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RESUMO 
 
 

Atendendo à Linha de Pesquisa “Estado, Constituição e Sociedade no paradigma do 

Estado Democrático de Direito.”, pretende-se analisar o instituto do parcelamento 

edificação e utilização compulsórios como instrumento de concretização do direito 

social à moradia, a partir da responsabilização do Poder Público Municipal por um 

planejamento integrado e participativo das políticas públicas urbanas e 

habitacionais. Partindo da constatação do atual retrato da realidade brasileira (déficit 

habitacional x imóveis vazios existentes), possui como objetivo a compreensão de 

como sua efetiva utilização pelo Poder Público, aliada à implementação de políticas 

públicas adequadas, podem contribuir para minorar o déficit habitacional brasileiro. 

Enfim, contextualizando o tema no ordenamento jurídico brasileiro e dando ênfase, 

sobretudo, ao planejamento como instrumento possibilitador da almejada efetividade 

do instituto do parcelamento, edificação e utilização compulsórios, procurou-se 

justificar a sua adoção como instrumento jurídico de realização do direito social à 

moradia, garantindo-se a função social da propriedade urbana, sobretudo dos vazios 

urbanos hoje existentes. 

 
Palavras-chave: Parcelamento e edificação compulsórios. Função social da 

propriedade urbana. Direito social à moradia. Planejamento. Políticas públicas 

urbanas e habitacionais. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

ABSTRACT 
 

 

In accordance with the research line “State, Constitution and Society under the 

paradigm of the “Democratic rule-of-law State””, we intend to analyze the institution 

of compulsory land parceling, building and use, as a tool to fulfill the social right to 

housing, from the standpoint of the city administration responsibility, in terms of 

participative and integrated planning of governmental urban and housing policies. 

Based on the current picture of the Brazilian reality (housing deficit vs. existing empty 

residences), it aims at understanding how its actual use by Public Power, in 

conjunction with the implementation of adequate public policy, may contribute to 

reducing the Brazilian housing deficit. At last, inserting the theme into the Brazilian 

legal order and with emphasis, above all, on planning as the tool to achieve the 

desired effectiveness of the institute of land parceling, building and compulsory use, 

we aim to justify your adoption as a legal tool to fulfill the social right to housing, thus 

granting the social function of urban property, as well as urban voids, existing today.  

 

 

Key-words: Compulsory parceling and building. Social function of urban property. 

Social right to housing. Planning. Public urban and housing policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo tem como tema principal os instrumentos urbanísticos do 

parcelamento e da edificação compulsórios, previstos no artigo 182, §4º, inciso I da 

Constituição Federal e regulamentados pelos artigos 5º e 6º do Estatuto da Cidade, 

e como objetivo precípuo a compreensão de como sua efetiva utilização pelo Poder 

Público, aliada à implementação de políticas públicas habitacionais, podem 

contribuir para minorar o déficit habitacional brasileiro. 

Partindo da constatação do atual retrato da realidade brasileira (déficit 

habitacional x imóveis vazios existentes), destina-se o capítulo segundo do presente 

trabalho a expor, ainda que de forma sucinta e introdutória, as principais ideias que 

serão desenvolvidas nos capítulos seguintes, contextualizando o tema no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

O terceiro capítulo dedica-se a uma visão global dos instrumentos 

(parcelamento, edificação e utilização compulsórios), apresentando, em sua primeira 

parte, alguns conceitos e definições preliminares, necessários à melhor 

compreensão do tema, aprofundando-se, na segunda parte, nos elementos que 

caracterizam cada um deles, traçando o perfil constitucional e legal dado à matéria.  

As consequências advindas do descumprimento das obrigações de parcelar, 

edificar e utilizar compulsoriamente a propriedade contrária ao Plano Diretor são 

objeto do quarto capítulo, expondo o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação 

urbanística como sanções a serem sucessiva e necessariamente aplicadas pela 

Municipalidade, como forma de cumprir a função social da propriedade urbana, 

constitucionalmente delimitada.  

Contudo, buscando conferir maior eficácia possível à exigência constitucional, 

no quinto capítulo, a moradia é apresentada como opção à utilização dos imóveis 

desapropriados e incorporados ao patrimônio público, sendo imprescindível a 

integração das políticas públicas urbanas, habitacionais e orçamentárias, bem como 

a participação da sociedade em sua formulação, execução e fiscalização (objeto de 

estudo do sexto capítulo), para a consecução de tal desiderato.  

Enfim, no sétimo capítulo, são apresentadas, de maneira sintética, as 

conclusões extraídas de cada capítulo, dando ênfase, sobretudo, ao planejamento 

como instrumento possibilitador da almejada efetividade do instituto do 
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parcelamento, edificação e utilização compulsórios.  

Feitas tais considerações, procurou-se justificar a adoção do instituto como 

instrumento jurídico de realização do direito social à moradia, garantindo-se a função 

social da propriedade urbana, sobretudo dos vazios urbanos hoje existentes. 
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2 O ATUAL RETRATO DA REALIDADE BRASILEIRA (vazios u rbanos x déficit 

habitacional brasileiro) 

 

 

A instituição do Estado Democrático de Direito, deflagrada a partir da 

Constituição Federal de 1988, impõe a existência de uma política urbana, apta a 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantir o bem-

estar de seus habitantes, dos quais o efetivo direito à moradia digna é pressuposto 

basilar. 

A propriedade urbana, por sua vez, cumpre função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor, 

instrumento básico desta política de desenvolvimento e de expansão urbana.  

O advento do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257 de 10/07/2001) 

(BRASIL, 2001) significou, além da fixação das diretrizes gerais da política urbana, a 

necessária regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, 

facultando ao Poder Público Municipal exigir do proprietário do solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, 

sob pena, sucessivamente, de parcelamento, edificação e utilização compulsórios, 

imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo e 

desapropriação. 

Ocorre que, não obstante esteja previsto no ordenamento jurídico brasileiro 

desde a Constituição Federal de 1988, tendo sido regulamentado no ano de 2001, 

sendo juridicamente adequado à concretização da função social da propriedade 

urbana, o instituto do parcelamento e edificação compulsórios não se mostra um 

instrumento efetivo à garantia do direito social à moradia. 

Partindo-se de uma análise do atual cenário brasileiro, questiona-se a 

efetividade desses instrumentos urbanísticos face ao expressivo número de imóveis 

urbanos vazios hoje existentes no país, clamando pela adoção de políticas urbanas 

e habitacionais adequadas, diante da crítica situação vivenciada pela realidade 

habitacional brasileira.  

Todavia, a implementação integrada das políticas públicas urbanísticas e 

habitacionais perpassa por um criterioso planejamento cooperativo e participativo, 

em que o envolvimento da sociedade constitui pressuposto de sua legitimidade, com 
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vistas à concretização da função social da propriedade urbana e à garantia do direito 

social à moradia. 

Com efeito, ainda que instrumentos de planejamento urbano afetos ao 

parcelamento do solo estejam hoje contemplados em mais de 1.700 Planos 

Diretores Municipais, destacando-se as regiões Sudeste (522 Municípios) e 

Nordeste (442 Municípios) em um total de 5.565 Municípios brasileiros, é justamente 

em tais regiões que se verificam os maiores índices do déficit habitacional 

brasileiro1, como mostram as Tabelas 1 e 2 abaixo transcritas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Segundo dados divulgados pela Fundação João Pinheiro – FJP, pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento – Pnud e pelo Projeto BRA/00/019 – Projeto de Apoio à Implementação do 
Programa HABITAR-BRASIL/BID, o déficit habitacional brasileiro estimado em 2007 é de 6,273 
milhões de domicílios, dos quais 5,180 milhões ou 82,6% estão localizados nas áreas urbanas, 
correspondendo, relativamente, a 11,1% do estoque de domicílios particulares permanentes do país, 
sendo 10,8% nas áreas urbanas e 12,9% nas rurais. Na região Sudeste encontra-se grande número 
das carências, isto é, 2,335 milhões, equivalente a 37,2% do total. Ela é seguida de perto pela Região 
Nordeste, com 2,144 milhões, ou seja, 34,2%. É também digna de nota a presença nas regiões 
metropolitanas, responsáveis por 29,6% ou 1,855 milhão do total do déficit brasileiro (BRASIL, 2009). 
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TABELA 1- Municípios, total e com Plano Diretor e instrumentos de planejamento 

urbano afetos ao parcelamento do solo contemplados no Plano, segundo as 

Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2009 

 

Grandes Regiões e 

Unidades da 
Federação 

Total de Municípios Total com Plano 
Diretor 

Total com 
Instrumentos de 

planejamento 
urbano afetos ao 
parcelamento do 

solo contemplados 
no Plano 

Brasil 5565 

 

2318 1729 

Norte 

Rondônia  

Acre 

Amazonas  

Roraima  

Pará 

Amapá  

Tocantins 

449 

52 

22 

62 

15 

143 

16 

139 

211 

21 

6 

30 

5 

118 

3 

28 

140 

13 

4 

24 

2 

82 

3 

12 

Nordeste 

Maranhão 

Piauí  

Ceará  

Rio Grande do Norte 

Paraíba 

Pernambuco 

Alagoas 

Sergipe 

Bahia 

1794 

217 

224 

184 

167 

223 

185 

102 

75 

417 

627 

90 

46 

88 

30 

45 

97 

39 

27 

165 

442 

52 

26 

71 

22 

30 

74 

27 

20 

120 

Sudeste 

Minas Gerais 

Espírito Santo 

Rio de Janeiro  

São Paulo 

1668 

853 

78 

92 

645 

680 

249 

56 

70 

305 

522 

180 

37 

57 

248 
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Sul 

Paraná 

Santa Catarina  

Rio Grande do Sul 

1188 

399 

293 

496 

649 

245 

177 

227 

524 

201 

156 

167 

Centro-Oeste 

Mato Grosso do Sul 

Mato Grosso 

Goiás 

Distrito Federal 

466 

78 

141 

246 

1 

151 

29 

41 

80 

1 

101 

18 

25 

57 

1 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010a. 
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TABELA 2 - Déficit Habitacional e percentual em relação aos domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio, 

segundo Regiões Geográficas, Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas (RMs) - Brasil - 2007 

 
                                            DÉFICIT HABITACIONAL                                                                                                  PERCENTUAL DOS DOMICÍLIOS  
                                                                                                                                                                                                       PARTICULARES PERMANENTES  
ESPECIFICAÇÃO                                     TOTAL                       URBANA                                   RURAL                              TOTAL            URBANA                    RURAL 
                                                                                                                                          Total                    rural de                                                               Total       rural de 
                                                                                                                                                                     extensão                                                                          extensão 
                                                                                                                                                                      urbana                                                                                urbana 

Norte  652.684 487.357 165.327 4.782 16,7 16,2 18,4 14,1 

Rondônia  52.472 42.561 9.911 3.072 11,6 13,6  7,1  10,8  

Acre  21.063 17.263 3.800 - 12,6 14,1  8,4  -  

Amazonas  146.268 117.496 28.772 1.530 18,6 18,9  17,4  45,5  

Roraima  16.379 14.458 1.921 - 14,7 15,9  9,3  -  

Pará  317.089 223.645 93.444 180 17,1 15,6  22,3  8,3  

RM Belém  92.734 90.817 1.917 180 16,5 16,5  14,4  8,3  

Amapá  30.449 28.853 1.596 - 20,2 20,3  18,0  -  

Tocantins  68.964 43.081 25.883 - 18,2 15,4  26,2  -  

Nordeste  2.144.384 1.461.669 682.715 6.216 15,0 13,9  18,2  7,4  

Maranhão  461.396 240.415 220.981 1.742 29,5 22,0  46,7  11,1  

Piauí  139.318 76.157 63.161 - 16,9 14,7  20,5  -  

Ceará  314.949 227.096 87.853 - 13,9 12,8  18,1  -  
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    RM Fortaleza  124.282 119.970 4.312 - 12,9 12,8  17,0  -  

Rio Grande do Norte  117.647 85.191 32.456 1.375 14,0 13,7  15,0  5,9  

Paraíba  122.166 98.034 24.132 - 12,2 12,2  11,9  -  

Pernambuco  281.486 224.956 56.530 2.065 11,7 11,9  11,0  6,6  

RM Recife  133.059 129.892 3.167 - 12,2 12,2  13,3  -  

Alagoas  123.245 89.128 34.117 1.034 14,8 15,1  14,2  8,0  

Sergipe  73.499 60.907 12.592 - 13,0 13,0  12,9  -  

Bahia  510.677 359.784 150.893 - 12,9 13,1  12,4  -  

RM Salvador  141.025 138.946 2.079 - 13,7 13,7  12,3  -  

Sudeste  2.335.415 2.222.957 112.458 9.398 9,3 9,5  6,1  5,9  

Minas Gerais  521.085 465.206 55.879 - 8,8 9,1  6,7  -  

RM Belo Horizonte  129.404 129.171 233 - 8,5 8,6  1,2  -  

Espírito Santo  101.124 90.079 11.045 - 9,4 10,1  6,1  -  

Rio de Janeiro  478.901 471.872 7.029 889 9,1 9,3  4,4  5,0  

RM Rio de Janeiro  378.797 376.139 2.658 - 9,5 9,5  10,6  -  

São Paulo  1.234.306 1.195.800 38.506 8.509 9,6 9,8  5,8  6,0  

RM São Paulo  628.624 611.936 16.688 7.594 10,3 10,4  7,8  5,9  

Sul  703.167 617.333 85.834 - 7,9 8,3  6,0  -  
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Paraná  272.542 240.825 31.717 - 8,3 8,6  6,7  -  

RM Curitiba  91.444 85.007 6.437 - 8,9 9,1  7,2  -  

Santa Catarina  145.363 125.297 20.066 - 7,6 7,9  6,3  -  

Rio Grande do Sul  285.261 251.211 34.050 - 7,8 8,3  5,3  -  

RM Porto Alegre  136.030 128.784 7.246 - 9,7 9,7  10,0  -  

Centro-Oeste  436.995 390.447 46.548 217 10,5 10,8  8,3  3,1  

Mato Grosso do Sul  76.027 63.762 12.265 - 10,5 10,1  12,7  -  

Mato Grosso  86.679 66.363 20.316 - 9,8 10,0  9,1  -  

Goiás  167.042 155.119 11.923 - 9,2 9,6  5,8  -  

Distrito Federal  107.248 105.202 2.046 217 14,6 15,1  5,3  3,1  

Brasil  6.272.645 5.179.763 1.092.882 20.613 11,1 10,8  12,9  7,1  

Total das RMs  1.855.399 1.810.662 44.737 7.774 10,5 10,5  8,9  5,7  

Demais áreas  4.417.246 3.369.101 1.048.145 12.839 11,4 11,0  13,1  8,4  

Fonte: BRASIL, 2009a, p.25. 
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Com efeito, as regiões apontadas pela Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais - Munic 2009, cujos Planos Diretores preveem instrumentos de política 

urbana que objetivam regular o uso e a ocupação do solo urbano, visando incluir 

social, econômica e politicamente as camadas menos abastadas da população 

brasileira, são as que, segundo o Ministério das Cidades, apresentam considerável 

carência de domicílios, sobretudo em suas áreas urbanas: 

 

Dentre as unidades da Federação, deve-se destacar os valores absolutos 
do déficit habitacional em São Paulo: estima-se a necessidade de 1,234 
milhão de novas moradias, 9,6% dos domicílios, das quais 629 mil em sua 
região metropolitana (RM). Devem ser também mencionados Minas Gerais, 
com correspondentes 521 mil ou 8,8%, das quais 129 mil na região 
metropolitana de Belo Horizonte; Bahia, com 511 mil ou 12,9%, sendo 141 
mil na RM Salvador; Rio de Janeiro, com 479 mil ou 9,1%, sendo 379 mil na 
sua região metropolitana; e Maranhão, com 461 mil ou 29,5% (mapas 3.1 e 
3.2). Percentualmente, e considerando apenas as áreas urbanas, a situação 
é mais crítica no Maranhão, onde o déficit representa 22% do estoque de 
domicílios, Amapá, 20,3%, Amazonas, 18,9%, Roraima, 15,9%, Pará, 
15,6% e Tocantins, 15,4%. Exceto o Maranhão, todos os estados localizam-
se na região Norte. Deve-se ressaltar também o déficit relativo do Distrito 
Federal, 15,1%. Em relação às regiões metropolitanas, em todas 
localizadas nas regiões Nordeste e Norte o déficit é superior a 12%. O 
destaque vai para a de Belém, 16,5%, e Salvador, 13,7% (BRASIL, 2009a, 
p.27).  

