
NÃO TINHA TETO, NÃO TINHA NADA: 

Porque os instrumentos de regularização fundiária (ainda) não efetivaram o 

direito fundamental à moradia no Brasil 

RELATÓRIO FINAL DA PESQUISA 

MJ/SAL E IPEA 

Direito à Moradia e Legitimação de Posse 



Instrumentos  

de Direito Urbanístico 

ESCOPO 

USUCAPIÃO ESPECIAL 

COLETIVA PARA FINS DE 

MORADIA 

Concretização do direito à moradia? 

OU 

LEGITIMAÇÃO 

DE POSSE

  

CONCESSÃO DE USO 

ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA 

SUBUTILIZAÇÃO 

ALTERNATIVAS? 



Premissas teóricas 

PLANO DE PESQUISA 

 CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO À CIDADE 

 

DIREITO À MORADIA ADEQUADA: PERSPECTIVA COLETIVA 

 

FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE E PROPRIEDADE URBANAS 

 

SEGURANÇA DA POSSE 

 

FUNCIONALIZAÇÃO DA CIDADE 

 

JUSTA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS E BENEFÍCIOS URBANÍSTICOS 



Premissas Teóricas 

Regularização Fundiária Plena 

OU 

SUSTENTÁVEL 

CIDADE: DA PORTA PARA DENTRO DE DA PORTA PARA FORA 

ESCOPO 

DOMINIAL / REGISTRAL URBANÍSTICA AMBIENTAL 



Usucapião especial 

coletiva 

INSTITUTOS 

DEFINIÇÃO 

- áreas urbanas com extensão superior a duzentos e cinquenta metros quadrados 

- ocupação por população de baixa renda para sua moradia 

- objeto: em imóveis privados  

- prazo: por cinco anos; posse: ininterrupta, sem oposição e onde não for possível identificar os terrenos ocupados 

por cada possuidor 

- condições: inexistência de proprietários de outro imóvel urbano ou rural por parte dos possuidores 

FUNDAMENTO LEGAL 

Art. 183, caput e §§da CR 

Art. 10 a 14 do Estatuto da Cidade 

Art. 1.196 do Código Civil 



Concessão de uso Especial 

 para fins de Moradia 

DEFINIÇÃO 

- posse mansa, pacífica e ininterrupta por cinco anos ou mais, até 30 de junho de 2001 

- objeto: imóvel público de até duzentos e cinquenta metros quadrados situado em área urbana 

- para moradia do ocupante ou de sua família 

- condições: não titularidade de outro imóvel urbano ou rural 

-  modalidade coletiva:  

- imóvel público urbano com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados,  

- composse 

- concessão em frações ideais FUNDAMENTO LEGAL 

Arts. 4º e 48 do Estatuto da Cidade 

Art. 183, caput, da CR 

Medida Provisória n° 2.220/2001 

Artigo 1.225, XI c/c 1.417, VIII, do Código Civil  

INSTITUTOS 



Demarcação Urbanística e 

Legitimação de Posse 

DEFINIÇÃO 

            A legitimação de posse urbana é o procedimento administrativo de regularização fundiária através do qual o 

Poder Público, mediante prévia demarcação urbanística da área cujos imóveis a regularizar estejam inseridos, reconhece 

voluntariamente a posse de quem o ocupe sem oposição de pretenso titular, mediante ato administrativo, sujeito a 

registro cartorário, o qual, após cinco anos, pode ser convolado em domínio 

FUNDAMENTO LEGAL 

Lei Federal n° 11.977/2009 (PMCMV) 

 Lei Federal n° 6.766/1979 (e alterações) 

 Leis Federais n° 10.931/1994 e 11.481/1997 (gratuidade de registros) 

 Lei Federal n° 11.952/2009 

 Lei de Registros Públicos  

INSTITUTOS 



Demarcação / Legitimação 

PROCEDIMENTO E ATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(levantamento da área, cadastro dos moradores, qualificação 

das posses, elaboração do “memorial descritivo”), 

lavratura do  

notificações e editais em nome de proprietários e dos Poderes 

Públicos e respectiva inscrição no Registro Imobiliário 

Plano de Regularização 

Fundiária 

registro do plano  

conversíveis em propriedade após 5 anos 

demarcação urbanística 

Auto de 

Demarcação 

Urbanística 

Registro de Imóveis 

Registro do Imóveis 

Administração 

emissão dos: 

