019), mostram o esquema
cronológico do incêndio e os edifícios que foram atingidos pelas chamas. Esses
prédios foram interditados pela defesa civil, sendo eles: o Edifício Caracu, geminado
com o Edifício Wilton Paes de Almeida, localizado na Rua Antônio de Godói nº 35, o
Condomínio Edifício Joamar, sito nos números 08 e 26 da Rua Antônio de Godói, o
Edifício Bandeirantes, situado no número 135 do Largo do Paissandu, e a Igreja
Evangélica Luterana de São Paulo, fundada em 1908, reconhecida como o primeiro
templo no estilo gótico construído na cidade de São Paulo (HELENE, 2019, p. 08).
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Figura 44. Esquema cronológico do incêndio no Edifício WPA

Fonte: GLOBO G1, 2019 29

Figura 45. Edificações vizinhas que sofreram danos

Fonte: HELENE, 2019, p. 09

29

Disponível em:< https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/05/01/incendio-e-desabamento-dopredio-no-largo-do-paissandu-completa-um-ano-veja-o-que-se-sabe-sobre-o-caso.ghtml> Acesso em:
14 ago. 2020.
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Cerca de 80 minutos depois do início do incêndio, às 02h50, o Edifício ainda
em chamas desabou, causando a morte de sete pessoas e danos às construções ao
redor. A imagem a seguir mostra as proporções do incêndio (figura 46).

Figura 46. Imagem do incêndio do Edifício WPA

Fonte: AMARAL D’AVILA, 2019 30

Stevens (2018) descreve esses acontecimentos e lamenta a perda de vidas:
No dia 1º de maio de 2018, após a meia-noite, o arranha-céu de 24 andares
pegou fogo no quinto andar. O prédio até então conhecido como Ocupação
Paissandu desabou em menos de uma hora. Seus restos carbonizados: uma
mistura fumegante de aço fundido, concreto decomposto, vidro quebrado,
móveis incinerados, invasores traumatizados e confusão em todo o país. Uma
quantidade desconhecida de pessoas conseguiu se salvar. Um número
nunca confirmado, não. A centenária Praça Paissandu de São Paulo foi um
inferno momentâneo. Por um momento, o centro ficou perplexo e confuso. O
sonho da modernidade se transformou em um pesadelo de atrofia?
(STEVENS, 2018, p.30, traduzido pela autora)31

30

Disponível em: <http://amaraldavila.com.br/por-que-caiu-predio-wilton-paes-de-almeida-no-largo-dopaicandu-sao-paulo/>Acesso em: 23 Ago. 2020.
31 On the 1st of May 2018, passed midnight, the 24-floor skyscraper took fire on the fifth floor. The
building hitherto known as Ocupação Paissandu collapsed in less than an hour. Its charred remainders:
a smouldering jumble of molten steel, decomposed concrete, busted glass, incinerated furniture,
traumatized squatters and nation-wide confusion. An unknown amount of people was able to move out.
A never confirmed number did not. São Paulo’s centuries-old Paissandu square was a momentary
inferno. For a moment, the centre was left in bafflement and befuddlement. Had the dream of modernity
turned into a nightmare of atrophy? (STEVENS, JEROEN, 2018, p.30)
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4.3.9 Colapso e causas

O rápido colapso do Edifício, em 80 minutos, surpreendeu os especialistas,
uma vez que o concreto armado possui alta resistência estrutural à ação do fogo e às
intempéries, conforme descreve Helene et. al. (2020):
Corroborando a afirmação de que o concreto apresenta excelente
desempenho frente à ação do incêndio, incêndios anteriores como o do
Edifício Andraus, Joelma e o Edifício Grande Avenida, todos em São Paulo e
construídos na mesma década de 60, resistiram a mais de 4 h de fogo, sem
colapsar e encontram-se atualmente em uso normal. Esse colapso prematuro
do WPA, deve ser considerado um fato grave, tanto do ponto de vista da
evacuação dos edifícios pelos usuários, quanto do ponto de vista da
segurança dos bombeiros nas suas atividades de resgate e combate ao fogo,
além da segurança da vizinhança que não pode ser atingida pelos destroços,
ou seja, prédios não podem colapsar tão rapidamente frente a um incêndio.
(HELENE et. al. 2020, p. 06)

Figura 47. Edifício WPA após o seu colapso

Fonte: HELENE et. al., 2020, p. 04
Figura 48. Vista do local do Edifício WPA após o seu colapso

Fonte: REDE BRASIL ATUAL, 201932

32

Disponível em: <https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2019/05/sem-teto-fazemmanifestacao-para-marcar-um-ano-do-desabamento-de-predio-ocupado/> acesso em: 14 ago. 2020.
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Segundo o secretário da segurança Pública Mágino Alves, o incêndio foi
provocado por um curto-circuito, sendo essa a principal hipótese para o sinistro
(GLOBO G1, 2020, HELENE, 2019, p. 07). Nas investigações, um documento, datado
de 16 de março de 2017, relata que a vistoria da Defesa Civil averiguou que não havia
riscos estruturais na edificação. Com isso, para entender as causas do colapso,
buscou-se o laudo emitido no Parecer Técnico PhD 324/2019, de Helene (2019).
Neste laudo, consta que o autor elaborou uma investigação experimental das
características e propriedades do concreto e da armadura usada na estrutura. A figura
49 apresenta as amostras retiradas para análise.

Figura 49. Trechos de laje em balanço e pilar recolhidos dos escombros para ensaios

Fonte: HELENE, 2019, p. 40 e 41

A conclusão dos ensaios, realizados pelo autor, mostra que a causa do colapso
foi pelo efeito de torção gerada pelas altas temperaturas:
Nota-se na comparação entre as situações “sem” e “com” incêndio, que ao
se introduzir a variação térmica nos elementos há um grande incremento nos
momentos fletores nos pilares da caixa de elevador na região entre o
pavimento pilotis e o 2º pavimento. Nessa região se nota um aumento de
cerca de 20 vezes no valor do esforço de flexão nas duas direções do pilar,
efeito que pode ser atribuído à torção causada pelo aumento de temperatura
e consequente dilatação axial das lajes e vigas. Associando esses novos
esforços solicitantes, provenientes da ação do fogo, e consequente perda de
rigidez dos elementos estruturais, pode-se dizer que a estrutura veio colapsar
devido ao movimento excessivo de torção, que foi responsável por aumentar
de forma bastante significativa os esforços nos pilares da caixa dos
elevadores. (HELENE, 2019, p. 98)

Helene (2019) adverte para cuidados e medidas que podem ser tomadas a fim
de mitigar o ocorrido:
Nos edifícios existentes, que são milhares na cidade de São Paulo, exigir
através do Corpo de Bombeiros a Proteção Ativa e Passiva, com treinamento
a Síndicos e Condomínios Comerciais e Residenciais pois caso sejam vítimas
de um incêndio incontrolável, apresentam elevado risco de colapso, similar
ao WPA. Nos edifícios existentes e com fachada de vidro, que também são
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centenas na cidade de São Paulo, exigir através da Prefeitura, a construção
de compartimentação mínima entre edifícios geminados e entre andares de
1,2 m com material isolante e incombustível. (HELENE, 2019, p. 99)

Stevens (2018) também faz uma reflexão sobre a necessidade de manutenção
periódica dos edifícios.
Os edifícios devem durar enquanto as pessoas vêm e vão. As gerações vão
passando, pelo menos algumas. A arquitetura da cidade resiste ao tempo,
sobrevive a seus designers, financiadores, construtores, limpadores,
usuários. Multidões passam por suas fachadas, sobem suas escadas,
enxugam suas janelas, residem em seus andares. Os edifícios exigem
manutenção, reformas mínimas, atualizações técnicas e adaptações de
tempos em tempos. Seus ciclos de vida têm outros ritmos que os das
pessoas. A cidade não se importa muito. E ainda, questões de temporalidade
e permanência permeiam a cidade ocupada. Quão temporária é a
permanência e quão permanente é a temporalidade? (STEVENS, 2018, p. 30
e 31, traduzido pela autora)33

4.3.10 Pós-colapso

Sobre as responsabilizações do ocorrido, de acordo com o relatório final da
investigação,

três

coordenadores

da

ocupação

irregular

foram

acusados

criminalmente, por suspeita de não tomarem medidas de segurança para evitar o risco
de incêndio (GLOBO G1, 2020). Todos os incriminados são do Movimento de Luta
Social por Moradia – MLSM e foram indiciados por “crimes de perigo comum” ou
“incolumidade pública”, previstos nos artigos 250 e 256 do Código de Processo Penal
(GLOBO G1, 2020).
Outros quatro inquéritos civis são apurados pelo Ministério Público Federal,
como descrito a seguir na matéria do portal GLOBO G1:
Patrimônio Histórico: o prédio era tombado e este inquérito existia antes de o
prédio pegar fogo e desabar. Tinha sido instaurado em 2016. Foi nele que foi
emitida recomendação para que a União cuidasse do edifício.
Direitos Humanos: uma investigação da área de Cidadania e Direitos
Humanos apura a situação dos desabrigados e o que está sendo feito pelos
poderes constituídos para atendê-los.
Improbidade: outra investigação apura se agentes públicos contribuíram para
a situação que ocorreu, ou seja, se houve improbidade administrativa de
33