 

Por outro lado, paradoxalmente, surpreende o grande número de domicílios 

vagos2 existentes no país, sobretudo nas regiões deficitárias apontadas acima: 

 

Em todo o Brasil são cerca de 7,351 milhões de imóveis não ocupados, dos 
quais 5,396 milhões localizados nas áreas urbanas. São 6,220 milhões em 
condições de serem ocupados, 832 mil em construção e 300 mil unidades 
em ruínas. Números que, mesmo considerando apenas os imóveis 
habitáveis, são superiores ao total do déficit de habitações no país (BRASIL, 
2009a, p.35).    

 

Entre as regiões, a Sudeste concentra a maior parcela desses imóveis: 43,7% 

em 2007. São mais de 3 milhões de unidades, metade delas localizadas em São 

Paulo. O maior aumento em números absolutos, entre os dois anos analisados 

(2006 e 2007), aconteceu, entretanto, nas regiões Sul (com quase 1 milhão de 

unidades) e Nordeste (cujo número de imóveis em tais condições ultrapassa 2 

milhões de domicílios), conforme as seguintes Tabelas 3 e 4:

                                                 
2 Segundo o IBGE, a unidade vaga é “aquela que estava desocupada na data base da pesquisa”. 
Difere da unidade fechada, que é aquela que, estando ocupada, não havia moradores no período de 
coleta da pesquisa (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFÍA E ESTATÍSTICA apud BRASIL, 
2009, p.35). 
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TABELA 3 - Domicílios vagos em condições de serem ocupados e em construção, por situação do domicílio, segundo Regiões 

Geográficas, Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas (RMs) - Brasil - 2006-2007 
 

                          2006 2007 ESPECIFICAÇÃO 

TOTAL urbana rural TOTAL    urbana        rural 

Norte  428.703 296.959 131.744 430.994 309.178 121.816 

Rondônia 62.698 34.854 27.844 49.197 29.992 19.205 

Acre 12.685 8.010 4.675 19.433 12.300 7.133 

Amazonas 116.862 83.575 33.287 65.111 53.287 11.824 

Roraima 9.020 7.132 1.888 15.635 9.530 6.105 

Pará 190.010 138.482 51.528 230.154 164.122 66.032 

RM Belém 54.152 52.174 1.978 68.180 66.561 1.619 

Amapá 3.149 3.028 121 7.264 6.973 291 

Tocantins 34.279 21.877 12.402 44.200 32.974 11.226 

Nordeste  1.879.171 1.133.960 745.211 2.003.045 1.230.202 772.843 

Maranhão 164.866 109.360 55.506 171.571 123.670 47.901 

Piauí 106.710 52.581 54.129 116.249 56.825 59.424 

Ceará 334.833 221.847 112.986 335.667 223.279 112.388 

RM Fortaleza 115.380 110.134 5.246 103.972 97.460 6.512 
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Rio Grande do Norte 98.161 54.949 43.212 94.369 53.599 40.770 

Paraíba 116.046 63.089 52.957 126.327 67.123 59.204 

Pernambuco 327.999 194.992 133.007 331.085 212.774 118.311 

RM Recife 108.396 105.811 2.585 114.172 111.027 3.145 

Alagoas 93.782 49.284 44.498 106.518 58.431 48.087 

Sergipe 76.576 57.519 19.057 62.651 42.970 19.681 

Bahia 560.198 330.340 229.858 658.608 391.531 267.077 

RM Salvador 126.151 123.105 3.046 121.534 118.676 2.858 

Sudeste  2.963.600 2.464.040 499.560 3.081.592 2.549.841 531.751 

Minas Gerais 748.906 538.132 210.774 757.950 523.784 234.166 

RM Belo Horizonte 153.492 146.800 6.692 145.042 138.878 6.164 

Espírito Santo 135.171 89.651 45.520 144.143 95.932 48.211 

Rio de Janeiro 701.410 646.504 54.906 711.419 649.723 61.696 

RM Rio de Janeiro 460.183 451.909 8.274 463.776 455.426 8.350 

São Paulo 1.378.113 1.189.753 188.360 1.468.080 1.280.402 187.678 

RM São Paulo 628.495 606.048 22.447 619.915 591.437 28.478 

Sul  836.759 599.041 237.718 992.626 709.873 282.753 

Paraná 323.212 217.333 105.879 396.518 273.015 123.503 
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RM Curitiba 71.910 59.526 12.384 92.333 80.740 11.593 

Santa Catarina 158.710 123.955 34.755 181.245 141.578 39.667 

Rio Grande do Sul 354.837 257.753 97.084 414.863 295.280 119.583 

RM Porto Alegre 119.916 107.727 12.189 133.801 122.613 11.188 

Centro-Oeste  471.160 329.886 141.274 543.005 416.638 126.367 

Mato Grosso do Sul 94.707 55.602 39.105 82.098 57.875 24.223 

Mato Grosso 86.750 57.403 29.347 128.594 101.349 27.245 

Goiás 263.045 191.648 71.397 291.843 220.645 71.198 

Distrito Federal 26.658 25.234 1.424 40.470 36.769 3.701 

Brasil  6.579.393 4.823.886 1.755.507 7.051.262 5.215.732 1.835.530 

Total das RMs 1.838.075 1.763.233 74.842 1.862.725 1.782.818 79.907 

Demais áreas 4.741.318 3.060.653 1.680.665 5.188.537 3.432.914 1.755.623 

Fonte: BRASIL, 2009a, p.37. 
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TABELA 4 - Domicílios vagos urbanos, por condição de edificação, segundo Regiões Geográficas, Unidades da Federação e 

Regiões Metropolitanas (RMs) - Brasil - 2006-2007  

 

2006  2007  ESPECIFICAÇÃO  

condições de ser 
ocupados  

em construção  em ruínas  condições de ser 
ocupados  

em construção  em ruínas  

Norte  246.146 50.813 14.111 255.968 53.210  26.096  

Rondônia  30.380 4.475 1.884 23.327 6.665  3.808  

Acre  7.068 942 157 10.804 1.496  333  

Amazonas  56.564 27.012 5.084 41.411 11.876  5.787  

Roraima  7.132 - 159 8.664 866  693  

Pará  124.498 13.985 5.277 140.447 23.676  12.593  

RM Belém  46.036 6.138 2.046 52.791 13.770  5.164  

Amapá  433 2.595 649 3.486 3.486  1.245  

Tocantins  20.072 1.805 902 27.829 5.145  1.637  

Nordeste  1.011.937 122.023 27.892 1.069.207 160.995  36.862  

Maranhão  93.619 15.741 3.314 108.865 14.805  4.355  

Piauí  48.457 4.124 - 52.134 4.691  521  

Ceará  200.076 21.771 4.550 196.833 26.447  4.640  
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RM Fortaleza  96.804 13.331 3.060 85.333 12.127  1.572  

Rio Grande do Norte  50.254 4.695 470 44.436 9.162  916  

Paraíba  58.024 5.066 1.382 55.935 11.188  3.729  

Pernambuco  171.752 23.240 6.326 179.274 33.499  6.403  

RM Recife  92.881 12.930 3.233 91.473 19.554  3.820  

Alagoas  45.934 3.350 3.349 52.743 5.688  1.551  

Sergipe  52.321 5.198 4.158 34.113 8.857  3.608  

Bahia  291.501 38.840 4.345 344.874 46.658  11.139  

RM Salvador  107.663 15.442 1.958 96.917 21.759  3.517  

Sudeste  2.185.571 278.469 49.319 2.129.249 420.590  82.257  

Minas Gerais  470.414 67.718 14.045 426.571 97.212  21.681  

RM Belo Horizonte  129.090 17.710 5.905 108.474 30.404  4.520  

Espírito Santo  79.896 9.755 1.394 77.238 18.694  7.379  

Rio de Janeiro  586.515 59.990 14.407 569.188 80.535  22.283  

RM Rio de Janeiro  406.717 45.192 10.821 398.899 56.526  16.059  

São Paulo  1.048.746 141.007 19.474 1.056.252 224.149  30.914  

RM São Paulo  541.401 64.647 7.183 490.808 100.630  19.934  

Sul  537.131 61.910 7.788 633.075 76.798  14.890  
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Paraná  193.076 24.257 3.581 242.454 30.561  3.301  

RM Curitiba  53.134 6.392 1.199 67.491 13.249  828  

Santa Catarina  111.789 12.166 1.738 117.778 23.800  3.051  

Rio Grande do Sul  232.266 25.488 2.470 272.843 22.437  8.538  

RM Porto Alegre  96.196 11.532 1.307 110.259 12.354  3.497  

Centro-Oeste  297.867 32.019 12.352 361.480 55.159  20.190  

Mato Grosso do Sul  50.409 5.194 1.833 51.899 5.976  1.887  

Mato Grosso  52.565 4.838 1.613 87.546 13.804  7.264  

Goiás  175.358 16.290 7.278 192.447 28.198  9.516  

Distrito Federal  19.536 5.698 1.628 29.588 7.181  1.523  

Brasil  4.278.652 545.234 111.462 4.448.979 766.752  180.295  

Total das RMs  1.569.920 193.313 36.709 1.502.445 280.373  58.911  

Demais áreas  2.708.732 351.921 74.753 2.946.534 486.379  121.384  

Fonte: BRASIL, 2009a, p.98. 
 

 

 

 

 



 
 

 

37 

Como se vê, uma simples leitura das Tabelas acima comprova a aparente 

contradição entre a existência de déficit de moradias ao lado de um potencial 

estoque imobiliário desocupado, conduzindo ao óbvio questionamento: por que não 

direcionar esses domicílios para suprir as carências de habitação da população 

brasileira, minorando o problema da falta de moradias no país? Constatando-se que 

a maioria dos domicílios vagos existentes no Brasil, sobretudo nas regiões mais 

populosas e carentes de habitação, encontra-se em condições de ser habitada, não 

poderia parte deles estar ocupada, contribuindo para a queda do déficit habitacional 

brasileiro? 

Nesse sentido, é a própria Secretaria Nacional de Habitação que destaca o 

potencial de ocupação dos imóveis vagos e subutilizados, localizados em áreas 

urbanizadas e ideais para a produção habitacional destinada à população de baixa 

renda: 

 

A coincidência da existência de maior estoque de moradias vagas nas áreas 
onde está localizada a maior parcela da população do país - e onde, 
portanto, a necessidade de novas unidades é maior - pode ser considerada 
um fator positivo na procura de alternativas para minorar o problema da 
moradia no Brasil. Torna-se imperativo, portanto, procurar instrumentos que 
possam identificar e caracterizar os domicílios vagos aí localizados, para 
viabilizar sua inclusão no estoque de moradias disponíveis (BRASIL, 2005a, 
p.32). 

 

Conforme esclarece a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 

relativa à 2007:  

 

mais de 84% das unidades vagas no país estão em condições de serem 
ocupadas e devem constituir-se, basicamente, em estoque do mercado 
imobiliário. Mais de 73% delas estão localizadas em áreas urbanas, das 
quais 36,6% nas regiões metropolitanas. Essencial seria poder identificar a 
que público estão direcionadas, uma vez que para sanar o problema da falta 
de moradia seria preciso que buscassem atender as famílias de mais baixa 
de renda (PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS apud 
BRASIL, 2009a, p.35). 