Títulos de Legitimação de Posse 

INSTITUTOS 



a.  desconhecimento da sociedade civil acerca da existência de tais instrumentos 

b.  desinteresse da sociedade civil acerca dos referidos instrumentos 

c.  desinteresse da Administração Pública na utilização de tais instrumentos 

d.  despreparo dos operadores do direito em geral e do Judiciário, em especial, para lidar 

com ações coletivas 

e.  dificuldades para aceitar a representação de autores nas ações de usucapião coletiva 

f.  desconsideração da função social da propriedade pública e privada na argumentação 

judicial 

g.  desconsideração da eficácia direta do direito fundamental à moradia nas decisões 

judiciais 

h.  morosidade dos processos judicias e dos procedimentos administrativos relativos a 

cada um dos instrumentos 

i.  ausência de diálogo e cooperação entre os diversos atores que devem interagir para a 

efetividade dos instrumentos 

j.  falta de capacidade dos Municípios para planejar e regular o uso do solo, definir 

zoneamento de interesse social, identificar os moradores, caracterizar a ocupação e 

construir o auto de demarcação como óbices secundários 

k. ausência de legislação local específica sobre zoneamento de interesse social, e de 

regras operacionais para regularização da posse, condições da demarcação urbanística 

etc. 

l.  ineficiência da legislação federal sobre os institutos 

m. regularização fundiária e direito à moradia relegados ao mercado e às iniciativas 

particulares e não entendidas como realização de direitos fundamentais 

n.  a preferência por outras políticas públicas de garantia da moradia social 

Outros 

Hipóteses de Óbices 

PROBLEMA E HIPÓTESES 



Plano de Pesquisa 
METODOLOGIA 

 

Multimetodologias: 1. Teórico-dogmática 1.1 Revisão de Literatura 

 1.2 Mapeamento Legislativo 1.2.a Nacional e 

Internacional 

 1.2.b Regional e Local 

 1.3 Pesquisa Jurisprudencial  

 1.4 Direito Comparado 

 1.5 Elaboração dos Questionários 

 2. Empírica 2.1 Teste 

 2.2 Pesquisa de Campo 2.2.a Aplicação dos 

questionários 

 2.2.b Estudo de casos

  

 3. Normativa (propositiva ou prospectiva) 



Plano de Pesquisa 
AMOSTRA-BRASIL 

Amostra-

Brasil 

 

 

Multimetodologi

as 

 

 

 

 

 

 

 

Belém Porto 

Alegre 

Belo 

Horizonte 

Recife 

Brasília Rio de 

Janeiro 

Curitiba Salvador 

Fortaleza São Paulo 



Amostra-

Brasil 

 

 

Estudos de 

Casos 

 

 

 

 

 

 

 

Belém 

Recife 

Brasília Rio de 

Janeiro 

Curitiba 

Plano de Pesquisa 
AMOSTRA-BRASIL 



Pesquisa por Instrumento 

VISÃO PANORÂMICA 

APLICABILIDADE 

 
- Revisão de literatura 

 
- Levantamento Normativo √ 

 

- Pesquisa Jurisprudencial – óbices específicos à efetividade dos instrumentos 

 

- Coleta de Dados Primários através de Questionários:  

       

      análises quantitativas e qualitativas 

 

Apresentação Panorâmica Inicial,  

seguida das abordagens específicas  

 



Usucapião especial  

coletiva 

REVISÃO DE LITERATURA 

PRINCIPAIS PONTOS 

 

- “flagrante constitucionalidade” 

 

- potencialidades do instituto para as comunidades 

 

- a representação como garantia de proteção e celeridade processual 

 

- flexibilidade para convivência entre moradia e atividades de comércio e serviço 

 

- a urbanização como imposição inexorável 

 

- a possibilidade de posterior individualização 

 

 



Usucapião especial  

coletiva 
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Amostra Brasil - Tribunais 