Buildings are supposed to endure while people come and go. Generations pass through and by, at
least a few. The city’s architecture resists time, outlive their designers, financiers, builders, cleaners,
users. Crowds pass their façades, climb their staircases, wipe their windows, reside on their floors.
Buildings demand maintenance, minimal refurbishments, technical updates and adaptations from time
to time. Its life-cycles have other rhythms then people’s. The city doesn’t care too much. And yet,
questions of temporality and permanence pervade the occupied city. How temporary is permanence,
and how permanent is temporality? (STEVENS, 2018, p. 30 e 31)
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servidores públicos que deveriam ter zelado pelo patrimônio da União. O
objetivo é saber se a omissão ou ação deles contribuiu para o resultado final
que houve. Essa apuração é sigilosa e conduzida pela área do patrimônio
público.
Patrimônio Público: sobre o mau gerenciamento e a consequente perda do
patrimônio público. (GLOBO G1, 2020)

Durante três meses, 37 famílias ficaram acampados no Largo do Paissandu.
Segundo a Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura de São Paulo, das 435
famílias que se apresentaram como vítimas do desabamento, 291 conseguiram
comprovar vínculo com a ocupação do prédio e recebem auxílio-aluguel. Elas
receberão R$ 400 (quatrocentos reais) até ganharem uma moradia popular (GLOBO
G1, 2020).
Figura 50. Famílias desabrigadas acampadas na Praça do Paissandu em 4 de maio de
2018

Fonte: STEVENS, 2018, p. 30
Figura 51. Acampamento Paissandu durante marcha de solidariedade dos movimentos de
sem-teto em 9 de maio de 2018

Fonte: STEVENS, 2018, p. 31
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A Prefeitura de São Paulo assinou, no dia 04 de maio de 2020, o contrato para
formalizar a doação pelo Governo Federal do terreno onde ficava o Edifício WPA. A
portaria nº 7.064 declara que o imóvel será destinado para provisão habitacional de
interesse social (figura 52).

Figura 52. Portaria nº 7.064 de março de 2020: declara que o imóvel será destinado para
provisão habitacional de interesse social.

Fonte: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 2020, portaria nº 7.064, p. 18

A prefeitura realizou concorrência para construir no local um prédio para
habitação de interesse social, com 15 andares e 90 apartamentos. A previsão era de
que as obras começassem em 01/05/2020, mas foram adiadas por conta da pandemia
da corona vírus. O investimento previsto, de R$ 15,6 milhões, será feito por meio do
“Programa Municipal de Habitação Pode Entrar"34. A equipe do Arquiteto André Scarpa
e Pamela Gomes, vencedora da concorrência, propôs uma torre que tenta repetir o
volume do edifício projetado por Roger Zmekhol, mas com dois vazios, como podem
ser vistos na volumetria do edifício e no corte do edifício (figura 53).

O “pode entrar é um programa habitacional desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo para incentivar
a produção de unidades habitacionais para familias de baixa renda. Com o objetivo de diminuir o défict
habitacional o programa vai atender famílias com renda bruta de até três salários mínimos e famílias
com renda de até seis salários, por meio de carta de crédito subsidiada pela prefeitura no valor que
pode
chegar
a
R$
40
mil
reais.
Disponível
em:
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/programas/programa_habitacional_po
de_entrar/> Acesso em: 14 set. 2020.
34
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Figura 53. Volumetria e corte do Projeto de André Scarpa e Pamela Gomes para prédio de
habitação de interesse social no terreno onde se localizava o Edifício WPA

Fonte: EDITORA ABRIL VEJA SP, 202035

4.4

Coletânea de erros

Tendo como base a revisão dos textos referentes à ATHIS e ao Edifício WPA,
verificaram-se não conformidades; como exemplos: (I) Após o INSS deixar o edifício,
em 2009, o mesmo ficou desocupado de 2009 a 2014 e, estando sem vigilância, foi
ocupado para uso habitacional de 2014 a 2018; (II) Nesse período ressaltam-se a não
preservação e a ausência de adaptabilidade de uso de um patrimônio histórico, assim
como a ausência de segurança contra o incêndio que destruiu o Edifício WPA em
oitenta minutos, tirando vidas humanas e atingindo prédios vizinhos, também de
interesse histórico; (III) O WPA não oferecia condições mínimas de habitabilidade, o
lixo era lançado no poço do elevador e não havia coleta.
Por meio de pesquisa fotográfica da ocupação do Edifício WPA antes da
tragédia (figura 54), observam-se, entre outras irregularidades, o uso de material
combustível para divisões dos ambientes, as instalações elétricas improvisadas e o
acúmulo de lixo no poço do elevador:

35

Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/blog/sao-paulo-nas-alturas/edificio-wilton-paes-almeidaterreno-projeto/> Acesso em: 08 Set. 2020.
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Figura 54. Não conformidades no Edifício WPA

Fonte: ALFAYA, 2018

Em resposta a esta coletânea de erros, neste trabalho são analisados, a seguir:
(I) Edifícios ociosos e deteriorados na região central de São Paulo; (II) Questões sobre
habitabilidade: experiências de projetos de ação imediata - Varre Vila e Nossa Vila
Limpa; (III) Questões sobre preservação e reuso de Patrimônio histórico para
habitação de interesse social.

4.4.1 Edifícios ociosos e deteriorados na região central de São Paulo

A problemática de edifícios ociosos e deteriorados na região central de São
Paulo reflete a lógica de construção massiva de conjuntos habitacionais, ao invés de
investimentos em edificações já existentes, de forma que a reabilitação desses
imóveis produza unidades habitacionais adequadas a perfis socioeconômicos de
baixa renda. Essa situação é elucidada por Anitelli (2017):
No Brasil, é raríssima a provisão habitacional pública que desapropria imóveis
com edificações já construídas e as reformas para gerar unidades
habitacionais adequadas a perfis socioeconômicos de baixa renda, já que,
nos programas estatais operantes, quase sempre se constrói casas ou
edifícios novos em terrenos vazios. Entre os gestores públicos, a construção
nova em terreno vazio é bastante recorrente em suas ações; já a reforma de
edificações existentes não é. Isso repercute, inclusive, na produção
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acadêmica, com esse recorte temático, pois são relativamente poucos os
estudos que englobam essas reabilitações, comparados, por exemplo, com
estudos sobre conjuntos habitacionais construídos em regiões periféricas.
(ANITELLI, 2017, p. 61 e 62)

Os movimentos sociais por moradia no centro de São Paulo usam esses
prédios abandonados como instrumento de luta, conforme descreve Frutuoso e Kato
(2019):
A partir de 1960 o centro de São Paulo foi abandonado pela classe dominante
e se popularizou, devido à concentração de atividades de baixa remuneração
e fácil acesso de transporte público. A partir de 1990, com grande parte de
seu patrimônio edificado vazio, os movimentos sociais por moradia usam
esses prédios como instrumento de luta as ocupações. (FRUTOSO; KATO,
2019, p. 01)

Nesse cenário, verifica-se que a cidade de São Paulo tem um Déficit
habitacional36 de 358 mil unidades, e 830 mil de domicílios localizados em
assentamentos precários, que necessitam de regularização fundiária e de algum tipo
de melhoria, como mostra o gráfico 08 da estimativa37 em 2016:

Gráfico 08. Estimativa da demanda por linhas de ação - totalização de acordo com a origem
da demanda

Fonte: CADERNO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO, 2016, p. 23

As demandas, presentes no gráfico 08, são classificadas da seguinte forma: (a)
Demanda por intervenção no território: 811.377 mil necessitam de regularização
fundiária e precisam de algum tipo de melhoria; (b) Demanda por unidades

36

Plano Municipal de Habitação, 2016. Disponível em: <http://www.habitasampa.inf.br/> Acesso em:
30 set. 2020.
37 Dados extraídos do sistema de informações da SEHAB – HabitaSampa, 2016; SEHAB para o Plano
Municipal de Habitação - PMH, 2009; Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, 2015;
Centro de Estudos da Metrópole – CEM, a partir dos dados da Fundação João Pinheiro– FJP e Censo
2010.
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habitacionais: 368.731 mil necessidade de construção de novas moradias 38; (c)
Demanda por ações de regulação do mercado de aluguéis: 235.035 mil requerem
preços acessíveis à população de renda média-baixa, diminuindo a pressão da
demanda por moradias produzidas pela política pública de provisão habitacional.
Esses dados apresentados da demanda habitacional corroboram para a
contradição diante do número de imóveis vagos e ociosos e dos imóveis ocupados
para uso habitacional na cidade de São Paulo: (a) Imóveis vagos: 293.621 mil (IBGE,
2010); (b) Imóveis ociosos: 1.385 mil notificado como PEUC - Parcelamento,
Edificação ou Utilização Compulsórios, sendo que total 708 estão vazios, 457 não
edificados e 220 subutilizados (SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
LICENCIAMENTO, 2018); (c) Imóveis ocupados para uso habitacional: 133
(SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, 2017).
O gráfico 09 e o mapa 10 demonstram que as ocupações se concentram na
região central da cidade de São Paulo.
Gráfico 09. Imóveis ocupados em São Paulo

Fonte: Secretaria Municipal da Habitação/Lei de Acesso à Informação, 2017

38

É importante salientar que não se podem somar os números da síntese das necessidades
habitacionais, bem como da demanda por tipo de intervenção, uma vez que existem sobreposições
devido às diferentes fontes dos dados.
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Mapa 10. Imóveis ocupados em São Paulo

Fonte: Secretaria Municipal da Habitação/Lei de Acesso à Informação, 2017

Analisando especificamente os dados de Edifícios ocupados para uso
habitacional na Cidade de São Paulo, têm-se o total de 70 edifícios públicos e
privados, onde habitam 4 mil famílias (PREFEITURA DE SÃO PAULO, em reportagem
à FOLHA, 2018).
A grande maioria dos edifícios abandonados são antigos prédios nobres da
cidade, escritórios vazios ou subutilizados, com um grau avançado de obsolescência,
conforme conta no mapa 11, de edifícios notificados para PEUC - Parcelamento,
Edificação ou Utilização Compulsórios.