 

Logo, são os números oficiais sobre o setor habitacional do país, constatando 

a falta ou inadequação das moradias hoje existentes, que evidenciam a inefetividade 

do parcelamento e edificação compulsórios como instrumento de planejamento 

urbano, capaz de dar cumprimento à função social da propriedade urbana e ao 

direito à moradia, ambos garantidos constitucionalmente (arts. 5º, XXIII, e 6º, CF/88) 

(BRASIL, 1988). 
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E, ainda que o último estudo desenvolvido pela Fundação João Pinheiro em 

parceria com o Ministério das Cidades aqui referido, retratando a realidade 

habitacional do país, tenha como referência o ano de 2007, os primeiros resultados 

do XII Censo Demográfico de 2010 já divulgados pelo IBGE confirmam tal assertiva, 

contendo o número de domicílios vagos, conforme exposto na Tabela 5: 
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TABELA 5 - Domicílios recenseados, por espécie, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e a situação do 

domicílio – 2010 

 

Região  Grandes 
Regiões e 
Unidades 

da 
Federação  

Total Particular Particular  
ocupado 

Particular  
ocupado 

com 
entrevista 
realizada 

Particular  
ocupado  

sem 
entrevista 
realizada 

Particular  
não 

ocupado 

Particular  
não 

ocupado  
uso 

ocasional  

Particular  
não 

ocupado  
vago 

Coletivo  Coletivo  
com 

morador  

Coletivo  
sem 

morador 

 
BRASIL 67.569.688 67.459.066 57.428.017 56.528.865 899.152 10.031.049 3.933.271 6.097.778 110.622 44.554 66.068 

Urbano 56.721.147 56.628.672 49.292.363 48.472.007 820.356 7.336.309 2.665.885 4.670.424 92.475 38.359 54.116 
Rural 10.848.541 10.830.394 8.135.654 8.056.858 78.796 2.694.740 1.267.386 1.427.354 18.147 6.195 11.952 

 Região 
Norte 

4.620.626 4.608.954 3.988.832 3.908.560 80.272 620.122 212.842 407.280 11.672 4.151 7.521 

Urbano 3.441.392 3.432.469 3.019.090 2.956.362 62.728 413.379 106.815 306.564 8.923 3.207 5.716 
Rural 1.179.234 1.176.485 969.742 952.198 17.544 206.743 106.027 100.716 2.749 944 1.805 

 Região 
Nordeste 

17.886.603 17.862.121 14.957.608 14.754.445 203.163 2.904.513 966.263 1.938.250 24.482 8.358 16.124 

Urbano 12.984.466 12.963.822 11.221.659 11.050.950 170.709 1.742.163 532.749 1.209.414 20.644 7.200 13.444 
Rural 4.902.137 4.898.299 3.735.949 3.703.495 32.454 1.162.350 433.514 728.836 3.838 1.158 2.680 

 Região 
Sudeste 

29.583.914 29.538.392 25.227.895 24.774.580 453.315 4.310.497 1.831.867 2.478.630 45.522 19.302 26.220 

Urbano 27.091.075 27.050.801 23.561.401 23.122.179 439.222 3.489.400 1.375.360 2.114.040 40.274 17.725 22.549 
Rural 2.492.839 2.487.591 1.666.494 1.652.401 14.093 821.097 456.507 364.590 5.248 1.577 3.671 

 Região Sul 10.425.830 10.409.543 8.904.120 8.834.612 69.508 1.505.423 690.999 814.424 16.287 7.732 8.555 
Urbano 8.820.207 8.806.153 7.622.352 7.557.601 64.751 1.183.801 529.555 654.246 14.054 6.849 7.205 
Rural 1.605.623 1.603.390 1.281.768 1.277.011 4.757 321.622 161.444 160.178 2.233 883 1.350 

 Região 
Centro-
Oeste 

5.052.715 5.040.056 4.349.562 4.256.668 92.894 690.494 231.300 459.194 12.659 5.011 7.648 

Urbano 4.384.007 4.375.427 3.867.861 3.784.915 82.946 507.566 121.406 386.160 8.580 3.378 5.202 
Rural 668.708 664.629 481.701 471.753 9.948 182.928 109.894 73.034 4.079 1.633 2.446 
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010b.  
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Somente no Estado de São Paulo são mais de 1.122.000 domicílios 

particulares não-ocupados vagos e 12.145 domicílios coletivos sem morador, 

totalizando mais de 295.929 só no Município de São Paulo, enquanto Belo Horizonte 

encabeça o Estado de Minas Gerais com quase 66.000 num total de 698.825, ao 

lado de 622.187 na Bahia, concentrando 78.548 domicílios vagos somente no 

Município de Salvador (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010b). 

Especificamente no que se refere a esses Municípios, trata-se de cidades que 

possuem Plano Diretor, o qual contempla instrumentos de planejamento municipal e 

desenvolvimento urbano relativos ao parcelamento do solo, incluindo-se o 

parcelamento, edificação e utilização compulsórios (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010a), porém, com alto índice de déficit 

habitacional, como já referido anteriormente na Tabela 23. 

Outro importante aspecto que se destaca a partir da identificação e do 

detalhamento das características dos imóveis vagos encontrados nas grandes 

metrópoles brasileiras refere-se à sua localização, em sua maioria situada nas 

regiões centrais, que atualmente sofrem com fenômenos urbanos como o 

esvaziamento populacional, que acarreta um processo de desvalorização e 

degradação contínuas dos grandes centros4. 

Com efeito, vários são os imóveis hoje desocupados, situados nos grandes 

centros dos Municípios brasileiros5, os quais acabam por formar verdadeiros vazios 

                                                 
3 Considerando o déficit habitacional por unidades nos Estados de Minas Gerais e Bahia, por 
exemplo, verifica-se que o número de imóveis vazios supera sua estimativa: 521.085 unidades 
deficitárias em Minas Gerais ao lado de 510.677 na Bahia (BRASIL, 2009a, p.25). 
4 Dentre as possíveis causas para o esvaziamento populacional dos centros urbanos brasileiros 
encontra-se o próprio processo de crescimento urbano das cidades brasileiras, as quais inicialmente 
concentravam suas atividades e investimentos nas regiões centrais, razão da valorização expressiva 
dessas regiões e consequente expulsão das camadas mais pobres da população. Com o passar dos 
tempos, justamente em função da concentração do comércio e prestação de serviços, os grandes 
centros tornaram-se também regiões movimentadas, barulhentas e, por vezes, violentas, 
caracterizados por uma baixa qualidade ambiental (poluição sonora e atmosférica), afastando os seus 
residentes e dando azo ao baixo índice de densidade populacional e reduzido número de moradias 
hoje existentes em tais regiões. Somam-se a isso fatores complementares como a facilidade de 
locomoção por meio da maior utilização de automóveis particulares e de novos meios de transporte 
coletivo urbano, bem como a criação de novas centralidades de serviços como shopping-centers, 
centros administrativos e comércio de bairros. 
5 Não rara é a presença, em áreas centrais das maiores cidades brasileiras, de antigos casarões 
vazios e abandonados, muitos objetos de inventários e litígios judiciais que se arrastam 
indefinidamente na Justiça ou que acabam sendo alvos de especulação imobiliária, fruto da lógica 
capitalista que condiciona todo o processo de produção do espaço da cidade (justamente por 
considerar a terra como mercadoria, desenvolve-se um mercado rentista, formado por investidores e 
proprietários que, em busca de maior lucro, deixam de dar uma destinação efetiva aos imóveis das 



 
 

 

41 

urbanos em áreas bem localizadas, dotadas de infraestrutura e acessibilidade aos 

serviços e equipamentos urbanos, capazes de acolher uma parcela significativa da 

população carente de moradia adequada6. 

Entretanto, tais imóveis podem e devem ser vistos como uma alternativa 

habitacional para a população de baixa renda, recolhida até então às regiões 

periféricas não urbanizadas, desprovidas de infraestrutura urbana adequada e 

acesso a serviços públicos essenciais, nas quais a maioria da população é 

segregada e excluída, caracterizando o processo histórico de exclusão socioespacial 

das cidades (periferização/favelização)7. 

No caso específico do Município de Belo Horizonte, dados obtidos a partir do 

Plano de Reabilitação do Hipercentro (BELO HORIZONTE, 2007) incluem a 

pesquisa sobre o uso e a ocupação dos imóveis localizados nessa macrozona 

municipal, especificando o número de imóveis vazios e com altas taxas de vacância 

encontrados na região do Hipercentro. 

Referido Plano tem como objetivo principal apontar soluções de 

planejamento, desenho urbano e paisagismo que permitam dinamizar usos e 

ocupações, implementar a melhoria do ambiente urbano e a valorização das áreas 

públicas, conferindo às mesmas condições de vida compatíveis com o seu potencial 

e a sua importância para a cidade. Tais imóveis foram identificados e caracterizados 

com o objetivo de informar a situação atual dos mesmos (se vazio, parcialmente 
                                                                                                                                                         
regiões centrais, que permanecem inutilizados à espera de maior valorização imobiliária). Por outro 
lado, o estado de abandono e a desocupação desses imóveis, além da sua própria deteriorização (a 
maioria desses imóveis acaba sendo alvo de invasões, depósitos de lixo e vandalismos), acarretam a 
depreciação e desvalorização do seu entorno, causando graves problemas à segurança e à saúde 
pública locais. 
6 Segundo reportagem exibida pelo Jornal Nacional da Rede Globo em 18/11/2010, uma das causas 
para os problemas de habitação surgidos com a falta de espaço nos centros das cidades grandes 
relaciona-se à questão dos imóveis vazios, como se constata no velho Centro da cidade de São 
Paulo. Especialistas calculam que, só na região central de São Paulo, existam cerca de cinco milhões 
de metros quadrados em imóveis vazios – suficientes para 100 mil apartamentos de 50 m², por 
exemplo. Outro caso emblemático desse cenário de degradação é a cidade de Bauru/SP, onde, 
segundo dados fornecidos pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru, 
quase dois terços dos imóveis da sua região Centro-sul encontram-se abandonados (REDE GLOBO, 
2010).  
7 O crescimento urbano da maioria das cidades brasileiras caracteriza-se pela contínua expansão 
horizontal das cidades, decorrente não só da transferência das atividades econômicas para novas 
áreas distantes do centro, mas, sobretudo, em função do adensamento populacional de baixa renda 
em áreas periféricas da cidade, caracterizando a separação das diferentes classes sociais no espaço 
urbano e consequente subutilização dos recursos disponíveis nas áreas centrais, como infraestrutura, 
sistema de transporte e estoque imobiliário instalados. Diante disso, Rolnik defende a adoção do 
instrumento do parcelamento e edificação compulsórios como uma luz no fim do túnel para as 
cidades que em vão tentam enfrentar a expansão horizontal ilimitada, avançando vorazmente sobre 
áreas frágeis ou de preservação ambiental, que caracterizam nosso urbanismo selvagem e de alto 
risco (ROLNIK, 2001). 
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vazio, em processo de reocupação ou reocupado) e de explorar as possibilidades de 

reocupação e de uso dessas estruturas. Foram, ainda, coletados subsídios para a 

discussão de alternativas de gestão integrada de ações de reabilitação de áreas 

centrais com alto potencial de inclusão social, aplicáveis para o caso específico de 

Belo Horizonte. 

Na oportunidade, constatou-se ser significativo o total de edificações do tipo 

residencial que permanecem vazias (48 num total de 92 imóveis inteiramente 

vazios), sendo 44 casas e 03 tipologias verticais, com mais de quatro andares, 

representando potencial relevante em termos de reocupação. Apurou-se, ainda, que 

muitos imóveis encontram-se parcialmente vazios, principalmente em seus andares 

superiores, ou subutilizados, muitos deles tombados e sem qualquer conservação, 

além de 15 lotes vagos sem uso em toda a área sob estudo (BELO HORIZONTE, 

2007). 

Contudo, apesar de proposta como diretriz do Plano de Reabilitação do 

Hipercentro de Belo Horizonte (2007) a reocupação estratégica dos imóveis ociosos 

e vazios, pouco se avançou desde então, não tendo sido implementados, na prática, 

projetos específicos de reocupação desses imóveis com usos estratégicos para a 

produção habitacional, como destacado. 

Semelhantes iniciativas podem ser constatadas, também, nos Municípios de 

São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro, onde existem programas próprios de 

reabilitação das áreas centrais, envolvendo a recuperação e a requalificação de 

edifícios vazios, subutilizados e degradados para o uso residencial, destinados 

exclusivamente a famílias de baixa renda (renda de 0 a 6 salários mínimos, por 

exemplo) (RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL, 2005). 

Por certo, é considerável o número de imóveis ociosos, localizados nas áreas 

centrais dessas grandes cidades brasileiras, compostos por glebas de terras não 

parceladas, lotes vagos não edificados ou mesmo construções desocupadas e 

vazias, os quais podem servir para fins de moradia popular e programas de 

habitação de interesse social, permitindo uma maior inclusão social das classes 

menos favorecidas da população (RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL, 2005)8. 

 

                                                 
8 A ocupação de edifícios abandonados nas grandes cidades brasileiras foi uma das maneiras 
encontradas pelos movimentos sociais de luta por moradia, já deflagrados em todo o país, como 
forma de reivindicar uma política habitacional adequada, que promova a democratização do espaço 
urbano com a consequente inclusão socioespacial e concretização do direito real à cidade.  
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Tais iniciativas constituem um estímulo à utilização de imóveis ociosos, 

localizados em áreas urbanizadas e com infraestrutura instalada, voltadas à 

reversão do processo de esvaziamento e degradação das áreas centrais dos 

grandes conglomerados urbanos e do modelo de urbanização baseado na contínua 

expansão das fronteiras das cidades. Auxilia-se, assim, no processo de reabilitação 

e revitalização desse importante espaço urbano central, diminuindo o custo das 

novas moradias e reduzindo o número do déficit habitacional existente, cumprindo, 

em última instância, o próprio Texto Constitucional. 

Isso porque é a Constituição Federal que, no §4º do seu artigo 182 (BRASIL, 

1988), faculta ao Poder Público Municipal o parcelamento e a edificação 

compulsórios como espécies de sanção ao proprietário do solo urbano descumpridor 

de sua função social, para que este promova o seu adequado aproveitamento. 

Compete, assim, ao Estado, por meio da adoção de políticas públicas 

efetivas, a utilização de tais instrumentos, capazes de obrigar o proprietário do solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado a dar-lhe uma destinação social 

de forma a atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas 

no Plano Diretor (art. 182, §§ 2º e 4º da CF/88) (BRASIL, 1988). 

O papel do Estado é, portanto, de fundamental importância no processo de 

produção do espaço urbano, pois, dependendo de sua atuação, pode agravar as 

desigualdades existentes ou, utilizando de sua competência constitucionalmente 

conferida, interferir positivamente no processo de construção de cidades mais 

igualitárias, em que o acesso aos meios de produção e consumo seja mais justo 

para as diferentes camadas da sociedade. 