NÚMERO DE DECISÕES POR TRIBUNAL SOBRE USUCAPIÃO COLETIVA 

STF STJ TRF1 TRF2 TRF3 TRF4 TRF5 TJDFT TJAC TJES TJGO TOMG TJMS TJMT TJPE  TJPR TJRJ TJRN TJRS TJSC TJSP TJTO Total 

PESQUISA 
JURISPRUDENCIAL 
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Recurso Especial Recurso Extraordinário 

FREQUÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO E ADMISSÃO DOS RECURSOS SUPERIORES 

Sem resposta Interposto e admitido Interposto e não admitido Não interposto 

Exemplo: 

Usucapião especial  

coletiva 

PESQUISA 
JURISPRUDENCIAL 



Usucapião especial  

coletiva 

VISÕES 
INSTITUCIONAIS 
Exemplos 
 

 

Análise Quantitativa 

Há alguns dados  quantitativos bem eloquentes da falta de efetividade dos instrumentos: desde 2001, houve 
apenas 6(seis) sentenças de usucapião coletiva registradas em cartório, distribuídas entre duas capitais 

 

Análise Qualitativa 

“A usucapião coletiva na forma como está idealizada na lei não funciona na prática. Qual é o problema de um 
assentamento informal? As pessoas saem, vendem, ficam com papel de padaria. Uma área coletiva, com 50 
casas, faz um só processo com 50 nomes. Só que cada um vai ocupar uma casa específica, mas no papel está 
uma fração ideal de 1/50 por cabeça. Aí a pessoa vai e faz 1/50 de papel de padaria. Aí depois, daqui a dez anos, 
tá tudo informal de novo, porque não tem um documento específico de uma determinada casa. Tem documento 
de 1/50, e quem tem 1/50 não tem nada. Aí essa pessoa que tá com o papel vai ter que entrar com usucapião 
individual contra 49, que não estão mais lá. E vai ficar 50 anos na Justiça (...)” 

(visão cartorária) 

 

 



Usucapião especial  

coletiva 

ESTUDOS  
DE CASO 

 

 

 

- Comunidade de Mustardinha – Recife/PE 

- Curitiba/PR – Comunidade Barracão: o caso dos Catadores de Material 
Reciclável no Bairro Boqueirão  



Concessão especial de 

uso para fins de 

moradia 

REVISÃO DE LITERATURA 

PRINCIPAIS PONTOS 

 

- a posição doutrinária equivocada acerca da inconstitucionalidade do instituto: apropriação 

privada de espaço público 

 

- limitação temporal (30/06/2001) e princípio da isonomia 

 

- a função social da propriedade pública 

 

- a perspectiva do direito à moradia como direito à cidade e não como direito individual 

 

- discricionariedade da Administração versus direito subjetivo à concessão  

 

- controvérsias acerca da possibilidade de reassentamento da população em outro local 

 

 



ANÁLISE 
JURISPRUDENCIAL 
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Amostra Brasil - Tribunais 

NÚMERO DE DECISÕES POR TRIBUNAL SOBRE CUEM 

STF STJ TRF1 TRF2 TRF3 TRF4 TRF5 TJDFT TJAC TJES TJGO TOMG TJMS TJMT TJPE  TJPR TJRJ TJRN TJRS TJSC TJSP TJTO Total 

Concessão especial de 

uso para fins de 

moradia 
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número de processos 

FREQUÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO UTILIZADA 

Sem resposta 

Incidental 

Principal 

Total 

Exemplo: 

ANÁLISE 
JURISPRUDENCIAL 

Concessão especial de 

uso para fins de 

moradia 



ESTUDOS DE CASO 

- Rio de Janeiro/RJ: Comunidade do Horto Florestal 
 

- Belém/PA – O Caso da Ação de Regularização 
Fundiária em Terras da União sob a Tutela da 
Universidade Federal do Pará – UFPA  

Concessão especial de 

uso para fins de 

moradia 



NÃO TINHA TETO, 

NÃO TINHA NADA: 

CRONOGRAMA 

FORMULÁRIOS 
E 

ENTREVISTAS 

Estudos de caso: Belém 

PESQUISA DE CAMPO 

AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM TERRAS DA UNIÃO SOB A TUTELA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARÁ 