Mapa 11. Edifícios notificados para PEUC - Parcelamento, Edificação ou Utilização
Compulsórios

Fonte: CADERNO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO, 2016, p. 51
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4.4.2 Questões sobre habitabilidade: experiências de projetos de ação imediata Varre Vila e Nossa Vila Limpa

Dos erros que incidiram sobre o edifício WPA, destaca-se a ausência de
condições mínimas de habitabilidade, uma vez que o lixo era jogado diretamente no
poço do elevador e não era realizada a coleta desse material, além de armazenamento
de materiais combustíveis, como mostram as imagens da figura 55.

Figura 55. Armazenamento de materiais combustíveis no Edifício WPA em 2014

Fonte: VICE, 2018

Diferentemente do que foi visto no Edifício WPA, avaliam-se projetos
exemplares para ações imediatas, como: “Varre Vila” e “Nossa Vila Limpa”, que
tiveram por objetivo eliminar pontos viciados de descarte irregular de resíduos sólidos
em comunidades da periferia. Esses projetos são oriundos de parcerias entre o poder
público municipal de São Paulo, as empresas prestadoras de serviços de limpeza
urbana e a sociedade civil organizada.
•

Projeto Varre Vila

O Projeto surgiu em 2012, na Comunidade Nossa Senhora Aparecida,
localizada no bairro Vila Santa Inês, distrito de São Miguel Paulista, zona leste de São
Paulo. É um projeto de iniciativa popular, que surgiu em virtude do acúmulo de
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resíduos sólidos nas ruas do bairro, que causava inúmeros transtornos à população
(VARRE VILA, 2020).
O Projeto atende, atualmente, 25 ruas, 15 vielas e 06 travessas, de dois bairros,
totalizando uma população de cerca de 13 mil habitantes. O Projeto envolve as
seguintes ações: varrição, entrega de saco para lixos doméstico e reciclável e sacos
para entulho. Para a distribuição dos sacos de lixo, o projeto tem uma equipe de
voluntários que bimestralmente faz a entrega dos sacos para lixo orgânico e lixo
reciclável, nas suas respectivas ruas de domicílio. A equipe de varredores contratados
pela empresa “Soluções em Meio Ambiente – SOMA”, empresa responsável pela
limpeza das ruas na região, é composta por 09 pessoas, todos moradores do bairro
que realizam ação de varrição e orientação aos moradores quanto a descarte de
resíduos (VARRE VILA, 2020).
No local onde antes era o descarte irregular, hoje mensalmente é colocada uma
caçamba para o recolhimento deste material da comunidade e, após a sua retirada, o
local fica limpo novamente. O lixo domiciliar é colocado em dia e local corretos, sempre
duas horas antes de o caminhão coletor passar, não ficando mais espalhado por toda
a comunidade como antes.
Figura 56. Projeto Varre Vila – antes e depois da implantação do projeto

Fonte: VARRE VILA, 2020

•

Projeto Nossa Vila Limpa

O Projeto Nossa Vila Limpa é uma parceria das empresas LOGA, Inova e da
“Com Você Serviços e Treinamento”, que atuam em quatro comunidades das
Prefeituras Regionais da Brasilândia e Lapa, zona norte de São Paulo.
A sensibilização dos moradores é feita a partir de ações porta a porta,
envolvimento de escolas, jovens e adultos. Também são realizadas reuniões
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periódicas sobre a necessidade do descarte correto dos resíduos orgânicos,
volumosos, materiais oriundos de obras e a utilização dos Eco pontos. Com seminário
para pedreiros, palestras de educação ambiental, contratação e capacitação de
coletores e varredores da própria comunidade, o projeto continua avançando e
transformando vielas, ruas e bairros (LOGA, 2020)
No começo, foram identificadas 13 ruas com problemas no processo e coleta
de resíduos, e 38 caçambas de lixo foram eliminadas do bairro, dando lugar a espaços
revitalizados, com pontos para descarte organizados por dia e horário (LOGA, 2020).

Figura 57. Projeto Nossa Vila Limpa: antes e depois da implantação do projeto

Fonte: SOUSA, 2017

4.4.3 Questões sobre preservação e reuso de Patrimônio histórico para habitação de
interesse social

Deteriorado por abandono e falta de manutenção, o Edifício WPA foi ocupado
pelo Movimento de Luta Social por Moradia – MSLM. Este acontecimento denuncia a
falta de aplicação de políticas públicas, em todas as esferas do governo, para
utilização do estoque construído da cidade, além da ausência de investimentos numa
política habitacional que seja integrada com a preservação do patrimônio histórico de
São Paulo (MÓBILE, 2018).
Nenhum impedimento técnico ou físico existe para dificultar intervenções de
reforma e restauro para inserção de uso habitacional em imóveis reconhecidos como
de valor histórico. O tombamento não impede a execução dessas obras, uma vez que
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se tenha obtido conhecimento teórico das resoluções de tombamento e diretrizes de
intervenção, documentos estes que estão à disposição dos profissionais que atuam
nesse mercado de trabalho (MÓBILE, 2018, p. 25).
O centro de São Paulo é a região da cidade que mais concentra edificações
com valor histórico e arquitetônico. Muitos desses imóveis encontram-se ociosos e
deteriorados, não cumprindo a função social da propriedade urbana, como determina
a legislação brasileira (ANITELLI, 2020, p. 08).
Diante disso, verifica-se a possibilidade de reabilitação de edifícios tombados
para uso de habitação, tendo como exemplo o antigo Hotel Cineasta, construído em
1910, localizado na Avenida São João nº 605, próximo do cruzamento com a Avenida
Ipiranga, República. O Edifício foi transformado em moradia popular, pela COHABSP, destinado a artistas, com idade acima de 60 anos, com renda familiar de um a
três salários-mínimos (ANITELLI, 2020, p. 09).
Como argumenta Anitelli (2020), nas especificidades do caso de edifícios
tombados, a reabilitação precisa ser em ação conjunta com os órgãos públicos
responsáveis por preservar os imóveis. Na cidade de São Paulo, as ações devem ser
integradas ainda com a Secretaria de Habitação de São Paulo – SEHAB e da
Companhia Metropolitana de Habitação – COHAB\SP. Nesses casos, cabe aos
órgãos públicos responsáveis por preservar os imóveis definir os critérios para
selecionar edifícios com valor arquitetônico, os quais deveriam ser preservados. Após
isso, cabe à SEHAB fazer a deliberação dos termos da política habitacional e cabe à
COHAB\SP agir operando o programa de reabilitação, todos municiados por outras
instâncias, como a Secretaria de Assistência Social, entre outras.
Anitelli (2020) enfatiza que, em diversas situações, apenas a fachada e a
volumetria são tombadas. Com isso, a preservação é bastante restrita a questões
estéticas. Nesses casos, a configuração espacial interna é desconsiderada e os
cômodos podem ser alterados de acordo com a conveniência de novas reformas. Nas
imagens da figura 58, podem ser conferidas fotos do antigo Hotel Cineasta restaurado
e das áreas internas dos apartamentos:
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Figura 58. Antigo Hotel Cineasta, em 2014 foi transformado no Palacete dos Artistas

Fonte: HYPENESS, 2014

Situação semelhante ocorreu com a Reabilitação do Edifício Rizkallah Jorge,
localizado na rua de mesmo nome do edifício, no número 50, esquina com a Avenida
Prestes Maia, nas proximidades do viaduto Santa Efigênia, no centro da capital
paulista.
Com a descentralização dos endereços comerciais de São Paulo, na década
de 1980, o Edifício foi desocupado; passando um período com características de
abandono, foi ocupado pelo Movimento de Moradia no Centro – MMC (SILVA;
MEIRELLES, 2017).
As condições da edificação se tornaram precárias do ponto de vista
habitacional, com riscos eminentes e com ausência de segurança contra incêndio. Em
2001, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal, com financiamento do
Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, promoveram a reabilitação do Edifício.
O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico – CONPRESP,
em 2001, aplicou ao Edifício o nível de proteção 3 (MP-E), que corresponde à
preservação de bens de interesse histórico e arquitetônico da cidade, determinando,
assim, que o projeto de reabilitação do Edifício mantivesse as características externas
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originais (fachadas), mas não impedindo a adaptabilidade de uso para moradia social
(SILVA; MEIRELLES, 2017).