Segundo Alvarenga e Costa:  

 

Se no jogo de interesses capitalistas sempre haverá maior poder de um 
agente em detrimento de outro na cidade, dever-se-ia esperar que o Estado 
pudesse intervir no processo também como um agente a favor da maioria 
da população, que vive em condições precárias de sobrevivência. Em tese, 
isso é o que se espera das diferentes formas de intervenção do Estado: 
através da legislação, da provisão dos meios de consumo coletivo para a 
comunidade de baixa renda, do uso de instrumentos urbanísticos que 
possibilitem maior inclusão social, da parceria entre o público e o privado 
que garanta recursos que poderiam ser utilizados para o interesse público e 
da gestão participativa, criando-se canais de participação popular. 
(ALVARENGA; COSTA, 2005, p.24). 
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Maricato e Rolnik, citado por Alvarenga e Costa,  

 

[...] analisam o papel do Estado no Brasil e mostram as consequências do 
modelo de planejamento adotado na estrutura urbana das cidades 
brasileiras, especialmente na produção da cidade ilegal. Maricato (1997) 
apresenta um histórico da atuação do Estado no planejamento urbano no 
Brasil, dos anos de 1930 até os anos de 1990, e pergunta: qual deverá ser o 
planejamento urbano para a próxima década? Ela afirma que podemos 
estar praticando um urbanismo arcaico sob o discurso pós-moderno: as 
obras são definidas pelas mega-empreiteiras que financiam as campanhas 
eleitorais; o conjunto delas forma um cenário destinado a firmar uma 
imagem exclusiva em espaço segregado; e, além disso, as leis se aplicam 
apenas a uma parte, frequentemente prioritária da cidade, ou seja, aquelas 
em que o poder do capital é maior. O papel do Estado através do 
planejamento e da gestão urbana condiciona o espaço da cidade. Isto pode 
ser observado no que se refere, por exemplo, à elaboração e à aplicação da 
legislação urbanística, à localização da infra-estrutura urbana e à 
valorização de determinados espaços privilegiados. Nesse processo, a 
atuação do Estado pode continuar refletindo o jogo de interesses de alguns 
agentes e incorporando privilégios, ou pode significar um momento de 
ruptura e avanço na busca de maior justiça e inclusão social. Em outras 
palavras, a atuação do Estado pode contribuir para o processo de exclusão 
ou, pelo oposto, de inclusão social (MARICATO; ROLNIK apud 
ALVARENGA; COSTA, 2005, p.24). 

 

De igual modo, compete à sociedade uma atuação efetiva na formulação, na 

implementação e na fiscalização das políticas públicas, cobrando uma postura ativa 

do Estado e denunciando-o, sempre que constatada omissão na aplicação concreta 

dos instrumentos urbanísticos vigentes (dentre os quais o parcelamento e a 

edificação compulsórios assumem, nesse estudo, papel de destaque), reafirmando, 

muitas vezes, os interesses especulativos9 do mercado imobiliário durante o 

processo de formação e ocupação das cidades brasileiras. 

Diante desse quadro, Alvarenga e Costa aduzem ser preciso redefinir o papel 

do Estado e da sociedade, pois ainda se constata a dificuldade de se avançar em 

direção a uma reforma urbana efetiva, sobretudo devido ao poder de interesses 

econômicos, não sobrestados pelo Poder Público. Para elas, o que se verifica na 

realidade é o descumprimento do aparato legal pelo próprio Poder Estatal: 

 

 

                                                 
9 Nesse contexto, a especulação imobiliária pode ser definida como “o aumento exagerado de preço 
do território urbano, em que o proprietário não dá uma devida utilização ao imóvel, no aguardo que 
este tenha um aumento de preço decorrente das melhorias de sua localização para, em um momento 
posterior, comercializá-Io por um alto valor”. E, dentre outros malefícios, “a retenção especulativa 
acaba por causar uma migração forçada da população mais pobre para as zonas periféricas dos 
centros urbanos, trazendo para as cidades todos os problemas decorrentes da marginalização e 
segregação social” (LOVATO, 2011, p.997). 
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Portanto, o complexo mecanismo que envolve os instrumentos de aplicação 
da lei deveria ser revisto, pois o descumprimento da legislação de fato 
existe e não pode ser negligenciado. Diante dessa realidade, em que os 
mecanismos legais não estão cumprindo o seu papel, tornam-se 
necessárias não só uma revisão da legislação e de sua forma de aplicação, 
mas, também, a adoção de medidas de fiscalização mais rigorosas, que 
dêem subsídios ao desenvolvimento igualitário da cidade como um todo. 
Além de uma reforma jurídica, as políticas públicas devem permitir a 
inclusão social democratizando o acesso ao solo e à moradia 
(ALVARENGA; COSTA, 2005, p.101). 

 

Isso porque, embora previstos constitucionalmente, regulamentados pelo 

Estatuto da Cidade e, ainda, incluídos, como se viu, em diversos Planos Diretores 

dos Municípios brasileiros, o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios 

não são, na prática, utilizados como instrumentos eficazes de planejamento urbano, 

de forma a viabilizar uma realidade socioespacial mais justa e igualitária, por meio 

da efetivação da função social da propriedade urbana10.  

Em outras palavras, a institucionalização de princípios e garantias no Texto 

Constitucional, tais como a função social da propriedade e o próprio direito social à 

moradia, não é suficiente para a sua concretização.  

Diante disso, indaga-se: por que não é o instituto do parcelamento e 

edificação compulsórios efetivo no sentido de minorar o déficit habitacional hoje 

existente no Brasil?  

Teria ele uma função eminentemente simbólica em detrimento de sua efetiva 

concreção normativo-jurídica, cumprindo somente os objetivos apontados por Neves 

(2007) em seu A Constitucionalização Simbólica (confirmação de valores sociais, 

legislação-álibi e fórmula de compromisso dilatório11)? 

                                                 
10 Na prática, o que se percebe é que, não obstante o paradoxo existente entre o número de imóveis 
vazios e a carência de unidades habitacionais adequadas, o instituto do parcelamento, edificação e 
utilização compulsórios não se apresenta como instrumento conciliador, na medida em que diversos 
são os entraves ainda existentes a obstar tal pretensão. Cite-se, por exemplo, a cultura 
essencialmente conservadora, liberal e individualista acerca da propriedade urbana, ainda arraigada 
em muitos administradores e gestores públicos, que não entendem a função social como elemento 
estruturante seu, além de excluírem a propriedade pública da incidência do instrumento do 
parcelamento, edificação e utilização compulsórios, como adiante será melhor explicitado. 
11 Dentre os diversos autores que se propuseram debater a insuficiente concretização jurídica de 
diplomas constitucionais, merecem destaque os pensamentos de Marcelo Neves, em sua obra A 
Constitucionalização Simbólica (NEVES, 2007). Partindo do modelo sistémico proposto por Niklas 
Luhmann, o autor defende que a legislação simbólica caracteriza-se pelo predomínio (ou a hipertrofia) 
da função simbólica (político-ideológica) em detrimento da função jurídico-instrumental (normativo-
jurídica), subtraindo a autonomia operacional própria do sistema jurídico frente aos demais sistemas 
sociais (especialmente o político e o econômico). Trata-se, pois, da “produção de textos cuja 
referência manifesta à realidade é normativo-jurídica, mas que serve, primária e hipertroficamente, a 
finalidades políticas de caráter não especificamente normativo-jurídico” (NEVES, 2007, p.30). Em 
outras palavras, consiste dizer que a legislação simbólica é aquela em que há um déficit de 
concreção normativa, justamente em virtude da prevalência desta dimensão político-ideológica, cujos 
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Soluções efetivas, consubstanciadas em ações estatais afirmativas e políticas 

públicas adequadas, são, portanto, necessárias e imprescindíveis na busca pela 

concretização das garantias formalmente previstas no ordenamento jurídico 

brasileiro. Caso contrário, tornar-se-iam sem sentido prático algum as disposições 

legais vigentes, as quais se aniquilam como um fim inócuo em si mesmo, perdendo 

o caráter instrumental que devem ter em busca dos objetivos traçados pelo 

legislador constituinte: 

 

O crescente processo de urbanização no Brasil ocorreu de forma a produzir 
intensas desigualdades socioespaciais. O espaço urbano foi controlado 
pelas regras do mercado imobiliário, por leis que faziam excessivas 
exigências de padrões técnicos e por políticas urbanas inadequadas, 
alheias às necessidades e aos problemas sociais, o que causou uma 
segregação territorial. A população de baixa renda obrigada a viver em 
regiões periféricas foi privada de serviços públicos básicos. O Estatuto da 
Cidade possibilita medidas inovadoras para a promoção de inclusão social 
no espaço urbano. Problemas emergenciais envolvendo a questão da 
moradia podem ser combatidos por meio de medidas pontuais que podem 
ser classificadas como ações afirmativas de combate da discriminação 
econômica no espaço urbano. Políticas urbanas adequadas e sensíveis às 
questões da desigualdade socioespacial são extremamente necessárias 
diante da realidade brasileira, onde vigora as violações ao direito 
fundamental de igualdade e ao princípio da dignidade humana. (SILVA; 
ARAÚJO, 2007, p.1328). 

 

Nesse sentido, diante do silêncio da doutrina administrativista clássica, bem 

como dos Tribunais brasileiros a respeito, é imperiosa a busca por soluções jurídicas 

corretas do ponto de vista da interpretação sistemática do Direito e da força 

normativa da Constituição. Isso porque a força normativa do Texto Constitucional, 

como método próprio de interpretação constitucional, exige dos aplicadores do 

Direito, no tocante à aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais, a adoção 

de soluções jurídicas que propiciem a maior eficácia jurídica possível às normas 

                                                                                                                                                         
objetivos podem ser assim resumidos: a) a confirmação de valores sociais de um determinado grupo; 
b) a legislação-álibi (a partir da qual se cria uma imagem favorável do Estado, com vistas a 
demonstrar a sua capacidade de agir na busca da solução dos problemas sociais); e c) a legislação 
como fórmula de compromisso dilatório (prorrogando e adiando a resolução dos conflitos existentes), 
ocasionando o que o autor denomina de politização do sistema jurídico. Partindo dessas premissas, 
Neves (2007) expõe, então, o aspecto negativo da constitucionalização simbólica, caracterizado 
como a insuficiente concretização normativo-jurídica generalizada do Texto Constitucional, fazendo 
com que este perca a sua capacidade de orientação generalizada das expectativas normativas 
(realidade constitucional desjuridificante), passando a ser objeto de discurso político. De fato, 
assumindo a legislação um papel apenas simbólico, caracterizado, sobretudo, pela falta de 
normatividade jurídica e pelo déficit de concretude jurídico-normativo, não há que se falar em 
efetivação dos direitos e garantias fundamentais (isto é, na produção de efeitos concretos do Direito), 
dentre os quais a função social da propriedade e o direito social à moradia se incluem, distanciando-
se, por completo, da consecução dos objetivos traçados pelo Texto Constitucional para um Estado 
Democrático de Direito.  
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constitucionais envolvidas, conforme, inclusive, clássicas lições de Hesse (1998). 

É, portanto, segundo tal princípio próprio da hermenêutica constitucional, que 

se deve considerar o direito de propriedade com vistas à concretização do conteúdo 

jurídico de sua função social, sempre em busca da solução jurídica 

constitucionalmente mais adequada. 

Em matéria urbanística propriamente dita, a não efetivação da função social 

da propriedade esvazia, como dito, o próprio conteúdo hoje conferido ao direito de 

propriedade, tornando os objetivos do desenvolvimento urbano traçados pela 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) e pelo Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) de 

impossível realização. 

Neste cenário, emergem o parcelamento, a edificação e a utilização 

compulsórios como instrumentos específicos da política urbana, voltados à 

concretização da função social da propriedade, tendo em vista a promoção do 

adequado ordenamento e aproveitamento do solo urbano, evitando sua 

subutilização. 

Sua concreta utilização pelo Poder Público, entretanto, perpassa pela adoção 

de uma série de medidas intermediárias e instrumentais como o necessário 

fortalecimento das instituições, integração das políticas públicas e a busca por uma 

maior participação popular, consolidando o Federalismo cooperativo com a presença 

de uma Administração Pública efetivamente transparente, dialógica e atuante. 

É que, com efeito, a utilização dos instrumentos previstos nos incisos I a III do 

§4º do artigo 182 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e regulamentados pelo 

Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) requer, além da conjugação de esforços de 

todos os entes federados, uma estreita interação entre os Poderes Legislativo e 

Executivo (e, dentro desse, entre os executores da função política governamental e 

os executores da função administrativa), viabilizando a formulação de políticas 

públicas urbanas, que incluam, dentre os objetivos traçados para determinadas 

áreas incluídas no Plano Diretor, a exigência de adequado aproveitamento do solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. Somente assim, após a edição 

pela Câmara Municipal de lei específica, prevendo como sanção para o proprietário 

inerte o parcelamento, a edificação e a utilização de forma compulsória, poderá o 

Poder Executivo Municipal viabilizar o cumprimento da função social garantida 

constitucionalmente à propriedade, precipuamente como forma de garantir o direito 

social à moradia. 
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E, também entre os próprios entes federados (União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios) exige-se uma estreita articulação para o enfrentamento em conjunto 

de problemas que lhes são comuns, com a utilização das competências 

concorrentes e comuns distribuídas entre eles, tendo sempre por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades e garantir o bem-estar de 

seus habitantes. 

Isso porque cabe aos Municípios, por excelência, a execução da política 

urbana, exercendo a competência outorgada pelo inciso VIII do artigo 30 da 

Constituição Federal, porém, sempre em consonância com os planos e programas 

nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 

social, segundo a competência comum estabelecida no inciso IX do artigo 23 do 

Texto Constitucional.  

Aliás, não é por outra razão que o seu parágrafo único dispõe que leis 

complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do 

bem-estar em âmbito nacional. 

Paralelamente, verifica-se, ainda, como dito, a necessidade de articulação da 

sociedade para a solução de problemas sociais considerados graves, dentre os 

quais se inclui o alto índice do déficit habitacional brasileiro, aliado à utilização 

inadequada do espaço urbano, resultando na sua subutilização ou não utilização, de 

forma contrária ao Plano Diretor. 

Exige-se, pois, uma gestão democrática por meio de ações afirmativas do 

Estado, sempre com a participação efetiva da população na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano e 

habitacional, com a adoção de mecanismos de fiscalização eficazes que possibilitem 

o controle da atuação pública pela sociedade, incidente, inclusive, sobre a efetiva 

utilização dos instrumentos urbanísticos trazidos pelo Estatuto da Cidade. 

Ainda segundo Silva e Araújo, embora se constate uma aparente igualdade 

de oportunidades na disposição de solo urbanizado no mercado imobiliário, grande 

parte da sociedade brasileira não possui igualdade de condições para adquirir tais 

imóveis. Nesse sentido, “a Ação Afirmativa é, pois, a expressão democrática mais 

atualizada da igualdade positiva promovida na e pela sociedade, segundo um 

comportamento positivo normativa ou administrativamente imposto ou permitido”. 