(100%) 

(64%) 

(54%) 

(46%) 

(40%) 

(14%) 

(7%) 

Imóveis visitados 

Cadastramento Físico social concluído 

Cadastramento com documentação pendente 

Cadastros, Plantas e Memoriais digitalizados 

Processos com requerimentos deferidos 

Títulos emitidos assinados 

Títulos publicados e entregues 



Demarcação / Legitimação 

REVISÃO DE LITERATURA 

PRINCIPAIS PONTOS 

 

 

- Ricardo Lira:  convolação da posse legitimada pela Administração em domínio: a 

desjudicialização da proteção da posse via “usucapião administrativa” 

 

- a divergência entre autores em relação ao transcurso de novo quinquênio: uma proposta de 

interpretação conforme a Constituição ou a modificação de lege ferenda 

 

-   moradia e comércio: Artur Rios  

 

- a integração entre múltiplos atores sociais no processo de regularização fundiária plena 

 

 



Demarcação / Legitimação 

VISÕES INSTITUCIONAIS 

Exemplo1 : 
O que pode ser feito para que tais instrumentos sejam mais efetivos ? (pergunta aos Executivos Municipais)  

Inferência: visão de que a utilização de tais instrumentos ainda é tida como opção discricionária 
do Administrador Público e não como dever de concretização de uma Política Pública 



Demarcação / Legitimação 

VISÕES INSTITUCIONAIS 

Exemplo 2: 
Cartórios de Registros de Imóveis 

7 

1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Amostra Brasil - Cartórios 

Número de demarcações urbanísticas averbadas 

SP RS RJ PE PR PA MG DF CE BA 

        Além do desconhecimento da sociedade, há a indicação, por parte dos Cartórios, de 
que um dos principais óbices à efetividade do instrumento é a incapacidade de os 
Municípios elaborarem os autos de demarcação urbanística 



ESTUDOS DE CASO 

- Rio de Janeiro/RJ: Sub-bairro Barcelos,  
  do Bairro da Rocinha 

Demarcação 

urbanística e 

legitimação de posse 



ESTUDOS DE CASO 

- área objeto de regularização fundiária: 53.000.m2  

 

- localização: da área da Rocinha, localizada na Estrada da 

Gávea 

 

- registro titularidade privada, em favor da Companhia Cristo 

Redentor  

 

- processo prévio de urbanização  

Demarcação 

urbanística e 

legitimação de posse 



ESTUDOS DE CASO 

- A Fundação Bento Rubião requereu junto à Prefeitura do Rio de Janeiro a 

aprovação do loteamento do Sub-bairro Barcellos. 
  

- acordo de cooperação técnica entre a União, pelo Ministério das Cidades, a 

Defensoria Pública do ERJ, o Instituto de Terras e Cartografia do ERJ, a Empresa de 

Obras Públicas do ERJ e o Município do Rio de Janeiro, por intermédio das 

Secretarias de Habitação e de Urbanismo, para a implementação das ações de 
regularização fundiária, urbanística e edilícia nos assentamentos da Rocinha. 

 

- Portaria nº 207/2009 da Corregedoria Geral de Justiça 

Demarcação 

urbanística e 

legitimação de posse 



ESTUDOS DE CASO 

- janeiro de 2010: registro do Auto de Demarcação promovido pela 

Prefeitura da junto ao Cartório do 2º RGI 

- Após a ultimação do processo de demarcação urbanística, foi dado 

início ao projeto de regularização fundiária de interesse social 

-   09/12/2014: convocação dos moradores para a entrega dos títulos de    

Legitimação de Posse 

 

-1102 títulos: 27,75% dos 3971 imóveis cadastrados pela SMH 

- Tempo de duração do processo: 5 anos  

Demarcação 

urbanística e 

legitimação de posse 



Título de  

Legitimação de Posse 

PESQUISA DE CAMPO 



NÃO TINHA TETO, 

NÃO TINHA NADA: 

CRONOGRAMA 

FORMULÁRIOS 
E 

ENTREVISTAS 

Entrevistas 

PESQUISA DE CAMPO 

TRECHOS DAS ENTREVISTAS 

Na verdade, o que é necessário é o reconhecimento da posse como um direito legítimo que realiza a moradia. 