Figura 59. Edifício Rizkallah Jorge

Fonte: SILVA; MEIRELLES, 2017

Nesse contexto, destaca-se a potencialidade da ATHIS como ferramenta de
preservação ao patrimônio, pois, em meio a outros instrumentos dos órgãos de
conservação ao patrimônio, é uma alternativa acessível a todos e que dialoga com a
população e os órgãos públicos. Sobre isso Almeida et. al. (2019) ponderam:
O instrumento da ATHIS, voltado para habitações multifamiliares tombadas,
de grande representatividade para a história da cidade, com o subsídio para
benfeitorias de manutenção destes edifícios, auxilia na preservação do
Patrimônio, e traz, de modo coletivo, condições para que os proprietários e
seus imóveis sejam atendidos por mão de obra técnica qualificada para
intervenção destes bens. (ALMEIDA et. al., 2019, p.16 e 17)

Esses exemplos mostram as possibilidades de reuso de bens tombados para
habitação de interesse social, salvaguardando os interesses histórico e arquitetônico
da cidade. O próximo capítulo verifica as aplicações da ATHIS no Edifício Wilton Paes
de Almeida.
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5

APLICAÇÕES DA ATHIS – ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL NO EDIFÍCIO WILTON PAES DE ALMEIDA

Por meio da revisão bibliográfica deste trabalho, evidenciam-se as constantes
mudanças no uso do Edifício WPA até o momento em que ficou vazio e sem vigilância,
abandonado, ocorrendo a sua ocupação irregular para fins de moradia. No entanto, o
Edifício não sofreu as adequações necessárias para este novo uso, isto é, a
adaptabilidade dos espaços aos usos específicos de habitação.
A partir disso, verifica-se que a Assistência Técnica para Habitação de
Interesse Social - ATHIS poderia ter sido utilizada no Edifício WPA, desde 2014,
conforme cronologia dos fatos do gráfico 10.

Gráfico 10. Cronologia dos fatos da aplicação da ATHIS no Edifício WPA

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020

5.1

Análise dos Fatos: Atuação da ATHIS – Assistência Técnica para Habitação de
Interesse Social em cada etapa do Edifício Wilton Paes de Almeida - WPA

Analisou-se a possibilidade de aplicação da Assistência Técnica para
Habitação de Interesse Social – ATHIS em cada etapa da história do Edifício WPA Wilton Paes de Almeida, sendo realizada uma síntese, como mostra a tabela 03.
Adotou-se a metodologia 5W1H para esta análise, de modo a se segregar os fatores
do estudo.
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Tabela 03. Análise dos Fatos: Revisão bibliográfica - Atuação da ATHIS – Assistência
Técnica para Habitação de Interesse Social em cada etapa
Onde: Rua Antônio de Godói nº 33, esquina com a Av. Rio Branco, Largo Paissandu, Centro de São
Paulo/SP.
Custos: não serão avaliados
Revisão bibliográfica (resumo)
Quem era
responsável
pelo imóvel

Conglomerado
Sebastião
Paes de
Almeida

Leis

Análise

ATHIS
(resumo)

Atuação do ATHIS em cada
etapa

Não

Neste
período
o
prédio
experimenta seu auge, foi
utilizado
com
atividades
correspondentes para o que foi
projetado e construído; uso
comercial e administrativo. Nesta
época, havia no Brasil uma série
de experiências em Assistência
Técnica para Habitação, não
existindo o instituo e política
pública neste sentido. As
iniciativas
partiam
de
movimentos
por
moradias
incipientes e profissionais de
diversas
formações,
normalmente voltadas
para
áreas mais periféricas da cidade.
Estas áreas poderiam ser por
ocupações
irregulares
de
terrenos,
ou
loteamentos
irregulares ou clandestinos. Em
áreas centrais, havia situações
de cortiço.

1977-1978

Sucessivas
crises
econômicas
no
país
levaram os proprietários do
Edifício
a
contraírem
dívidas com o governo
federal que não puderam
ser honradas. A situação
ficou insustentável e no
final da década de 1970
colocaram o Edifício à
venda. Em 1977 ele foi
adquirido
pela
Caixa
Econômica Federal

Não

A partir desta data, apesar do
prédio continuar a ser usado
para os usos afins que foi
projetado,
era
ocupado
parcialmente
e
de
forma
descontínua.
Assiste-se
paulatinamente o abandono e
descuido com a edificação. Os
Movimentos por Moradia se
intensificam e passam a ser mais
politizados,
neste
período,
começam a ocorrer às invasões
organizadas de áreas vazias.

1978-1980

Em 1978, após cerca de um
ano de inatividade, o
Edifício passa a contar com
uma agência da Caixa no
térreo e outras repartições
do banco em outros
andares (os mais baixos),
como
a
Chefia
de
Contencioso Fiscal.

Não

Idem acima

1980-2003

Do final da década de 1980
até 2003 o Edifício foi
utilizado
pela
Polícia
Federal,
quando
ela
transferiu a sede para a
Lapa.

Não

Idem acima

Como era
utilizado

Quando

Projeto e
construção (Sede
ao conglomerado)

1961-1968

Servir
de
Sede
ao
conglomerado
de
empresas do político e
empresário Sebastião Paes
de Almeida.

Sede
administrativa do
Conglomerado
Banco Nacional
do Comércio de
São Paulo

1968-1977

Banco Mineiro do
Oeste S/A

Vazio/
Propriedade da
Caixa Econômica
Federal

Federal

Caixa Econômica
Federal / Chefia
de Contencioso
Fiscal e outros
departamentos do
banco / ocupação
parcial

Polícia Federal

Por que

Servir
de
sede
administrativa
à
Companhia Comercial de
Vidros do Brasil (CVB),
Socomin, Oleogazas, entre
outras empresas menores.

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020
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Tabela 03. Análise dos Fatos: Revisão bibliográfica - Atuação da ATHIS – Assistência
Técnica para Habitação de Interesse Social em cada etapa (continuação)
Revisão bibliográfica (resumo)
Quem era
responsável
pelo imóvel

Leis

Análise

Como era
utilizado

Quando

Por que

ATHIS
(resumo)

Atuação do ATHIS em cada
etapa

Vazio

2003-2004

Conforme
dados
do
Protocolo
integrado,
o
Edifício permaneceu vazio
de 2003 a 2004.

Não

Idem acima

2005-2009

Somente em 2005, parte do
imóvel foi cedido para
instalações do INSS, e em
2008 a união disponibiliza o
uso a empresa, Olhar
Imaginário LTDA, como
cessão
onerosa,
permanecendo no local até
2009, conforme dados do
Protocolo integrado. Em
1992, foi tombado pelo
Conselho
Municipal
de
Preservação do Patrimônio
Histórico,
Cultural
e
Ambiental da Cidade de São
Paulo
(CONPRESP),
Resolução
37/CONPRESP/1992.

Não

Idem acima

Sim (1)

A partir de 1988, iniciando com a
Constituição Federal, passa-se a
ter uma série de legislações, nos
diferentes âmbitos da Federação,
que reconhecem o Direito Social
da Propriedade, o Direito Social de
Acesso à Habitação. Somando-se
a estes Direitos, surgem vários
instrumentos urbanísticos, sendo
um destes a ATHIS – Assistência
Técnica para Habitação de
Interesse Social. A Lei Federal n°
11.888, de 2008, estabeleceu os
critérios para a aplicação deste
instrumento. Neste período, já se
tem reconhecido a importância de
repovoar as áreas centrais com
habitações, para que se tivesse um
uso mais eficiente e contínuo
durante todo o dia destas áreas. A
ocupação das áreas centrais com o
uso habitacional possibilitaria a
reabilitação dessas áreas, e o uso
eficiente destas, pois possuem
ampla oferta de infraestrutura e
serviços urbanos. E também se
passa a avaliar os estoques de
prédios vazios, muitos compondo o
patrimônio
arquitetônico
e
histórico, ao lado da demanda
habitacional. Conclui-se que com
os instrumentos existentes, o
governo deveria ter pensado nesta
alternativa de uso para o prédio,
não o mantendo fechado e cada
vez mais decadente. Nesta época
não sofre invasão em razão da
vigilância da UNIFESP.

INSS/
Olhar
Imaginário
LTDA

Federal

Vazio

2009-2014

Após o INSS deixar o Edifício
em
2009,
ele
ficou
desocupado no período
compreendido entre 2009 a
2014. Em 2011, numa
tentativa de dar uso ao local
a união realiza a cessão do
Edifício para a UNIFESP–
Universidade Federal de São
Paulo, mas não sendo
utilizada pela universidade a
cessão é desfeita em 2013,
conforme os dados do
Protocolo
integrado.
A
UNIFESP publicou um ofício
de recusa em virtude das
más condições do local,
neste mesmo documento,
fica esclarecido que durante
o período de 2011 até o dia
31 de maio de 2013, a
universidade manteve a
vigilância do local, mesmo
não tendo utilizado o imóvel.

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020

132
Tabela 03. Análise dos Fatos: Revisão bibliográfica - Atuação da ATHIS – Assistência
Técnica para Habitação de Interesse Social em cada etapa (continuação)
Revisão bibliográfica (resumo)
Quem era
responsável
pelo imóvel

Como era
utilizado

Quando

Por que

Leis

Análise

ATHIS
(resumo)

Atuação do ATHIS em cada
etapa

O prédio foi ocupado
irregularmente para uso
habitacional, de 2014 a
2018, a ocupação era
coordenada pelo Movimento
Social de Luta por Moradia MSLM. Na época havia 248
pessoas de 92 famílias.
Em 20 de maio de 2014 o
Serviço de Patrimônio da
União abre processo de
reintegração de posse
Em fevereiro de 2015, o
Governo Federal, coloca o
imóvel a venda, não
obtendo sucesso.