(ROCHA apud SILVA; ARAÚJO, 2007, p.1334), sendo possível a implementação de 
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“ações afirmativas por meio de políticas de ordenamento territorial, que, ao levarem 

em conta as desigualdades e segregações, tenham em vista a correção das 

distorções verificáveis no espaço urbano, por meio do planejamento”: 

 

Os projetos que visam transformar prédios abandonados em moradia 
popular são uma das medidas que se enquadram no conceito de ação 
afirmativa. Trata-se de uma medida que transforma um imóvel que 
desrespeita a função social de propriedade – já que se constitui como um 
espaço não utilizado, que tem um alto custo social – em moradia popular 
para pessoas desabrigadas ou que vivem em condições físicas abaixo das 
aceitáveis. Trata-se, pois, de atuação positiva do Estado que, no exercício 
do planejamento, combate de forma pontual o problema da segregação 
territorial, e possibilita o acesso à moradia, à propriedade e à condições de 
vida digna. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o edifício Rizkallah Jorge, 
tombado e abandonado, foi reformado e transformado em moradia, 
abrigando hoje cento e sessenta e sete famílias. Os imóveis foram 
financiados pela Caixa Econômica Federal, em prestações baixas que são 
pagas pelos atuais moradores. Tal medida combate a exclusão territorial e a 
discriminação econômica que se fazem presentes na configuração das 
estruturas das cidades brasileiras. Com isso é viabilizado aos beneficiários 
de tais medidas o acesso a bens públicos fundamentais. As distorções 
possibilitadas, em grande parte, pela noção individualista do direito de 
propriedade, devem agora ser combatidas com vistas ao atendimento de 
interesses transindividuais (sociais, ambientais, coletivos, dentre outros), e à 
função social que a propriedade urbana deve exercer (SILVA; ARAÚJO, 
2007, p.1334). 

 

Busca-se, pois, um Estado comprometido com a efetivação dos direitos e 

garantias fundamentais, assumindo para si a responsabilidade pela implementação 

de políticas públicas adequadas, cujo pressuposto de legitimidade é a participação 

da sociedade civil12, sob pena de comprometer a própria efetividade do 

parcelamento e edificação compulsórios, previsto no artigo 182, §4º, inciso I da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) e artigo 5º do Estatuto da Cidade (BRASIL, 

2001), contribuindo para o predomínio de sua função hipertroficamente simbólica13. 

                                                 
12 Contudo, a implantação de uma democracia de fato participativa se dá de forma gradual e requer o 
exercício da cidadania plena, cabendo à população, inclusive, representar em caso de violação à 
ordem urbanística (protegida pelo art. 1º da Lei nº 7.347/85) (BRASIL, 1985). Neste contexto, Bueno 
(2006) aduz que “o papel a ser desempenhado pela ação civil pública voltada à proteção da ordem 
urbanística é o de dar efetivo cumprimento às diversas normas de conteúdo material previstas no 
Estatuto da Cidade e, evidentemente, em outros diplomas legislativos federais, estaduais, distritais ou 
municipais”, punindo o Estatuto da Cidade o governante ímprobo em caso de descumprimento, 
conforme faculta o art. 52 da Lei nº 10.257/01 (BUENO, 2006, p.405). Recorrendo-se, mais uma vez, 
às lições de Marcelo Neves (2007), a legislação simbólica é capaz de produzir não só efeitos 
meramente negativos, como, também, de desempenhar um papel ativo no sentido de ampliar a 
cidadania, mediante a atuação de organizações sociais e eclosão de movimentos envolvidos na 
concretização de valores proclamados solenemente no Texto Constitucional. 
13 Na concepção de Marcelo Neves (2007), o simbolismo da legislação produzida pelo Estado 
evidencia-se na tentativa desesperada de resolver problemas histórico-sociais crônicos, em que os 
governantes estimulam a produção de leis que, em sua maioria, são imbuídas de um simbolismo tão 
grande, capaz de imobilizar a sua concretização efetiva. É o caso, por exemplo, dos Planos Diretores 
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Todavia, um estudo do instituto, perpassando por todos os seus elementos, 

conceito, forma de operacionalização, finalidades e consequências previstas em 

caso de seu descumprimento, leva-nos a concluir que a efetividade do parcelamento 

e edificação compulsórios e a consequente concretização do direito social à moradia 

dependem de um planejamento participativo e integrado das políticas públicas 

urbanas, habitacionais e orçamentárias. Por outro lado, a ausência desse 

planejamento transfere ao particular a responsabilidade pelo cumprimento da função 

social da propriedade urbana, a qual, em um Estado Democrático de Direito, plural e 

participativo, deve ser compartilhada entre Estado e particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
e das demais leis municipais que preveem o instituto do parcelamento e edificação compulsórios, 
introduzido no ordenamento jurídico brasileiro desde 1988 para contribuir com a concretização do 
princípio da função social da propriedade urbana, passível de garantir o direito social à moradia. 
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3 OS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DO PARCELAMENTO E ED IFICAÇÃO 

COMPULSÓRIOS 

 

3.1 Conceituação e definições preliminares 

 

É o próprio artigo 182 da Constituição da República de 1988 que nos dá a 

noção primeira dos instrumentos urbanísticos objeto do presente estudo, 

autorizando o Poder Público Municipal a valer-se do parcelamento e da edificação 

compulsórios diante do descumprimento pelo proprietário da obrigação de promover 

adequado aproveitamento do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 

utilizado: 

 

TÍTULO VII 
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 
Capítulo II 
DA POLÍTICA URBANA 
 
Art. 182. [...] 
§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; (BRASIL, 1988).  
 

Contudo, a exata compreensão do instituto remete necessariamente a noções 

prévias e definições preliminares, que permeiam o parcelamento e a edificação 

compulsórios, delineando os seus elementos e requisitos essenciais. 

 

3.1.1 Política urbana 

 

A instituição do Estado Democrático de Direito, deflagrada a partir da 

Constituição Federal de 1988, impõe a existência de uma política urbana, espécie do 

gênero política pública, apta a ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e da propriedade urbana, além de garantir o bem-estar de seus 

habitantes, por meio de instrumentos de atuação como o parcelamento e a 

edificação compulsórios. 

Nesse sentido, incluem-se dentre as funções sociais da cidade a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia e o lazer, além de outros direitos sociais assegurados 

pelo Estado Democrático de Direito como valores supremos de uma sociedade 
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pluralista, justa e sem preconceitos, comprometida com a erradicação da pobreza, 

marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais.  

Extrai-se ainda do caput do citado artigo 182 da Constituição Federal que a 

política de desenvolvimento urbano será executada conforme diretrizes gerais 

fixadas em lei, tendo a União, por meio da Lei nº 10.257 de 10/07/2001, cumprido tal 

papel, ao regulamentar, no exercício da competência outorgada pelo inciso XX do 

artigo 21 da Constituição Federal14, os seus artigos 182 e 183 (BRASIL, 1988; 

BRASIL, 2001). 

Com efeito, em um primeiro momento, a promulgação da Constituição 

Republicana em 1988 representou não só um marco na concretização da 

democracia no Estado de Direito brasileiro, como significou, também, um grande 

avanço da ordem político-jurídica urbanística, sobretudo no tocante à formulação de 

uma nova política de desenvolvimento urbano, assim analisado por Araújo: 

 

Em síntese, a Constituição de 1988 (i) fortaleceu a autonomia municipal (art. 
30, I, II, VIII e IX), sobretudo no que se refere ao papel estratégico do 
município na garantia real (efetividade) do direito à cidade sustentável e de 
outros direitos fundamentais; (ii) vinculou expressamente a política de 
desenvolvimento urbano aos princípios da função social da cidade e da 
propriedade (art. 170, III, e art. 182); e (iii) instituiu o planejamento urbano 
compulsório ao obrigar as cidades com mais de 20 mil habitantes a 
planejarem seu desenvolvimento urbano (art. 182, §1°). Nesse sentido, a 
Constituição de 1988 representa um marco na história das políticas de 
desenvolvimento urbano no Brasil. A primeira fase, fortemente estruturada 
sob o paradigma do Estado liberal, compreende o período de 1964 a 1988, 
e se caracterizou por objetivos expressamente econômicos, por forte 
centralização política e administrativa no âmbito federal e ações setoriais de 
investimento em habitação, saneamento e transporte. A segunda fase, 
estruturada sob o paradigma do Estado democrático, começa em 1988 e 
estende-se aos dias atuais. É conhecida pela descentralização política e 
administrativa no nível local da ordenação do espaço urbano e pelo caráter 
dialógico da Administração Pública. Essa reformulação da concepção de 
organização territorial que privilegia o local em relação ao nacional gera a 
formação, ainda em curso, de uma cultura de planejamento que se 
manifesta: (i) na preocupação com a articulação das ações setoriais; (ii) na 
incorporação da sociedade civil no processo de planejamento urbano; e (iii) 
na introdução do conceito de cidade sustentável no processo de 
planejamento urbano (art. 2° e Capítulo da Gestão D emocrática da Cidade, 
Lei n° 10.257, de 2001). (ARAÚJO, 2008, p.171). 

 

Posteriormente, a edição do Estatuto da Cidade, denominação dada à Lei 

Federal nº 10.257/10, significou a fixação de normas gerais de ordem pública e 

interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, 

                                                 
14 “Art. 21. Compete à União: [...] XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 
habitação, saneamento básico e transportes urbanos;” (BRASIL, 1988). 
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da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental: 

 

Após um intenso processo de negociação do projeto de lei federal de 
desenvolvimento urbano denominado “Estatuto da Cidade”, que começou 
no início da década de 90, a Lei Federal n.10.257/2001 foi sancionada. Ao 
regulamentar o capítulo da Constituição Federal de 1988 que trata da 
política urbana (artigos 182 e 183 da CF/88), a referida lei ofereceu o 
suporte jurídico necessário ao planejamento urbano. Trata-se de política 
regulatória, eis que estabelece normas para o funcionamento e 
implementação de equipamentos urbanos. O Estatuto da Cidade consiste, 
pois, em um marco para o Direito Urbanístico brasileiro por oferecer 
possibilidades jurídicas efetivas para que a ordenação, o planejamento e a 
estruturação regional se contraponham ao desordenado fenômeno da 
urbanização. Aliados aos instrumentos constitucionais já existentes, os 
instrumentos novos criados pelo Estatuto da Cidade possibilitam ao Poder 
Municipal uma intervenção direta na construção de uma ordem urbana justa 
e democrática (no primeiro conjunto – dos novos instrumentos urbanísticos 
– a evidente interação entre regulação urbana e a lógica de formação de 
preços no mercado imobiliário é enfrentada através de dispositivos que 
procuram coibir a retenção especulativa de terrenos e de instrumentos que 
consagram a separação entre o direito de propriedade e potencial 
construtivo dos terrenos atribuído pela legislação urbana. A partir de agora, 
áreas vazias ou subutilizadas situadas em áreas dotadas de infraestrutura 
estão sujeitas ao pagamento de IPTU progressivo no tempo e à edificação e 
parcelamento compulsórios, de acordo com a destinação prevista para a 
região pelo Plano Diretor. (SILVA; ARAÚJO, 2007, p.1335). 

 

Nesse aspecto, Silva e Araújo citam Rolnik, ao defender que a adoção deste 

instrumento pode representar uma luz no fim do túnel para as cidades que em vão 

tentam enfrentar a expansão horizontal ilimitada, avançando vorazmente sobre 

áreas frágeis ou de preservação ambiental, característica do nosso urbanismo 

selvagem e de alto risco (ROLNIK apud SILVA; ARAÚJO, 2007, p.1335). Segundo 

as autoras, alguns dos novos instrumentos urbanísticos  

 

visam combater problemas como o da especulação imobiliária e impor o 
cumprimento da função social da propriedade urbana. Dentre eles podem 
ser citados: a aplicação extrafiscal do IPTU progressivo, a imposição de 
desapropriação como forma de sanção e pagamento por meio de títulos da 
dívida pública, a determinação de edificação, parcelamento e utilização 
compulsórios, o direito de superfície e a outorga onerosa do direito de 
construir (SILVA; ARAÚJO, 2007, p.1335). 

 

Trata-se de um instrumental a ser utilizado em matéria urbanística, 

operacionalizado sobretudo em nível municipal, com vistas à melhor ordenação do 

espaço urbano, preenchendo uma condição de executoriedade e conferindo 

aplicabilidade às normas constitucionais afetas à política urbana (MEDAUAR, 2004). 

Nesse ponto, busca-se, inclusive, segundo a autora, a solução para problemas 
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sociais graves, como a falta de moradias e de serviços básicos que o caos urbano 

faz incidir sobre as camadas carentes da sociedade. Em todos os entes federativos, 

portanto, deverão ser tomadas as decisões para efetivar as diretrizes gerais da 

política urbana fixadas pelo artigo 2º do Estatuto da Cidade15, sempre com a ouvida 

e a participação da sociedade (MEDAUAR, 2004, p.17). 

Referidas diretrizes constituem, pois, as linhas básicas reguladoras, editadas 

                                                 
15 “Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 
I- garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e 
ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 
II- gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos 
vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano; 
III- cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo 
de urbanização, em atendimento ao interesse social; 
IV- planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das 
atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e 
corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 
V- oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos 
interesses e necessidades da população e às características locais; 
VI- ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-
estrutura urbana; 
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos geradores de 
tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente; 
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização; 
f) a deterioração das áreas urbanizadas; 
g) a poluição e a degradação ambiental; 
VII- integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o 
desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência; 
VIII- adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana 
compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do 
território sob sua área de influência; 
IX- justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 
X- adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos 
aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-
estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais; 
XI- recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis 
urbanos; 
XII- proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio 
cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 
XIII- audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de implantação 
de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente 
natural ou construído, o conforto ou a segurança da população; 
XIV- regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda 
mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e 
edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais; 
XV- simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com 
vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais; 
XVI– isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos 
e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social” (BRASIL, 2001). 
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pela União com características de generalidade, em consonância com o já citado 

artigo 21, inciso XX da Constituição Federal, conjugado com o seu artigo 24, inciso I 

e §1º16, devendo ser obrigatoriamente observadas por todos os demais entes 

federativos, restando aos Estados e Municípios, todavia, o exercício da competência 

legislativa suplementar, oriunda do §2º do artigo 24 e do inciso II do artigo 30 da 

Constituição, atendo-se sempre aos preceitos gerais acima transcritos (BRASIL, 

1988). 