Deve-se elevar a posse ao mesmo status da propriedade, sem muita burocratização, pois é a posse, sim, que, nas 

cidades urbanas, realiza a verdadeira função social que se exige, a qual é revelada pela própria moradia. 

 

Defensora Pública do Núcleo de Prevenção, Mediação e Regularização Fundiária de Salvador 

 A [falta] de efetividade desses instrumentos legais decorre do discurso do proprietário e da ausência de 

materialização da função sócio ambiental da propriedade privada e pública. O Estado e Município não dialogam, e 

a União fez um esforço grande para atualização legislativa, mas não viabilizou os recursos. Em razão desse 

cenário (...) a regularização fundiária (...) plena é uma utopia. Necessitamos na Bahia de uma primeira 

experiência de sucesso, para estimular e fomentar a aplicação dos institutos. Necessário divulgar casos de sucesso 

no Brasil. 

Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo de Salvador 



NÃO TINHA TETO, 

NÃO TINHA NADA: 

CRONOGRAMA 

FORMULÁRIOS 
E 

ENTREVISTAS 

TRECHOS DAS ENTREVISTAS 

essa história do usucapião, eu nem sabia o que era (..) foi trabalhoso para buscar documentos, para conscientizar 

os moradores (...) e as pessoas já tinham pago aquelas casas a essas pessoas que se diziam proprietárias do 

terreno, mas na verdade a pessoa não era o proprietário e não davam o documento e a pessoa leiga achava que 

aquele documento de compra e venda era um documento (...) mas depois que o CENDHEC chegou junto com a 

Associação e fazendo reuniões de grupo (...) é que a pessoa ia tendo noção e a pessoa muito desconfiada, 

achando que a gente estava ali pra tomar a casa, mas na verdade não é, é para melhoria do próprio morador (...) 

e hoje já temos alguns resultados positivos (...) 

Presidente da Associação de Moradores da Mustardinha  

foram criadas as áreas ZEIS (..) e a lei dos PREZEIS (...) para protegerem as áreas mais precárias (...) e não tinha 

como os empresários vir (...) a gente está mais protegido hoje em dia e não fosse isso a gente não tava aqui até 

hoje (...) 

Entrevistas 

PESQUISA DE CAMPO 



NÃO TINHA TETO, 

NÃO TINHA NADA: 

CRONOGRAMA 

FORMULÁRIOS 
E 

ENTREVISTAS 

TRECHOS DAS ENTREVISTAS 

Presidente da Associação de Moradores da Mustardinha  

o grande sonho realmente é ter esse chão nosso, que ainda não somos donos dele até 

hoje, só das benfeitorias, mas o cartório nós não temos e o sonho nosso é que a gente 

possa ter isso: o papel passado (...) 

Moça,  

E meu papel vem quando? 
Moradora da Rocinha indagando sobre seu título de legitimação 
 à servidora da Coordenadoria de Regularização Fundiária da Secretaria 

Municipal de Habitação 
 

Entrevistas 

PESQUISA DE CAMPO 



NÃO TINHA TETO, 

NÃO TINHA NADA: 

CRONOGRAMA 

FORMULÁRIOS 
E 

ENTREVISTAS 

TRECHOS DAS ENTREVISTAS 

Luís Roberto Barroso,  

Ministro do Supremo Tribunal Federal 

A judicialização de políticas públicas revela que as instâncias políticas e 

administrativas não estão funcionando bem. Pode judicializar quando inexiste, quando 

seja deficiente ou insuficiente. A intervenção do Judiciário é sempre provisória; é até 

que o Executivo ou o Legislativo atuem. Cada caso é um caso. Como o Judiciário não 

tema a chave do cofre, o Judiciário deve agir com parcimônia, mas em matérias que 

envolvem minorias invisíveis e pobres em geral, ou você judicializa ou o processo 

político não anda. Nestes casos, o Judiciário, com parcimônia e sem arrogância,  pode 

e deve ajudar a empurrar a História. 