Federal

Ocupação
irregular para uso
de habitação

2014-2018

Após denúncias e laudos
sobre
as
precárias
condições de habitação do
local, Prefeitura junto com a
União tenta negociar o
esvaziamento do prédio,
mas os moradores não
aceitam.

Sim (2)

No início de 2018, a
Prefeitura realizou seis
reuniões com os moradores
e a liderança do movimento,
cadastrando 150 famílias
residentes
no
local,
abrangendo 400 pessoas,
sendo 25% dessas famílias
estrangeiras.
Neste período, a Secretaria
de Habitação do Município
de São Paulo, com a
finalidade de regularizar a
referida ocupação, inicia
tratativas com o Governo
Federal, para que o imóvel
passasse para a sua
competência. No entanto,
estas tratativas só se
encerraram em 2020, com a
doação do terreno, com o
objetivo de construir um
prédio para habitação de
interesse social.

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020

Após 2014, com a devolução do
prédio pela UNIFESP à União,
retirando a vigilância, o prédio é
ocupado irregularmente para uso
residencial.
Ocupação
coordenada por um Movimento
não reconhecido pelas demais
organizações pró-moradia. Um
Movimento,
que
os
organizadores cobram taxa dos
moradores, mas não apresentam
as
melhorias
e
limpezas
necessárias.
As
condições
habitacionais são precárias, de
alto risco de saúde e de
iminência de sinistros como o
que acabou acontecendo. A
Prefeitura tinha iniciado as
tratativas, cadastrou as famílias,
fez
umas
seis
reuniões,
infelizmente não houve tempo de
se evitar a tragédia. O governo
Federal deveria ser mais célere
em ceder o prédio à Prefeitura. A
Prefeitura poderia ter recorrido
ao instrumento da ATHIS para
obter recursos, para iniciar as
medidas
preventivas
de
salubridade e segurança do
local. E após, o projeto de
requalificação do prédio. Ter-seia, o mais primordial, poupado
vidas, como evitado traumas e
salvaguardado este patrimônio
como o da Igreja vizinha.
Estima-se que na década de
2010, no Centro de São Paulo,
vários prédios foram invadidos,
conta-se mais de cem, sendo
que
poucos
apresentando
condições de habitabilidade e
segurança. Esta tragédia deveria
servir de exemplo para uma
mudança de política pública, de
transversalidade das políticas de
preservação do patrimônio, da
habitação e de urbanização.
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Tabela 03. Análise dos Fatos: Revisão bibliográfica - Atuação da ATHIS – Assistência
Técnica para Habitação de Interesse Social em cada etapa (continuação)
Revisão bibliográfica (resumo)
Quem era
responsável
pelo imóvel

Federal

Como era
utilizado

Incêndio e pósincêndio

Quando

Por que

2018 - 2019

Em 01 de maio de 2018, o
prédio sofreu incêndio e
desabou.
Durante
três
meses, 37 famílias ficaram
acampadas no Largo do
Paissandu. Das 435 famílias
que se apresentaram como
vítimas do desabamento,
somente 291 conseguiram
comprovar vínculo com a
ocupação do prédio e
recebem
auxílio-aluguel.
Segundo
a
Secretaria
Municipal de Habitação, da
Prefeitura de São Paulo,
estas famílias recebem R$
400,00, por mês, até
ganharem uma moradia
popular. (GLOBO G1, 2020)

Leis

Análise

ATHIS
(resumo)

Atuação do ATHIS em
cada etapa

Sim (3)

Após a tragédia, resta o
terreno, os sobreviventes e
desabrigados acampados
na praça. Neste período, a
Prefeitura além de abrigar,
pagando o aluguel social,
poderia ter iniciado um
processo com os moradores
de novo projeto para o lugar.
No entanto, após a cessão
definitiva do terreno pela
União preferiu fazê-lo de
forma tradicional, por meio
de concorrência, usando
recursos do “Programa de
Habitação Pode Entrar”,
para projetar um prédio para
habitação de interesse
social.

Sim (3)

Idem acima

A Prefeitura de São Paulo
assinou dia 04/05/2020 o
contrato para formalizar a
doação
pelo
Governo
Federal do terreno onde
ficava o Edifício Wilton Paes
de Almeida.

Município

Após
incêndio/terreno

2020

A
prefeitura
realizou
concorrência para construir
no local um prédio para
habitação de interesse
social, com 15 andares e 90
apartamentos. A previsão
era de que as obras
começassem
em
01/05/2020, mas foram
adiadas por conta da
pandemia da Corona vírus.
O investimento previsto, de
R$ 15,6 milhões, será feito
por meio do programa
municipal de habitação
"Pode Entrar". A equipe do
Arquiteto André Scarpa e
Pamela Gomes, vencedora
da concorrência, propôs
uma torre que tenta repetir o
volume do Edifício projetado
por Roger Zmekhol em
1961.

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020
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5.2

Análise da aplicabilidade da ATHIS: Edifício Wilton Paes Almeida, o que fazer
para não cair?

O levantamento histórico do Edifício WPA e das legislações, nas diferentes
instâncias de governo, relacionadas à aplicação da ATHIS permitem traçar um
panorama sobre “o que fazer para não cair?”, trazendo contribuições para evitar que
o mesmo ocorra com os inúmeros edifícios na cidade de São Paulo em situação
análoga.
As condições do Edifício WPA eram precárias e não existia método algum de
prevenção contra o alastramento do fogo. Pelo contrário, os fossos dos elevadores
encontravam-se cheios de entulhos, o que serviu de combustível para propagação do
incêndio. Além disso, não havia extintores ou hidrantes, as instalações elétricas eram
improvisadas e as rotas de fuga bloqueadas.
Essas condições, comuns nos grandes centros, denotam a urgente
necessidade de intervenção, como Araújo et. al. (2019) explica:
A precariedade das condições de moradia se impõe atualmente como um
desafio a ser enfrentado, demandando ações de caráter multidisciplinar e a
articulação de saberes em prol da população menos favorecida. Esse
contexto resulta de um processo histórico de exclusão socioespacial e
inadequação de soluções, agravado pela rápida urbanização pela qual
passou o país. (ARAÚJO et. al. 2019, p. 50)

Diante desse cenário, a prestação de assistência técnica para melhoria das
condições de moradia apresenta-se como alternativa, tendo em vista que a arquitetura
deve proporcionar qualidade de vida aos usuários e ainda manter o patrimônio
histórico, a análise da aplicabilidade da ATHIS no Edifício WPA, como mostra o gráfico
11, destacam-se três requisitos fundamentais: (I) Segurança no uso e na operação;
(II) Segurança contra incêndio; (III) Estabilidade estrutural.
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Gráfico 11. Edifício Wilton Paes Almeida, o que fazer para não cair? (I) Segurança no uso e na operação; (II) Segurança contra incêndio; (III)
Estabilidade estrutural

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018
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Todos esses requisitos são ações emergenciais que deveriam ter sido
adotadas e, assim, evitado o sinistro. Para tanto, verifica-se cada uma dessas medidas
para aplicabilidade da ATHIS no Edifício WPA:

(I)

Segurança no uso e na operação

A partir de 2014, quando o prédio foi ocupado para fins de moradia, era
necessário adequar o edifício ao uso específico. O governo Federal deveria ser mais
célere em ceder o prédio à Prefeitura. A Prefeitura poderia ter recorrido ao instrumento
da ATHIS para obter recursos e iniciar as medidas preventivas de salubridade e
segurança do local; após, poderia ter realizado o projeto de requalificação do prédio.
Ter-se-ia, o mais primordial, poupado vidas, como evitado traumas e salvaguardado
este patrimônio, assim como o da Igreja vizinha.
Como exemplo de adaptabilidade dos espaços ao uso específico, Bavoso
(2015) indicava uma nova configuração do Edifício WPA: os primeiros andares seriam
reservados para o uso de comércio e serviços e, os demais pavimentos, para
habitação de interesse social (figura 60):

Figura 60. Adaptabilidade ao uso específico no Edifício WPA

Fonte: BAVOSO, 2015, p. 147
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(II)

Segurança contra incêndio

Em 01 de maio de 2018, o prédio sofreu incêndio e desabou, como visto na
revisão bibliográfica, devido a instalações prediais inadequadas. A causa do incêndio,
segundo os especialistas, foi um curto-circuito numa tomada do quinto andar; devido
às condições de armazenamento inadequado de lixo e materiais combustíveis, o fogo
se propagou rapidamente para os demais andares.
Existem legislações que regulamentam a proteção contra incêndio. Cada
estado possui suas próprias instruções técnicas, sendo a que rege São Paulo IT/2019
- Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. A norma
estabelece que a compartimentação tenha por função principal o confinamento do
fogo e da fumaça exclusivamente no local de origem, para a proteção das rotas de
fuga e, consequentemente, para aumentar o tempo de os habitantes deixarem o local
em segurança. Essas medidas poderiam ter sido aplicadas pela ATHIS no Edifício
WPA, por meio de requalificação, atendendo as normas técnicas.
Como exemplo de segurança contra incêndio, Bavoso (2015) propunha a
inserção de shafts para as instalações e de porta corta-fogo (figuras 61 e 62):