Referindo-se ao conteúdo material das citadas diretrizes, merecem aqui 

destaque a garantia do direito à cidades sustentáveis, nas quais se inclui o direito 

social à moradia (inc. I) e a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes da 

urbanização (incs. V, VIII e IX), tudo isso a partir de uma gestão democrática e 

cooperativa (incs. II, III, XIII e XVI), em que o planejamento integrado assume 

posição de destaque (incs. IV e X) (BRASIL, 2001). 

Também a ordenação e o controle do uso do solo urbano, visando corrigir as 

distorções geradas pelo crescimento urbano desordenado, são diretrizes 

asseguradas pelo Estatuto da Cidade (incs. IV e VI), punindo o não uso de forma a 

evitar: a utilização inadequada dos imóveis urbanos (alínea “a”), o parcelamento do 

solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura 

urbana (alínea “c”) e a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua 

subutilização ou não utilização (alínea “e”) (BRASIL, 2001). 

Carlos Ari Sundfeld, dissertando sobre a repercussão prática, no campo do 

Direito, das diretrizes gerais da política urbana, destaca que, por um lado, 

possibilitam a sanção jurídica da inércia do Poder Público (“omissão em ordenar o 

emprego do solo e proteger o patrimônio coletivo”); por outro, fornecem “parâmetros 

normativos para controle das orientações seguidas pela política urbana, com isso 

viabilizando a invalidação das normas e atos a eles contrários”; e, por fim, permitem 

“o bloqueio dos comportamentos privados que agridam o equilíbrio urbano” 

(SUNDFELD, 2006, p. 55). 

Por fim, a implantação de uma política urbana eficiente não pode, nos dias 

atuais, ignorar a questão ambiental, as quais, nas palavras de Odete Medauar 

(2004), apresentam-se intrincadas de modo forte, figurando o ordenamento do 

                                                 
16 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:  
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
[...] § 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer 
normas gerais” (BRASIL, 1988). 
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espaço urbano como instrumento da política ambiental17. 

Por certo, não há mais como se falar de desenvolvimento urbano sustentável 

sem considerar intimamente co-relacionados o desenvolvimento econômico, a 

proteção ambiental e a inclusão social, pressupostos para o cumprimento das 

funções sociais das cidades e para a garantia do bem-estar de seus habitantes. 

 

3.1.2 Competências urbanísticas 

 

No que se refere à competência material relativa à política de 

desenvolvimento urbano, decorre também do caput do artigo 182 da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988) competir ao Poder Público Municipal a sua execução, 

cabendo ao Município, precipuamente, o exercício da função urbanística. 

A competência municipal pela execução da política urbana decorre, ainda, do 

inciso VIII do artigo 30 da Constituição Federal, na medida em que atribui aos 

Municípios a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento 

e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (BRASIL, 1988). 

As atribuições municipais afetas à ordem urbanística inserem-se, pois, na 

denominada municipalização das políticas públicas, decorrente do Estado Federal 

Cooperativo estabelecido pela Constituição de 1988, a exigir uma atuação pró-ativa 

dos Municípios na construção das políticas públicas, tendo em vista a efetivação dos 

princípios constitucionais. 

O agir na busca da concretização de direitos fundamentais gerou, portanto, 

uma significativa mudança de paradigma na atuação das Municipalidades, a elas 

incumbindo a adoção de políticas públicas transversais com a efetiva utilização de 

institutos inovadores, caracterizados como potenciais concretizadores de direitos 

fundamentais como a função social da propriedade e o direito social à moradia. 

Nesse sentido, a doutrina urbanística esclarece ser da instância local a 

competência para realizar a política urbana18, promovendo e determinando o 

ordenamento do solo e a realização do desenvolvimento urbano. Cabe, portanto, ao 

                                                 
17 Com efeito, “mostra-se de grande relevância a menção ao equilíbrio ambiental como um dos fatores 
condicionantes do uso da propriedade urbana. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um 
direito assegurado, a todos, pela Constituição Federal (art. 225, caput)”, não podendo as cidades 
serem cindidas do ponto de vista urbanístico e ambiental (MEDAUAR, 2004, p.25). 
18 Inclui-se, aqui, necessariamente, a competência do Distrito Federal e do seu Governador, na 
medida em que lhes são atribuídas pelo artigo 51 do Estatuto da Cidade as disposições relativas, 
respectivamente, a Município e a Prefeito Municipal. 
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Poder Executivo Municipal a “realização e concretização da organização e 

adequação do espaço urbano dentro de princípios e diretrizes que tragam um 

desenvolvimento equilibrado e saudável para a sua população” (SARNO, 2006, 

p.65). 

Também segundo José Afonso da Silva, “é nos Municípios que se manifesta a 

atividade urbanística na sua forma mais concreta e dinâmica” (SILVA, 2008, p.65), 

fazendo com que eles sejam o executor por excelência da política urbana.  

Tal competência, entretanto, não exclui as atribuições federais e estaduais 

afetas à matéria, constitucionalmente delimitadas. Com efeito, é a própria 

Constituição Federal que arrola, sem prejuízo de outras, as principais competências 

dos demais entes federados em matéria urbanística: 

 

Art. 21. Compete à União: [...] 
IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do 
território e de desenvolvimento econômico e social; 
 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: [...] 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico; 
X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; 
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação 
entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em 
vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional 
(BRASIL, 1988).19 

 

Manifestação concreta do Federalismo cooperativo, desenvolve-se a política 

urbana a partir da cooperação entre as diversas esferas federativas, tendo 

parâmetros nacionais e regionais, embora realização primordial na instância 

municipal, nos termos da legislação citada. 

Nesse contexto, o Federalismo cooperativo é caracterizado por uma forte 

relação de cooperação, solidariedade e atuação conjunta dos componentes 

federativos, sem exclusivismos na definição de competências, o que proporciona a 

                                                 
19 Referidas normas de competência são repetidas pelo artigo 3º do Estatuto da Cidade: “Compete à 
União, entre outras atribuições de interesse da política urbana: I – legislar sobre normas gerais de 
direito urbanístico; II – legislar sobre normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios em relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento 
e do bem-estar em âmbito nacional; III – promover, por iniciativa própria e em conjunto com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico; IV – instituir diretrizes para o desenvolvimento 
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos; V – elaborar e executar 
planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social” 
(BRASIL, 2001). 
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criação de vínculos sociais maiores e mais consolidados que atuam na supressão do 

déficit de legitimidade democrática. Ademais, vincula-se ao paradigma do Estado 

Democrático de Direito, amparado na legalidade, na legitimidade e no pluralismo. 

Pressupondo que os entes federativos devam atuar em conjunto no que se 

refere às questões urbanísticas, à falta da lei complementar referida pelo parágrafo 

único do artigo 23 da Constituição Federal, poderão utilizar-se do seu artigo 241 

(BRASIL, 1988), o qual autoriza a gestão associada de serviços públicos, bem como 

a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços transferidos. 

Todavia, o pleno desenvolvimento da política urbana, a ser alcançado pela 

indispensável conjugação de esforços entre os entes federados, pressupõe 

planejamento adequado com vistas à concretização da função social da 

propriedade, fim maior buscado pela política urbanística, cuja análise e 

compreensão tornam-se inevitáveis. 

 

3.1.3 Função social da propriedade 

 

O direito real de propriedade, assegurado atualmente pelos artigos 5º, caput e 

inciso XXII, e 170, inciso II da Constituição Federal (BRASIL, 1988), confere ao seu 

titular, nos termos do atual Código Civil brasileiro, a faculdade de usar, gozar e 

dispor da coisa, além do direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente 

a possua ou detenha (artigo 1.228) (BRASIL, 2002). 

Historicamente, tal direito passou por significativas mudanças até atingir o 

estágio atual em que o uso da propriedade urbana não mais se direciona somente 

ao interesse individual subjetivo do proprietário, na medida em que este deve 

conciliar-se com o interesse geral, de modo a atender a sua função social, exigida 

pelos artigos 5º, inciso XXIII, 170, inciso III, 182, §2º, e 186 da Constituição Federal 

de 198820 (BRASIL, 1988). 

                                                 
20 “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: [...] 
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;” 
“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: [...] 
III - função social da propriedade;” 
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Estudioso do tema, Levin (2010, p.22) disserta sobre a evolução do direito de 

propriedade, o qual, inicialmente protegido apenas contra eventual ingerência de 

terceiros, passou a sofrer, ao longo dos séculos, crescentes limitações e 

modificações em seu caráter subjetivo, até a fixação do atual conceito de função 

social da propriedade, voltada ao bem-estar geral e coletivo21. 

 

                                                                                                                                                         
“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. 
[...] 
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor.” 
“Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
I - aproveitamento racional e adequado; 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores” (BRASIL, 1988). 
21 “A doutrina costuma salientar que, no Direito Romano, a propriedade era definida como o ‘poder 
jurídico absoluto e exclusivo sobre uma coisa corpórea’, e compreendida como uma relação direta 
entre o titular do direito e a coisa. Conferia ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor da coisa e, 
por outro lado, excluía qualquer interferência alheia no exercício de seus direitos. [...] O regime 
seguinte, iniciado no século XVIII e marcado pelo pensamento liberal, retoma a concepção unitária de 
propriedade [...] a propriedade passou a ser considerada como um direito natural que se contrapunha 
ao poder estatal, valorizada como instrumento de expansão das forças produtivas libertadas pela 
revolução industrial. O proprietário passou a ter poder inviolável e absoluto sobre a coisa” (LEVIN, 
2010, p.22). Consoante Maria Sylvia Zanella Di Pietro citada por Levin, a reação contra tal regime 
iniciou-se a partir da segunda metade do século XIX. Continuou-se a assegurar amplamente o direito 
de propriedade, porém “o seu exercício passou a ser condicionado ao bem-estar geral” (PIETRO 
apud LEVIN, 2010, p.22). Contudo, para o autor, “as mudanças mais significativas no panorama até 
então dominado pelo liberalismo extremado ocorreram no primeiro quarto do século XX, em especial 
com a eclosão da I Guerra Mundial. [...] Com o intuito de controlar as causas da degradação social 
que se acentuava, passou a ser necessária uma maior intervenção do Estado na vida econômica e 
no direito de propriedade, um dos pilares da economia de mercado. O Estado liberal dá lugar ao 
Estado social, cujo cerne ‘está na limitação do conteúdo dos direitos subjetivos individuais: 
responsabiliza-se não apenas a sociedade, mas também o indivíduo pela existência digna e pelo 
bem-estar dos outros’. [...] os direitos individuais haviam formado uma barreira do indivíduo contra o 
abuso estatal, enquanto a previsão dos direitos sociais significou uma proteção do indivíduo ‘perante 
a dominação econômica de outros indivíduos’. O novo direito econômico também surge em plano 
constitucional, e determina o aumento da interferência do Estado na vida econômica e no direito de 
propriedade. [...] Todas essas mudanças sociais e econômicas, instigadoras de alterações e criações 
no direito positivo, acabaram por provocar uma mudança definitiva no conceito jurídico de 
propriedade. O proprietário, que anteriormente a tais transformações era senhor absoluto da coisa e, 
em vista do reconhecimento legal de sua propriedade, cuja existência era garantida pelo 
ordenamento jurídico, era beneficiado com uma série de direitos, e apenas direitos, passou a ser 
obrigado a cumprir deveres em função do fato mesmo de ser proprietário, deveres esses decorrentes 
do mesmo sistema jurídico que garantia a propriedade privada. O detentor da riqueza começa a ter a 
sua parcela de responsabilidade pelo bem-estar social, conjuntamente com o Poder Público” (LEVIN, 
2010, p.22). E, conforme ressalta René Savatier, referido por Levin, “a propriedade individual mudou 
de natureza: deixou de ser egoísta, como era em sua juventude, e passou a servir ao coletivo, ao 
bem-estar social” (SAVATIER apud LEVIN, 2010, p.22). Desse modo, para LEVIN, a reação ao 
individualismo da Revolução Francesa provocaria um movimento de publicização do direito de 
propriedade, cujo exercício passaria a estar voltado também para o bem-estar coletivo, ou, nas 
palavras de Adilson Abreu Dallari por ele citado, “deveria corresponder a uma função social” 
(DALLARI apud LEVIN, 2010, p.22). 
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Em outras palavras, o estudo da função social da propriedade perpassa pela 

evolução histórica do próprio direito de propriedade, desde a sua concepção como 

direito subjetivo absoluto, até o seu delineamento atual, criado a partir da 

transformação que a função social provocou no regime de atribuição e exercício 

desse direito: 

 

À luz de nosso ordenamento jurídico, não há incompatibilidade entre o 
direito de propriedade e a função da propriedade, desde que 
compreendidos o direito subjetivo em um momento estático, que legitima o 
proprietário a manter o que lhe pertence, imune a pretensões alheias, e a 
função em um momento dinâmico, que impõe ao proprietário o dever de 
destinar o objeto de seu direito aos fins sociais determinados pelo 
ordenamento jurídico (BEZNOS, 2006, p.122). 

 

Carlos Ari Sundfeld (2006, p.46) assevera que o Direito Urbanístico foi 

responsável, ao mesmo tempo, por contrapor-se ao Direito Civil clássico, 

deslocando “do âmbito puramente individual para o estatal as decisões básicas 

quanto ao destino das propriedades urbanas”, e por ampliar o objeto do Direito 

Administrativo, incorporando “medidas positivas de intervenção na propriedade”, 

além das “limitadas medidas de polícia, de conteúdo negativo”: 

 

[...] este ramo do Direito nasce justamente para construir, no tocante à 
gestão dos bens privados, um sistema decisório complexo, em que o 
Estado exerce papel preponderante (exemplo: a utilização ou não de um 
terreno deixa de ser uma opção puramente individual, do proprietário, para 
tornar-se uma decisão que também envolve o Estado). Daí a natural 
tendência, entre os especialistas, de identificar um novo tipo de 
propriedade, a propriedade urbanística, afetada por essa transformação, e 
já muito distante da noção civilista clássica, em que a propriedade era tida 
como simples direito individual (SUNDFELD, 2006, p.49). 

 

A “propriedade urbanística” é, portanto, caracterizada pelo direcionamento de 

seu uso a finalidades de interesse geral, em prol do bem coletivo, da segurança, do 

bem-estar dos cidadãos e, ainda, do equilíbrio ambiental, com os quais há de se 

conformar o direito individual de propriedade, não mais dotado de caráter absoluto. 