Entrevistas 

PESQUISA DE CAMPO 



a.  desconhecimento da sociedade civil acerca da existência de tais instrumentos 

b.  desinteresse da sociedade civil acerca dos referidos instrumentos 

c.  desinteresse da Administração Pública na utilização de tais instrumentos 

d.  despreparo dos operadores do direito em geral e do Judiciário, em especial, para lidar 

com ações coletivas 

e.  dificuldades para aceitar a representação de autores nas ações de usucapião coletiva 

f.  desconsideração da função social da propriedade pública e privada na argumentação 

judicial 

g.  desconsideração da eficácia direta do direito fundamental à moradia nas decisões 

judiciais 

h.  morosidade dos processos judicias e dos procedimentos administrativos relativos a 

cada um dos instrumentos 

i.  ausência de diálogo e cooperação entre os diversos atores que devem interagir para a 

efetividade dos instrumentos 

j.  falta de capacidade dos Municípios para planejar e regular o uso do solo, definir 

zoneamento de interesse social, identificar os moradores, caracterizar a ocupação e 

construir o auto de demarcação como óbices secundários 

k. ausência de legislação local específica sobre zoneamento de interesse social, e de 

regras operacionais para regularização da posse, condições da demarcação urbanística 

etc. 

l.  ineficiência da legislação federal sobre os institutos 

m. regularização fundiária e direito à moradia relegados ao mercado e às iniciativas 

particulares e não entendidas como realização de direitos fundamentais 

n.  a preferência por outras políticas públicas de garantia da moradia social 

Outros 

Confirmação  

das Hipóteses 

VISÕES INSTITUCIONAIS 
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Amostra Brasil  

PRINCIPAIS ÓBICES À EFETIVIDADE DOS INSTRUMENTOS DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA OS ÓRGÃOS ENTREVISTADOS 

A B C D E F G H I J K L M N Outros 



NÃO TINHA TETO, 

NÃO TINHA NADA: 

CRONOGRAMA 

PRODUTOS 

Proposições 

 DIÁLOGO INSTITUCIONAL  

 DEBATE ACERCA DOS INSTITUTOS 

 CAPACITAÇÃO LAVRATURA AUTOS DE DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA 

 CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO À CIDADE 

 INTERPRETAÇÃO DOS INSTITUTOS DE FORMA MENOS FORMAL E 

MAIS COMPROMETIDA COM O DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA 

 FIM DA LIMITAÇÃO TEMPORAL NA CUEM 

 RESSALVA DO NOVO PRZO QUINQUENAL, NA LEGITIMAÇÃO, PARA POSSES 

QUINQUENAIS PRETÉRITAS MANSAS E PACÍFICAS 

NORMATIVO 

INSTITUCIONAIS 

DOGMÁTICO 



NÃO TINHA TETO, 

NÃO TINHA NADA: 

CRONOGRAMA 

PRODUTOS 

 Seminário Internacional sobre Pesquisa 

Científica em Direito da Cidade 

 Criação do Núcleo de Estudos, Pesquisas e 

Extensão em Direito da Cidade 

 Workshop Interno 

 Artigos Jurídicos : Cadernos de Direito da 

Cidade (2014) e livro sobre Direito 

Imobiliário (2015) 

 Diálogos entre Academia e Estado na PGM/RJ 

 

Produtos 

 Livro Temático sobre a Pesquisa para 2016  

 Ciclos de Debates sobre Direito da Cidade, organizados pelo 

Ministério da Justiça em 2014 



NÃO TINHA TETO, 

NÃO TINHA NADA: 

APRESENTAÇÃO  

NEPEC 

Grupo de Trabalho 

PESSOAS E TAREFAS 

PESSOAS E TAREFAS 
  Pesquisadora-Auxiliar e Bolsistas  

 Rosângela Luft, 

  Pedro Vasques,  

  Rafael Mendonça,  

  Bianca Caldas,  

  Alessandra, Nascimento e  

  Evandro Lopes 

 Pesquisadora-Auxiliar e demais Membros do 

Grupo de Pesquisa  
 Luciana Lima,  

  Juliana Pestana, e  

  Cláudia Mendes 

     Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão 

em Direito da Cidade - NEPEC 