Figura 61. Proteção contra incêndio no Edifício WPA

Fonte: BAVOSO, 2015, p. 149 e 150
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Figura 62. Perspectiva da inserção de shafts e de porta corta-fogo no Edifício WPA

Fonte: BAVOSO, 2015, p. 150

(III)

Estabilidade estrutural

O colapso do Edifício ocorreu, segundo os especialistas, em virtude do
aumento das tensões de torções nos pilares, oriundo das altas temperaturas do fogo.
Essa situação destaca a importância da ATHIS, uma vez que o instrumento
proporciona condições de habitabilidade e garante a segurança física e estrutural do
espaço,

disponibilizando

condições

de

serviços,

materiais,

instalações

e

infraestrutura.
Como exemplo de segurança na estabilidade estrutural, no Edifício WPA,
Bavoso (2015) propunha a compartimentação dos ambientes, prevendo no projeto
paredes hidráulicas e divisões em sistema ABCs, estruturas pré-fabricadas, que usam
tecnologia de forro rebaixado e piso elevado, proporcionando flexibilidade das
instalações hidráulicas, elétricas e de gás (figura 63):
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Figura 63. Habitabilidade e segurança estrutural no Edifício WPA

Fonte: BAVOSO, 2015, p. 154 e 155

5.3

Análise da aplicabilidade da ATHIS, em prédios ocupados no Centro de São
Paulo, a partir da avaliação de onde erramos no Edifício WPA

Como visto na coletânea de erros do Edifício WPA, compete ressaltar a
situação análoga de outros prédios ocupados no Centro de São Paulo.
Os dados de déficit habitacional e de vacância de imóveis são fatores que
levam à ocupação desses imóveis para uso habitacional. Esses edifícios, na maior
parte dos casos, em estado de degradação, também sucumbem com as más
condições de higiene e uso inadequado, como ocorreu no Edifício WPA. Araújo et. al.
(2019) expõem sobre esse fenômeno:
Paralelamente às ações institucionais, a população não atendida encontrou
sua solução habitacional ocupando locais que são rejeitados pelo mercado,
como áreas de proteção ambiental ou de risco. O resultado tem se
apresentado como territórios nas cidades em que a moradia se estabelece
de forma inadequada, caracterizada pela precariedade das construções, pela
ausência de infraestrutura e serviços urbanos e por riscos provenientes da
ocupação. (ARAÚJO et. al. 2019, p. 50)
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Observa-se a potencialidade de reabilitação desses edifícios localizados na
região central de São Paulo, isto é que são adequados para a conversão em habitação
de interesse social. Esse levantamento está relacionado na tabela 04, utilizou dados
do trabalho de Anitelli (2017):

Tabela 04. Edifícios da região central de São Paulo que possuem potencial de reabilitação
por meio de ATHIS
CATEGORIAS

Edifícios
desapropriados

Edifícios em
desapropriação

Edifícios ZEIS

Edifícios
ociosos

Edifícios
deteriorados

Edifícios
inacabados

Edifícios
ocupados

SITUAÇÃO
Em alguns casos, há acordo entre prefeitura e proprietário e o trâmite é
desburocratizado. O descumprimento da função social da propriedade urbana
ou a inadimplência dos impostos devidos são os principais motivos que
justificam, do ponto de vista jurídico, a decisão da gestão pública em
desapropriar o imóvel.
As Avaliações realizadas por peritos costumam precificar o imóvel em valores
muito acima dos praticados pelo mercado. Isso inviabiliza a operação do ponto
de vista financeiro e desestimula investimentos em reabilitação.
Edifícios enquadrados em Zona Especial de Interesse Social ZEIS-3, se
localizam de forma prioritária em áreas centrais e consolidadas. Nessa
perspectiva, elas são uma oportunidade para a reabilitação do imóvel e sua
conversão em habitação social.
Edifícios ociosos ou abandonados descumprem aspectos da legislação
brasileira que inferem sobre os limites do direito de propriedade. na ausência
de uso e desocupado, a tendência é que a deterioração da edificação seja
intensificada, o que, em alguns casos, pode inviabilizar financeiramente
futuras reabilitações.
Encontra-se em situação diretamente relacionada com a categoria de imóveis
ociosos. Essa precariedade material é gerada ou intensificada pela ociosidade
do imóvel, que pode comprometer a estrutura, danificar as instalações
elétricas e hidráulicas, ruir paredes de alvenaria, etc. Nesses casos a
reabilitação resgata o valor de uso desse imóvel, devolve sua função social e
enquadra a propriedade nas determinações da legislação.
Edifícios inacabados e com potencial de reabilitação, que por razões
desconhecidas tiveram suas construções interrompidas e seus canteiros de
obra abandonados. Essa categoria de edifícios inacabados incorre nos
mesmos desafios dos edifícios “deteriorados”, já que também demandam um
diagnóstico de seu estado de conservação para verificar o nível de intervenção
necessária. Esses edifícios inacabados, dependendo do estado de
conservação da construção e dos subsistemas que já foram construídos,
podem ser uma oportunidade para a política habitacional.
Edifícios ocupados na cidade de São Paulo são mediados por diversos
movimentos sociais que reivindicam moradia na região central, como a União
das Lutas de Cortiço - ULC e a Frente de Luta por Moradia - FLM. A ocupação
de edifícios ociosos e deteriorados se tornou uma das principais formas de
protesto e reivindicação desses movimentos. Ocupado por famílias que não
têm onde morar e não possuem recursos suficientes para pagar aluguel, nem
comprar uma moradia financiada por bancos públicos ou privados, a ocupação
desses edifícios, apesar de precária e arriscada, torna-se uma alternativa. Ao
ocupar o edifício, eles tornam público eventuais oportunidades de reabilitação.

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020, com dados retirados de ANITELLI, 2017

DADOS
14
edifícios

9
edifícios

17
edifícios

11
edifícios

10
edifícios

4
edifícios

13
edifícios
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Nessa perspectiva, Stevens et. al. (2009) abordam que um edifício outrora
abandonado pode ter uma variedade de usos e significados além daqueles
incorporados nos objetivos originais do projeto:
Enquanto os estudos sobre vacância e ocupações muitas vezes consideram
os prédios ocupados como evidência material da arquitetura “falida”, os
movimentos de ocupação no centro de São Paulo mostram como o ambiente
construído é capaz de ter “vidas múltiplas” servindo a uma variedade de usos
e significados além daqueles incorporados nos objetivos originais do projeto.
Os edifícios geralmente sobrevivem a sua rigorosa determinação funcional e,
uma vez desocupados, sua estrutura "nua" se abre novamente para múltiplas
interpretações e imaginações em uma infinidade de preenchimentos (que
também nem sempre necessariamente se encaixam). (STEVENS et. al.,
2019, p. 06)

A requalificação desses edifícios e adequação ao uso habitacional é possível,
como visto na revisão bibliográfica das experiências, por meio da atuação da ATHIS,
pois esse instrumento permite: (I) Segurança de posse: Os habitantes precisam estar
seguros na relação com a sua posse (sem ameaça de despejos) e ao seu território
(sem riscos físicos, geológicos ou sociais); (II) Disponibilidade de serviços, materiais,
instalações e infraestrutura: A moradia deve disponibilizar o acesso dos habitantes à
água potável, saneamento básico, energia para cozinhar, aquecimento, iluminação,
armazenamento de alimentos e coleta de lixo; (III) Economicidade: O custo da moradia
não pode ameaçar ou comprometer o exercício de outros direitos humanos dos seus
habitantes; (IV) Habitabilidade: A moradia adequada deve garantir a segurança física
e estrutural proporcionando um espaço adequado, bem como proteção contra o frio,
umidade, calor, chuva, vento, outras ameaças à saúde; (V) Acessibilidade: A moradia
deve atender as necessidades dos grupos desfavorecidos e marginalizados; (VI)
Localização: A moradia deve estar territorialmente articulada às oportunidades de
emprego, serviços de saúde, escolas, creches e outras instalações sociais; (VII)
Adequação cultural: A moradia deve respeitar e levar em conta a expressão de
identidade cultural dos seus habitantes (adaptado da cartilha ATHIS CAU/SC, 2018)
Diante dessas possibilidades de atuação da assistência técnica, o próximo
capítulo propõe diretrizes que devem ser adicionadas à ATHIS, trazendo melhorias
das condições de segurança, salubridade e habitabilidade das moradias.
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6

PROPOSTAS DE DIRETRIZES TÉCNICAS PARA ATHIS

Em função de todo exposto, selecionaram-se as seguintes diretrizes técnicas
que devem ser adotadas para a preservação da vida humana, meio ambiente e
patrimônio histórico e que precisam ser adicionadas ao instrumento urbano ATHIS.
•

Quanto à habitabilidade:
Conforme Sakayemura (2016), o conceito de habitabilidade não possui critérios

estabelecidos, apresentando definições variadas segundo as diferentes fontes. A
autora explica que, no Brasil, há regulamentações e normas de âmbito nacional, como
as Normas Regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, com visão voltada
à insalubridade e à periculosidade, e a ABNT NBR 15575:2013, voltada à avaliação
de desempenho em edificações habitacionais. A autora elabora um quadro resumo
dos requisitos de habitabilidade estabelecidos pelas referências técnicas existentes,
quadro 03.
Quadro 03. Requisitos de habitabilidade segundo as referências técnicas

Fonte: SAKAYEMURA, 2016, p. 60, com base na OMS (2005), ISO 6241:1984, ABNT NBR
15575:2013 e Normas Regulamentadoras (MTE, 1978).