Ainda segundo Alexandre Levin, “o direito de usar, gozar e dispor da coisa, 

garantido pela ordem jurídica liberal”, passou a significar “usar, gozar e dispor da 

coisa também em prol do bem-estar coletivo, e não somente no interesse individual 

do proprietário”, transformando-se, em muitos casos, em “dever de uso” de forma a 

compatibilizar a fruição individual da propriedade com o atingimento de fins sociais 
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(LEVIN, 2010, p.29)22. 

Desse modo, o simples fato de possuir uma riqueza impõe ao proprietário 

uma função social a cumprir, consubstanciada num dever de utilizar o bem para a 

satisfação do interesse comum de toda a coletividade, encontrando-se hoje bem 

definida pela Constituição Federal (artigo 182, §2º) (BRASIL, 1988) e pelo Estatuto 

da Cidade (artigo 39), segundo o qual 

 

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 
diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto 
à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 
econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2º desta Lei 
(BRASIL, 2001). 

 

Partindo de tais diretrizes, deve, também, ser interpretado o §1º do artigo 

1.228 do Código Civil vigente, na medida em que estipula que:  

 

o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 
conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as 
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, 
bem como evitada a poluição do ar e das águas (BRASIL, 2002). 

 

A propósito, Adilson de Abreu Dallari e Sérgio Ferraz veem o cumprimento da 

função social da propriedade urbana como um dos grandes objetivos traçados pelo 

Estatuto da Cidade, a ser perseguido por meio da efetiva utilização de seus 

instrumentos que possibilitam uma intervenção mais concreta e efetiva do Poder 

Público no desenvolvimento urbano: 

 

Na interpretação e aplicação dessa nova lei urge que o jurista e o julgador 
tenham mente aberta e sensível. Fácil é apor o anátema da 

                                                 
22 É também do autor a frase segundo a qual “o pleno exercício dos poderes do proprietário sobre o 
bem passa a ser condicionado ao cumprimento de deveres impostos em prol da sociedade” (LEVIN, 
2010, p.40), concebendo “a função social da propriedade como o dever-poder do proprietário de 
exercer o seu direito de propriedade sobre o bem no sentido de atender ao interesse de toda a 
coletividade. No intuito de cumprir tal mister, o proprietário utiliza os poderes que tem sobre a coisa, 
que correspondem aos poderes inerentes ao seu direito subjetivo de propriedade. Portanto, a 
propriedade tem uma função social que é cumprida através da utilização dos próprios poderes a ela 
inerentes” (LEVIN, 2010, p.44). Dessa forma, Alexandre Levin atribui o caráter de dever-poder à 
função social da propriedade, “posto que ao titular do direito subjetivo de propriedade foi instituída 
uma função, cujo instrumento de realização é justamente os poderes inerentes à figura de 
proprietário” (LEVIN, 2010, p.45), alterando o direito subjetivo de propriedade em seu próprio 
conteúdo pela introdução de sua função social: “ao lado das prerrogativas de usar, gozar e dispor da 
coisa em seu proveito, o proprietário passa a ter que utilizar o bem também em prol da coletividade” 
(LEVIN, 2010, p.47). 
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inconstitucionalidade ao que sói inovador. Da tentação desse comodismo 
impõe-se a rejeição. Visto com as lentes da Constituição, atentas porém aos 
ditames da impostergável solução dos problemas de nossas cidades, o 
Estatuto da Cidade pode, bem usado, adequadamente prezado, colaborar 
significativamente para a correção das graves mazelas urbanas. Avulta, 
portanto, a importância do Poder Judiciário para corrigir uma jurisprudência, 
em matéria de propriedade, fracamente conservadora, fundada numa 
concepção estritamente individualista. Já a nova legislação fortalece uma 
definição do conceito de função social da propriedade, permitindo que se 
levem em consideração, além dos interesses do proprietário - que, há de se 
ressaltar, são legítimos e consagrados pela ordem jurídica -, também os 
interesses da coletividade. A expectativa é de que haja, sem dúvida, uma 
grande repercussão do novo Estatuto na jurisprudência existente. O 
Estatuto da Cidade está destinado a ser o instrumento pelo qual a 
Administração Pública Municipal, atendendo aos anseios da coletividade, 
finalmente poderá determinar quando, como e onde edificar de maneira a 
melhor satisfazer o interesse público, por razões estéticas, funcionais, 
econômicas, sociais, ambientais etc., em lugar do puro e simples apetite 
dos especuladores imobiliários. O desconforto, a angústia, a insegurança e 
a má qualidade de vida que caracterizam o cenário urbano atual, 
especialmente (mas não só) nas grandes cidades, servirão como 
catalisadores nesse processo. Ainda que isso demande algum tempo, pode-
se confiar em que é possível atingir “o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”, conforme 
preconiza o art. 182 da Constituição Federal (DALLARI; FERRAZ, 2006, 
p.19). 

 

Todavia, embora hoje o Estatuto da Cidade assuma, como “pilar de sua 

normatividade, uma corajosa redefinição da função social da propriedade, 

outorgando-lhe contornos firmes e consequentes” (DALLARI; FERRAZ, 2006, p.19), 

deve ser ultrapassada a ideia de que o princípio da função social da propriedade só 

veio a ser inserido no Texto Constitucional em 1934. 

Isso porque, mesmo que de maneira sutil, a propriedade imobiliária no Brasil 

sempre esteve atrelada a algum tipo de função social, conforme dissertam Marinella 

Machado de Araújo, Anderson Avelino de Oliveira Santos e Maria Angélica dos 

Santos, já trazendo a primeira Constituição brasileira, em seu artigo 179, inciso XXII 

a garantia do direito de propriedade limitado ao uso do bem pelo poder público: 

 

Interessante observarmos que, mesmo diante de um paradigma do Estado 
Liberal, o direito de propriedade não possuía uma proteção plena e irrestrita, 
cabendo intervenções diretas do poder público. Já a Constituição de 1891, 
onde o Brasil adotou o sistema federativo e republicano, estatuía no art. 72, 
parágrafo 17, as mesmas bases de proteção ao direito de propriedade do 
texto constitucional de 1824, permitindo a desapropriação por necessidade 
ou utilidade pública. Interessante o comentário feito à época por Maximiliano 
(1918), onde o autor cita alguns exemplos de necessidade e utilidade 
pública, tais como: abertura, alargamento e prolongamento de ruas, praças, 
canais e estradas de ferro, e proibição de construção de imóveis próximos a 
cemitérios. Foi na Constituição de 1934, impregnada de um caráter mais 
social, que a função social da propriedade se tornou mais explícita, ao 
determinar que o direito de propriedade não pudesse ser exercido contra o 
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“interesse social ou coletivo”. Acrescentando um pouco mais de conteúdo, a 
Constituição de 1937, trouxe a propriedade com um conteúdo menos 
estático, que buscava adaptar-se às necessidades sociais existentes. A 
propriedade imobiliária, capitalista e hereditária, deveria explicitar agora que 
era socialmente útil. Posteriormente, em 1946, era promulgada a quinta 
Constituição brasileira que, sob influência do paradigma do Estado Social, 
determinava que a propriedade tivesse justa distribuição, bem como voltada 
ao bem-estar social. Por sua vez, tanto a Constituição de 1967, quanto a 
Emenda Constitucional nº 01/1969, incluíram a propriedade como princípio 
da ordem econômica e social, sem outorgá-la ao posto de direito 
fundamental. Apesar de muita resistência dos proprietários de terras, o 
constituinte conseguiu inserir na Carta Maior esse novo dispositivo que 
inaugurou a idéia da função social da propriedade como princípio 
constitucional. Finalmente, foi na atual Constituição, sobre o paradigma do 
Estado Democrático de Direito, que a propriedade recebeu um tratamento 
especial, ficando desfalcada de seu caráter liberal. Segundo Silva (2004), o 
atual texto constitucional reconhece o direito de propriedade, de maneira 
destacada e independente, tanto no âmbito do direito individual (artigo 5º, 
XXII), quanto no âmbito do direito coletivo (artigo 170, III) (ARAÚJO; 
SANTOS; SANTOS, 2006, p.5). 

 

Para os autores, porém, no atual paradigma, “o princípio da função social da 

propriedade incide sobre o próprio conteúdo do direito de propriedade”, o qual, por 

sua vez, somente será legítimo na medida em que atender aos fins coletivos, 

combatendo a especulação e buscando alcançar a efetivação dos direitos 

fundamentais: 

 

A propriedade individual, voltada exclusivamente para os interesses 
individuais e egoísticos do proprietário não é mais concebida diante da 
ordem jurídica vigente. Atualmente, estamos diante de uma nova 
propriedade, fragmentada e inserida em um sistema em que ela perde a sua 
centralidade de direito por excelência para tornar-se um instrumento de 
realização de interesses não proprietários. Ou seja, continua garantido o 
direito do indivíduo de usar, gozar e dispor de seus bens, desde que o faça 
de modo a atingir uma função social. [...] E para consagrar a importância da 
propriedade na efetivação dos direitos fundamentais, a nossa Constituição 
de 1988 trouxe um novo conceito: a função social da cidade, que busca 
através do desenvolvimento urbano, fornecer, aos seus habitantes, moradia, 
cultura, saúde, lazer, transporte, saneamento ambiental, etc., visando o 
pleno desenvolvimento de uma cidade sustentável. Assim, a função social 
da propriedade sempre existiu nos ordenamentos jurídicos do Brasil. O que 
mudou foi o enfoque da relação entre a propriedade e o Estado. Enquanto 
no século XIX, sob a égide do Estado Liberal, a propriedade tinha um 
caráter relativamente ‘absoluto’, no século XXI já não há mais como se falar 
em direitos absolutos e que sejam contrários à idéia de um Estado 
Democrático de Direito (ARAÚJO; SANTOS; SANTOS, 2006, p.6). 

 

Dessa forma, a função social da propriedade aparece no Texto Constitucional 

vigente como um princípio estruturador da política urbana, orientando o exercício do 

direito de propriedade e penalizando a sua utilização de forma contrária ao interesse 

coletivo, o que demonstra o comprometimento da nova ordem constitucional, 
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inaugurada em 1988, com a relativização do caráter absoluto do direito de 

propriedade23. 

Em consonância com as citadas diretrizes gerais da política urbana, 

analisadas anteriormente, Nelson Saule Júnior, citado por Toba, aduz que a 

propriedade urbana atenderia sua função social ao respeitar os seguintes requisitos:  

 

a) democratizar o uso, ocupação e a posse do solo urbano, de modo a 
conferir oportunidade de acesso ao solo urbano e à moradia;  
b) promover a justa distribuição dos ônus e encargos decorrentes das obras 
e serviços da infra-estrutura urbana;  
c) recuperar para a coletividade a valorização imobiliária decorrente da ação 
do Poder Público;  
d) gerar recursos para o atendimento da demanda de infra-estrutura e de 
serviços públicos provocada pelo adensamento decorrente da verticalização 
das edificações e para implantação de infra-estrutura em áreas não 
servidas;  
e) promover o adequado aproveitamento dos vazios urbanos ou terrenos 
subutilizados ou ociosos, sancionando a sua retenção especulativa de modo 
a coibir o uso especulativo da terra como reserva de valor (SAULE JÚNIOR 
apud TOBA, 2004, p.238). 

 

Já Celso Ribeiro Bastos ensina que a função social da propriedade, hoje 

considerada princípio fundamental (art. 5º, inc. XXIII, CF/88), importa na 

compatibilização do direito de propriedade (art. 5º, inc. XXII, CF/88) com a sua 

destinação social, posto que “mesmo os mais absolutos direitos, tais como 

formulados no Texto, acabam por impor-se à necessidade de harmonizar-se com os 

fins legítimos da sociedade” (BASTOS; MARTINS, 1989, p.124). 

Nesse sentido, o Poder Público, na sua esfera municipal, indicará a função 

social da propriedade e da cidade, buscando o necessário equilíbrio entre os 

interesses público e privado, os quais convivem simultaneamente dentro do território 

urbano. A propriedade privada tem, portanto, garantida a sua existência, porém, 

deve cumprir sua função social, sob pena de sofrer a intervenção estatal necessária 

para que os seus fins sociais sejam atingidos. E, de igual forma, exige-se para a 

propriedade pública, a qual há de atender a uma função social para que não seja 

prejudicado o processo de planejamento urbanístico engendrado pelo Poder Público 

Municipal. 

Com efeito, para Sílvio Luís Ferreira da Rocha, citado por Levin, a função 

social da propriedade “informa e conforma o conteúdo de todas as propriedades, 

                                                 
23 Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 qualifica o direito de propriedade conforme os 
imperativos principiológicos do novo Estado Democrático então inaugurado. 
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inclusive as públicas”, pois as normas do Estatuto da Cidade “buscam ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, sem 

discriminar entre propriedade urbana privada e propriedade urbana pública” 

(ROCHA apud LEVIN, 2010, p.203). Nesse diapasão, o mesmo autor recorda que o 

Texto Constitucional, ao prever que a propriedade deve cumprir sua função social, 

não discrimina a propriedade privada da pública. Em outras palavras, toda a 

propriedade deve cumprir sua função social, independentemente de sua natureza 

pública ou privada: 

 

Depreende-se do Texto Constitucional que o próprio Poder Público deve 
executar a política de desenvolvimento urbano, mais especificamente o 
municipal. Ora, como a realização das funções sociais da cidade é a meta a 
ser alcançada pela política urbana, conclui-se que o Poder Público deve 
buscar atingi-la de todas as formas juridicamente possíveis, inclusive 
através da utilização do seu próprio patrimônio. Assim, sendo a função 
social da propriedade, instrumento indispensável para a concreta realização 
das funções sociais da cidade (habitação, trabalho, recreação e circulação), 
deve ser aplicada também aos bens públicos imobiliários (LEVIN, 2010, 
p.203). 

 

Também Daniela Campos Libório Di Sarno, referida por Levin, aborda a 

questão da realização da função social dos imóveis de propriedade do Poder 

Público, para a qual, “sendo proprietário ou, de qualquer forma, utilizando imóveis 

e/ou o solo urbano, o Poder Público, em qualquer de suas esferas, deverá atender 

às exigências da lei para realizar plenamente a função social de sua propriedade” 

(DI SARNO apud LEVIN, 2010, p.203). 

Em outras palavras, deixa de cumprir a função social a propriedade urbana, 

pública ou privada, cujo uso, gozo e disposição são indesejáveis ao interesse 

público e que, o sendo, interfere diretamente na convivência e no relacionamento 

urbanos, conforme planos urbanísticos e demais normas qualificadoras do solo 

urbano municipal24. 