Com base nos estudos das normas existentes, Sakayemura (2016) apresenta
diretrizes de habitabilidade para a possível diferenciação entre as unidades
habitacionais que devem ser objeto de remoção e aquelas que podem ser
consolidadas no local, mediante intervenções de requalificação, sendo: 1) Riscos
geológicos (deslizamentos); 2) Riscos hidrológicos (enchentes e inundações); 3)
Exposição a contaminantes; 4) Segurança ao fogo; 5) Segurança estrutural; 6)
Segurança no uso; 7) Adensamento; 8) Bem-estar urbano.
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Esses requisitos de habitabilidade, propostos por Sakayemura (2016),
fornecem subsídios para a tomada de decisão de forma objetiva em programas,
projetos e obras de regularização fundiária, de urbanização, de requalificação
habitacional e de assistência técnica, conforme os quadros 04 a 06 organizados pela
autora:
Quadro 04. Requisitos de habitabilidade: Riscos geológicos (deslizamentos) e Riscos
hidrológicos

Fonte: SAKAYEMURA, 2016, p. 81
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Quadro 05. Requisitos de habitabilidade: Exposição a contaminantes; Segurança ao fogo;
Segurança estrutural

Fonte: SAKAYEMURA, 2016, p. 82
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Quadro 06. Requisitos de habitabilidade: Segurança no uso; Adensamento; Bem-estar
urbano

Fonte: SAKAYEMURA, 2016, p. 83
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Esses requisitos são ações que devem ser incorporadas nas diretrizes de
ATHIS, trazendo melhorias das condições de segurança, salubridade e habitabilidade
das moradias, como explica Sakayemura (2016):
Quanto às questões relacionadas a aspectos ambientais e construtivos
verificados no nível da unidade habitacional, diversos municípios brasileiros
têm implementado programas de requalificação habitacional e de assistência
técnica gratuita em assentamentos precários. Esses programas oferecem à
população subsídios para a realização de intervenções que visem à
regularização fundiária, bem como para a melhoria das condições de
segurança, salubridade e habitabilidade das moradias. O escopo desses
programas contempla intervenções nas edificações e seus componentes,
como estrutura, revestimentos, esquadrias, coberturas, impermeabilização
etc. (SAKAYEMURA, 2016, p. 94)

Nesse sentido, o poder público não deve abandonar as edificações em estado
precário, mas torná-las minimamente habitáveis até que se defina sua ocupação, uso
e posse.
Devem ser geradas, como Política Pública, medidas que viabilizem a
habitabilidade dos espaços invadidos, iniciando-se com o auxílio para a retirada dos
resíduos sólidos desses lugares.
Como primeiro passo, a Prefeitura deve destacar equipe para retirada de todo
resíduo sólido do local.
Como segundo passo, realizar treinamento ou capacitação que gerem a rotina,
por cada morador, de armazenar adequadamente o seu resíduo sólido, assim como a
sua disposição na calçada no dia da coleta pública. Até que este procedimento seja
implantado, esta edificação deve ser vista como um ponto viciado, recebendo o
mesmo tratamento dos locais de depósito indevido da cidade.
Como terceiro passo, a Concessionária que realiza a manutenção da rede
elétrica, das vias públicas, deve buscar a adequação da rede elétrica nas áreas
comuns da edificação.
•

Quanto à segurança estrutural:
Deve ser garantida por meio de laudo técnico a segurança estrutural da

edificação em uso, sem a qual o prédio deve ser imediatamente desocupado.
Observando-se os requisitos da ABNT NBR 6118/2014, que define requisitos para o
projeto de estruturas de concreto (simples, armado e protendido), e da NBR 15575-
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2/2013, que estabelece requisitos para os sistemas estruturais aplicáveis a
edificações habitacionais de maneira geral.
✓ Resistência mecânica às ações estáticas e dinâmicas (individual e
combinadamente)
✓ Resistência aos impactos de causa intencional ou acidental
✓ Efeitos cíclicos (fadiga e/ou).
✓ Manutenção do seu estado de equilíbrio natural físico-químico, após ações
perturbadoras
Este laudo técnico deve, ainda, avaliar se a tipologia estrutural é adequada para
o uso habitacional.
•

Quanto à segurança contra o incêndio:
Deve ser garantida por meio de laudo técnico a segurança contra o incêndio da

edificação e de seus usuários, por meio de ações preventivas, imediatas e de médio
prazo, além da educação da população residente em caso de sinistro. observando-se
as diretrizes extraídas das Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de
São Paulo (2019):
✓ Riscos de eclosão de fogo e propagação das chamas.
✓ Efeitos fisiológicos da fumaça e calor (controle da fumaça e ventilação)
✓ Tempo de alarme (detecção e sistemas de alarme)
✓ Tempo de evacuação (rotas de fuga)
✓ Tempo de sobrevivência (compartimentação do fogo)
Necessário se faz considerar as características próprias de cada edificação
para a aplicação dessas diretrizes, quanto a dimensionamentos, equipamentos e rotas
de fugas necessárias, entre outros.
Nos prédios ocupados para a finalidade de habitação, verifica-se a importância
de ações imediatas na prevenção de sinistros, antecedendo as obras de adequação
final para o novo uso, destacando-se a revisão das instalações prediais, como:
elétrica, água, gás e de prevenção contra incêndio. E, entre essas medidas, devem
ser incluídas a educação dos usuários e a formação de brigada de incêndio.
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•

Quanto à segurança no uso e operação:
Deve ser garantida por meio de laudo técnico a segurança no uso e operação

da edificação e de seus usuários, empregando ações preventivas, imediatas e de
médio prazo, observando-se os requisitos da NBR 15575/2013, que estão
fundamentados na norma ISO 6241/1984:
✓ Segurança aos agentes agressivos (proteção contra explosões, combustão,
pontas agudas e gumes, mecanismos móveis, eletrocussão, radioatividade,
inalação ou contato com substâncias tóxicas, infecção).
✓ Segurança

durante

movimentos

e

circulações

(limitação

de

pisos

escorregadios, passagens obstruídas, protetores, guarda corpo etc.).
✓ Segurança contra intrusões (pessoas e animais) nas áreas comuns, especiais,
de movimentação / circulação.
Nos prédios ocupados para a finalidade de habitação, verifica-se a importância
de ações imediatas na adaptabilidade dos espaços ao novo uso, pois normalmente se
trata de ocupação de prédios com tipologias de uso totalmente diversas, sendo o
projeto original para abrigar comércio, serviços e, algumas vezes, habitação de outro
padrão. Ainda, devem ser adotadas medidas de higiene e educação quanto a coleta
e destino do lixo, o uso ou armazenamento de materiais combustíveis (como madeira,
papéis, papelão, lixo reciclável etc.).
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fenômeno das ocupações no Centro da cidade de São Paulo denuncia a
quantidade de edificações vazias existentes, que não cumprem a função social da
propriedade, colocando em questão a demanda das políticas habitacionais voltadas
para habitação de interesse social. Como visto na revisão bibliográfica desta
dissertação, os edifícios ocupados no centro de São Paulo para uso de habitação são,
na grande maioria, edifícios abandonados, que compõem os antigos prédios nobres
da cidade, escritórios vazios ou subutilizados, com um grau avançado de
obsolescência.
O objetivo deste trabalho foi analisar a Assistência Técnica para Habitação de
Interesse Social – ATHIS como instrumento da Política Habitacional de Interesse
Social, que permite a requalificação de prédios abandonados que não cumprem a
função social da propriedade. E, a partir do diagnóstico dos erros que levaram ao
incêndio e queda do Edifício Wilton Paes de Almeida, em 2018, localizado no Centro
da cidade de São Paulo, propor medidas que evitem novos sinistros de prédios em
situação análoga.
A pesquisa revelou as constantes mudanças no uso do Edifício WPA até o
momento em que ficou vazio e sem vigilância, ocorrendo a sua ocupação para fins de
moradia. No entanto, o Edifício não sofreu as adequações necessárias para este novo
uso, isto é, a adaptabilidade dos espaços aos usos específicos de habitação.
O diagnóstico apontou como principais erros: (a) Depois que o INSS deixou o
Edifício, em 2009, o mesmo ficou abandonado, sem obras de manutenção e
conservação, deteriorando-se cada vez mais. Em 2014, sem vigilância, foi ocupado
por cerca de 92 famílias; (b) De 2014 a 2018, observa-se a não preservação e a
ausência de adaptabilidade de uso de um patrimônio histórico, assim como a ausência
de segurança contra o incêndio que destruiu o Edifício WPA em oitenta minutos,
atingindo prédios vizinhos, também de interesse histórico, e ceifando vidas humanas;
(c) As pessoas que ocupavam o Edifício WPA não tinham garantidas as condições
mínimas de habitabilidade, usavam material combustível para divisões dos ambientes
e o lixo era lançado no poço do elevador, sendo que não havia coleta.
Nesse contexto, analisou-se a aplicação da Assistência Técnica para Habitação
de Interesse Social – ATHIS em cada etapa da história do Edifício WPA, sendo:
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I.

2009 a 2014: Nesse período, o Edifício WPA ficou desocupado e sem

manutenção. O centro de São Paulo é a região da cidade que mais concentra
edificações com valor histórico e arquitetônico. Muitos desses imóveis encontram-se
ociosos e deteriorados, não cumprindo a função social da propriedade urbana, como
determina a legislação brasileira. A ausência de investimentos numa política
habitacional que seja integrada com a preservação do patrimônio histórico de São
Paulo mostra a potencialidade da ATHIS como ferramenta de preservação, pois, em
meio a outros instrumentos dos órgãos de conservação ao patrimônio, é uma
alternativa acessível a todos, e que dialoga com a população e os órgãos públicos. A
ATHIS, amparada pela Lei Federal n° 11.888/2008, estabelece critérios para a
aplicação deste instrumento, que mostra por meio das experiências anteriores, a
possibilidade de reabilitação das áreas centrais, possuidoras de ampla oferta de
infraestrutura e serviços urbanos. Essa reabilitação também se presta a avaliar os
estoques de prédios vazios, muitos compondo o patrimônio arquitetônico e histórico,
ao lado da demanda habitacional. Como visto na revisão bibliográfica, nenhum
impedimento técnico ou físico existe no sentido de dificultar intervenções de reforma
e restauro para inserção de uso habitacional em imóveis reconhecidos como de valor
histórico. O tombamento não impede a execução dessas obras, uma vez que se tenha
obtido conhecimento teórico, das resoluções de tombamento e diretrizes de
intervenção, documentos estes que estão à disposição dos profissionais que atuam
nesse mercado de trabalho.
II.

2014 a 2018: Nesse período, o Edifício WPA sofreu ocupação para uso

residencial. Ocupação coordenada por um Movimento não reconhecido pelas demais
organizações pró-moradia, um Movimento cujos organizadores cobram taxa dos
moradores, mas não apresentam as melhorias e limpezas necessárias. As condições
habitacionais são precárias, de alto risco de saúde e de iminência de sinistros como o
que acabou acontecendo. O governo Federal deveria ser mais célere em ceder o
prédio à Prefeitura. A Prefeitura poderia ter recorrido ao instrumento da ATHIS para
obter recursos para iniciar as medidas preventivas de salubridade e segurança do
local e, posteriormente, realizar o projeto de requalificação do prédio. Ter-se-ia, o mais
primordial, poupado vidas, assim como evitado traumas e salvaguardado patrimônios,
como o próprio prédio e a Igreja vizinha.
III.

2018 a 2020: Após a tragédia, restaram o terreno, os sobreviventes e

desabrigados acampados na praça. Neste período, a Prefeitura além de abrigar,
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pagando o aluguel social, poderia ter iniciado um processo com os moradores de novo
projeto para o lugar, recorrendo ao instrumento de ATHIS que permite a
transversalidade das políticas de preservação do patrimônio, da habitação e de
urbanização. No entanto, após a cessão definitiva do terreno pela União, a Prefeitura
preferiu fazê-lo de forma tradicional, por meio de concorrência, usando recursos de
um programa de habitação, para projetar um prédio para habitação de interesse
social.
A partir da avaliação destes erros, definiram-se pontos de reflexão e análise
crítica referente à aplicação da Assistência Técnica para Habitação de Interesse
Social - ATHIS, especificamente para os casos de ocupação de prédios abandonados
para o uso residencial, em áreas centrais, como era o caso do Edifício WPA.
Embora, a partir da década de 2000, tenham ocorrido grandes avanços no
campo legislativo em relação à Assistência Técnica, não se observou a efetivação
desta proposição, tanto na formação acadêmica como no atendimento às demandas
nesta área em geral. Observa-se ainda a necessidade de rever a formação do
arquiteto e urbanista no Brasil, prepará-lo para a realidade brasileira, a demanda real
de planos e projetos, habitacionais e urbanísticos, aproximando o profissional das
políticas habitacionais e do instrumento da ATHIS. A extensão universitária poderia
auxiliar na complementação desta formação, pois permite, por meio da prestação de
serviços à comunidade, aproximar o estudante da realidade.
Nos últimos anos, os dados demonstram que as políticas urbana e habitacional,
os empreendimentos em habitação de interesse social, com verbas públicas,
respondem ainda a uma lógica de produção massiva de edificações, não
apresentando qualidade de projeto, de desenho urbano, de implantação, de
localização, e não envolvendo a participação dos usuários, salvo algumas exceções39.
Esta situação descrita acima decorre dos arranjos produtivos e da lógica
eminentemente privada de produção da habitação e cidade. A quantidade de
habitações novas e de intervenções de urbanização e regularização não atende à
produção informal. Embora as políticas urbana e habitacional se voltem basicamente
para repor os estoques, os dados demonstram que há maior necessidade de intervir
sobre a inadequação (o existente) 40.

39
40

Conceitos de: CAMACHO, 2016; AMORE, 2016; SAKAYEMURA, 2016; SANTANA, 2016.
Conceitos de: AMORE, 2016.
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Destaca-se que a ampliação do mercado de trabalho para os arquitetos e
urbanistas deve ser a consequência de uma política habitacional inclusiva e
abrangente, não o seu contrário; ou seja, a política habitacional não pode ter como fim
a política de uma categoria profissional.
Atualmente, assiste-se à aproximação do arquiteto urbanista dos campos da
Assistência Técnica. Os possíveis campos de atuação da Assistência Técnica são
indicados em três grandes áreas:
1. Resistência e apoio técnico aos movimentos de luta: visando a Reforma
Urbana, reflexões e revisões das políticas urbanas dos últimos vinte ou trinta
anos; elaboração de Planos Populares, apoio às ocupações, elaboração de
projetos, análise de documentos, participação em negociações etc.;
2. Produção auto gestionária: atualmente, o campo de trabalho mais
estruturado é a Assistência Técnica a movimentos de moradia voltados para
a produção habitacional em autogestão.
3. Melhorias habitacionais em processos de urbanização de assentamentos
precários: também é outro campo estruturado, isto é, com processos,
recursos, métodos etc.
A aplicação da ATHIS - Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social
poderia ter salvaguardado vidas e o próprio Edifício WPA - Wilton Paes de Almeida,
observando-se:
I. Primeiro, a ATHIS permite a ação integrada entre as políticas urbana, de
proteção do patrimônio histórico cultural e habitação de interesse social. Isto é, há
uma transversalidade entre estas políticas.
II. A ATHIS, haja vista o número de prédios vagos e vários ocupados para o
uso de habitação, no centro da cidade, estes nem sempre adequados para este novo
uso, é uma alternativa para atender a demanda por habitação de interesse social, por
meio da requalificação destes edifícios.
III. A ATHIS garante a ação conjunta do Poder Público, Movimentos de
Moradias e equipes de assessoria técnica. Este tripé permite atender de forma mais
satisfatória as demandas dos moradores.
IV. A ATHIS demanda o trabalho conjunto de diversos profissionais, sejam eles
da área jurídica, de assistência social, de arquitetura e urbanismo, engenharia, entre
outros. Esta configuração da equipe de profissionais atende a especificidade dos
casos de ocupações, pois se trata não só de uma questão de requalificação do
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edifício, mas também de regularização fundiária e predial, como de convívio em
condomínio.
V. A requalificação destes edifícios atenderia tanto a demanda de habitação de
interesse social, como contemplaria a recuperação e proteção do patrimônio histórico
e cultural, seja do edifício ou do espaço urbano.
VI. Outro ganho é a localização de habitação em áreas centrais, áreas com
localização privilegiada, em relação à mobilidade, acesso ao mercado de trabalho,
entre outros, e com ampla infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos. Isto é,
garante o acesso à moradia digna.
VII. Ainda, além de permitir o uso de recursos urbanos existentes, muitas vezes
subutilizados, também possibilitaria a revitalização dessas áreas, sobretudo dos
Centros Urbanos, que muitas vezes, no período noturno, ficam vazios.
Este trabalho não se esgota aqui, mas apresenta recomendações para ações
futuras, tendo em vista a complexidade do tema. As diretrizes técnicas propostas no
Capítulo 6 apresentam-se, por um lado, como base para a proposição de instrumentos
legais, tais como leis, decretos e resoluções, e, por outro lado, como diretrizes de
ação, para a aplicação da ATHIS. Estas medidas, ao serem adotadas, visam,
sobretudo, garantir o acesso à moradia digna, para proteger a saúde e a vida da
população moradora. E, como normalmente os prédios ocupados no centro de São
Paulo pertencem ao patrimônio histórico, salvaguardar este patrimônio de interesse
coletivo e da cidade.
As diretrizes propostas não têm o formato de um modelo ou mesmo um padrão
pré-definido a ser seguido, sendo essencial que se analise a realidade de cada caso
de ocupação e reabilitação do edifício, devendo garantir os requisitos quanto à:
habitabilidade, segurança estrutural, segurança contra o incêndio, segurança no uso
e operação.
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