                                                 
24 Bem expressiva nesse sentido é a lição de Spantigatti relembrada por Silva, tendo em vista o art. 3º 
da Constituição Italiana, segundo o qual a função social da propriedade urbana “constitui um 
equilíbrio entre o interesse privado e o interesse público que orienta a utilização do bem e 
predetermina seus usos, de sorte que se pode obter, nos modos de vida e nas condições de moradia 
dos indivíduos, um desenvolvimento pleno da personalidade. Nesta construção está claro que o 
interesse do indivíduo fica subordinado ao interesse coletivo por uma boa urbanização, e que a 
estrutura interna do direito de propriedade é um aspecto instrumental no respeitante ao complexo 
sistema da disciplina urbanística” (SPANTIGATTI apud SILVA, 2008, p.79). Para Silva, “essas 
considerações põem de manifesto o alcance que o princípio da função pública do urbanismo, 
pressuposto da função social nesse âmbito, tem em relação ao direito de propriedade privada: (a) de 
um lado, determinando o direito do proprietário; (b) de outro, fixando-lhe o conteúdo, isto é, seu 
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Em síntese, a propriedade urbana só cumpre a sua função social, nos termos 

constitucionais (inc. XXIII do art. 5º e §2º do art. 182) e legais (parágrafo único do 

art. 1º e art. 39 do Estatuto da Cidade) vigentes, “quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor” (BRASIL, 1988), 

sempre em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 

como do equilíbrio ambiental, de forma a assegurar “o atendimento das 

necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 

desenvolvimento das atividades econômicas” (BRASIL, 2001).  

Desse modo, como se vê, “no Direito positivo brasileiro, a função social da 

propriedade urbana é definida pela Constituição (art. 182, §2º) apenas de modo 

formal”, pois é a lei municipal do Plano Diretor “que irá fornecer, em cada caso, a 

definição material desta função social da propriedade” (ALMEIDA, 2004, p.60), 

tornando imprescindível a sua edição para a plena efetividade da norma25. 

Trata-se, pois, de papel fundamental a ser desempenhado pelo Plano Diretor, 

instrumento basilar da política de desenvolvimento e de expansão urbana, a quem 

compete definir o conteúdo material da função social a ser cumprida pela 

propriedade urbana, direcionando a atuação do seu proprietário à consecução do 

                                                                                                                                                         
rendimento possível. A determinação do direito de propriedade urbana é fruto dos planos urbanísticos 
(gerais e especiais) e de outros procedimentos e normas legais, que definem a qualificação 
urbanística para cada parcela de terreno, determinando-se, assim, o objetivo da propriedade. A 
fixação do conteúdo do direito de propriedade urbana - isto é, das faculdades do proprietário em 
relação à edificação dos seus terrenos - pode produzir-se ope legis ou pelos planos e normas 
edilícias” (SILVA, 2008, p.79), concluindo, ao final, ao referir-se a Pedro Escribano Collado, que “o 
direito do proprietário está submetido a um pressuposto de fato, à qualificação urbanística dos 
terrenos, cuja fixação é da competência da Administração, de natureza variável, de acordo com as 
necessidades do desenvolvimento urbanístico das cidades, cuja apreciação corresponde também à 
Administração” (COLLADO apud SILVA, 2008, p.79). 
25 Segundo Liana Portilho Mattos, a função social da propriedade, na qualidade de princípio 
constitucional, tem natureza de norma e, portanto, seu papel está muito além de um “simples 
comando constitucional generalista”, vez que o seu conteúdo “é intrinsecamente fluido, 
indeterminado, abstrato”. Desse modo, a sua efetiva aplicação exige o preenchimento do seu 
conteúdo, “de acordo com as peculiaridades de cada localidade urbana”, processo realizado 
justamente pela lei que institui o Plano Diretor. No entender da citada autora, essa fórmula aberta 
adotada pela Constituição de 1988 para caracterizar a função social da propriedade urbana é a mais 
adequada, pois se está tratando de norma de natureza principiológica que, como tal, desempenha o 
papel de válvula que permite a atualização do sistema normativo. E, “quanto mais hermético for o 
conceito, muito mais dificilmente ele se prestará a essa função”. Ao final, conclui afirmando que a 
função social da propriedade é um conceito “a ser preenchido pelo processo político, democratizado e 
descentralizado na gestão local”, contradizendo os que defendem que a previsão da necessidade de 
promulgação de lei instituidora de Plano Diretor, contida no art. 182 da Constituição, reduziria a 
eficácia do princípio da função social da propriedade urbana. Trata-se, ao contrário, de assegurar a 
concretização da norma, de garantir que seja de fato respeitada, a partir do resultado do processo 
descentralizado e democrático de elaboração do próprio Plano Diretor (MATTOS, 2006, p.39). 
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bem-estar geral. Com efeito, partindo-se de sua relativa eficácia imediata26, o 

princípio da função social da propriedade alcança sua plenitude a partir da 

aprovação pela Câmara Municipal da lei instituidora do Plano Diretor, cujo estudo 

torna-se evidentemente necessário. 

Contudo, antes de adentrarmos especificamente no subcapítulo seguinte, 

cumpre-nos, por interpretação do próprio Texto Constitucional (art. 182, §4º), fixar a 

premissa de que o solo urbano não cumpre sua função social se inadequadamente 

aproveitado, isto é, se não edificado, subutilizado e não utilizado. E, nesse sentido, o 

§4° do artigo 182 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) arrola, em seus incisos, 

as sanções aplicáveis pelo Poder Público Municipal ao proprietário do solo urbano, 

caso não promova o seu adequado aproveitamento, dentre as quais se incluem o 

parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios, objeto central desse estudo. 

Tais sanções incidem justamente quando a propriedade urbana não é 

aproveitada conforme as exigências previstas no Plano Diretor, de modo a cumprir 

efetivamente sua função social, com vistas à ordenação maior da cidade. 

 

                                                 
26 A relatividade aqui referida justifica-se, conforme ensinamentos de Alexandre Levin, vez que, não 
obstante a eficácia imediata atribuída pelo Texto Constitucional ao princípio da função social da 
propriedade, alçado à categoria de direito fundamental inserto em seu artigo 5º e oponível 
judicialmente contra atos a ele conflitantes, “não é possível ignorar-se a imprescindibilidade da 
existência do plano diretor, instituído por lei municipal, para a concreta e plena aplicação do princípio 
em tela, em face do que prescreve o §2º do art. 182 da Constituição Federal” (LEVIN, 2010, p.64). 
Ainda segundo o autor, “o princípio da função social da propriedade urbana tem relativa eficácia 
imediata já que, em virtude de sua previsão constitucional e independentemente da existência de 
plano diretor, nenhuma lei ou ato administrativo pode contrariá-lo. Aliás, nem mesmo a lei que institui 
o plano pode conter dispositivos que contrariem o princípio. Contudo, embora gere efeitos desde a 
sua previsão constitucional, a sua plena eficácia é assegurada somente com a edição do plano diretor 
municipal, que é "o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana (art. 
182, §1º, da Constituição)” (LEVIN, 2010, p.69). Para Cristiana Fortini, por exemplo, “mesmo que se 
pretenda vislumbrar no dispositivo constitucional em tela a condição de norma programática, não 
seria admissível retirar-lhe o mínimo de concreção, ainda que negativa. É dizer pudesse ser 
considerada norma programática, qualquer comportamento que pudesse significar investida contra 
seu conteúdo haveria de ser rechaçado”. “Por óbvio que o plano diretor permite averiguar o 
cumprimento ou não da função social da propriedade”. Contudo, “o plano diretor não concentra em si 
a autoridade máxima para ditar os comportamentos dos proprietários urbanos, mesmo porque há 
outros instrumentos legais que a ele se somam no intuito de promover o bem-comum. Por outro lado, 
a ausência de plano diretor (e não importa a razão) não torna lícita, moral e aceitável conduta que 
inevitavelmente deva ser compreendida como transgressora do princípio da função social da 
propriedade”. Segundo a autora, “ainda que se reconheça a importância do plano diretor como 
instrumento de política urbana, é indefensável avalizar a liberdade de conduta para o proprietário 
urbano quando o Município não dispõe daquele instrumento”, razão pela qual afirma que “a tese 
segundo a qual a percepção de que há ou não cumprimento da função social da propriedade deriva 
exclusivamente do confronto com o plano diretor amesquinha a norma constitucional (art. 5°, XXIII) 
que subordina o direito de propriedade ao atendimento de uma função social. Pugna-se, pois, pela 
efetividade do princípio da função social da propriedade independente da existência de plano diretor”, 
de onde se conclui que sua ausência não elimina a possibilidade de controle do dever 
constitucionalmente imposto aos titulares de bens (FORTINI, 2004b, p.33). 
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3.1.4 Plano Diretor 

 

Como em toda e qualquer política pública eficiente, emerge o planejamento 

como pressuposto da política urbana, devendo o Poder Público, ao desenvolver sua 

atividade urbanística, observar necessariamente o princípio instrumental do 

planejamento ou reserva de plano. 

Decorre do amplo dever de planejamento geral do Estado, envolvendo desde 

o planejamento orçamentário do Poder Público (plano plurianual, diretrizes 

orçamentárias e orçamento anual), perpassando pelo planejamento do 

desenvolvimento econômico, social e, até mesmo, ambiental, como visto. 

Nesse sentido, Sundfeld adverte que o ordenamento urbanístico não pode ser 

um aglomerado inorgânico de imposições: 

 

Ele deve possuir um sentido geral, basear-se em propósitos claros, que 
orientarão todas as disposições. Desse modo, o ordenamento urbanístico 
deve surgir como resultado de um planejamento prévio - além de adequar-
se sinceramente aos planos. Se é verdade que a própria existência do 
direito urbanístico é uma reação ao crescimento urbano sem ordem e ao 
caos gerado pelas atuações individuais, ele não pode traduzir-se na 
substituição do caos privado pelo caos estatal. O urbanismo não é um 
projeto de estatização pura e simples, mas de racionalização urbana via 
atuação estatal. Assim, a ação urbanística do Estado só se legitima se 
estiver racionalmente orientada. Aí entram os planos urbanísticos 
(SUNDFELD, 2006, p.56). 

 

A doutrina, nesse ponto, é enfática, exigindo que todas “as medidas que 

possam vir a afetar a transformação do território constem dos planos urbanísticos, 

como condição para que possam ser executadas” (LEVIN, 2010, p.67), impedindo 

que intervenções urbanísticas planejadas convivam com ações isoladas, setoriais e, 

na maioria das vezes, improvisadas. Por tais razões, Levin (2010, p. 67) aponta que 

a previsão das ações urbanísticas em planos urbanísticos específicos, dentre os 

quais o Plano Diretor assume papel de destaque, permite que sejam “decididas após 

cuidadosa ponderação das alternativas e avaliação de seus efeitos”. 

Desse modo, o princípio do planejamento condiciona toda a intervenção no 

espaço urbano à sua prévia inclusão nos planos editados, a eles se vinculando, 

inclusive, a utilização de vários instrumentos de atuação municipal urbanística como 

o parcelamento e a edificação compulsórios, objetos desse estudo. 

Justamente por tais razões, o artigo 182 da Constituição Federal define o 

Plano Diretor como o “instrumento básico da política de desenvolvimento e de 
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expansão urbana” (parágrafo primeiro), estabelecendo as “exigências fundamentais 

de ordenação da cidade” (parágrafo segundo), necessárias ao desenvolvimento 

social, econômico e ambiental dos Municípios (BRASIL, 1988). 

É também ele o responsável por prever a sua obrigatoriedade para todas as 

“cidades com mais de vinte mil habitantes” (parágrafo primeiro) (BRASIL, 1988), as 

quais devem necessariamente submeter o Plano Diretor à prévia aprovação da 

Câmara Municipal27. 

Logo, sob uma análise formal, o Plano Diretor é aprovado por lei municipal 

decorrente da competência estabelecida no artigo 30, incisos I e VIII, da 

Constituição Federal, a ser necessariamente “revista, pelo menos, a cada dez 

anos”28. Por fazer parte integrante do processo de planejamento municipal, devem “o 

plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as 

diretrizes e as prioridades nele contidas” (artigo 40, parágrafos 1º e 3º do Estatuto da 

Cidade), fixando-se aqui a necessidade de previsão dos recursos financeiros 

indispensáveis à consecução dos objetivos urbanísticos estabelecidos (BRASIL, 

2001). 

Ainda no tocante ao processo de elaboração do Plano Diretor, os Poderes 

Legislativo e Executivo Municipais29 garantirão, segundo parágrafo quarto do artigo 

                                                 
27 Segundo artigo 41 do Estatuto da Cidade, “o plano diretor é obrigatório para cidades: I – com mais 
de vinte mil habitantes; II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; III – onde 
o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no §4º do art. 182 da 
Constituição Federal; IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; V – inseridas na área 
de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 
regional ou nacional”. No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no 
inciso V acima transcrito, “os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor 
estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas” e, “no caso de cidades com mais de 
quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível 
com o plano diretor ou nele inserido” (§§ 1º e 2º) (BRASIL, 2001). 
28 Trata-se de exigência imposta pelo §3º do artigo 40 do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), em 
busca da preservação da eficiência da planificação urbana, sob pena de caracterização de 
improbidade administrativa, nos termos do seu artigo 52, inciso VII. Além disso, alterações pontuais 
no Plano Diretor são admitidas, desde que efetivadas por intermédio de lei municipal de mesma 
hierarquia e em coerência sistemática com as diretrizes genéricas nele contidas. 
29 Com efeito, a elaboração do Plano é da competência do Poder Executivo Municipal, por intermédio 
dos órgãos de planejamento da Prefeitura, seguindo as seguintes etapas, assim sintetizadas 
didaticamente por Silva (2008, p.144): “I - Estudos preliminares, que avaliam de forma sumária a 
situação e os problemas de desenvolvimento do Município e estabelecem as características e o nível 
de profundidade dos estudos subsequentes; estabelecem, assim, a política de planejamento 
municipal; II - Diagnóstico, que pesquisa e analisa em profundidade os problemas de 
desenvolvimento selecionados na etapa anterior, identifica as variáveis que devem ser consideradas 
para as soluções desses problemas e prevê suas perspectivas de evolução; III - Plano de diretrizes, 
que estabelece uma política para as soluções dos problemas escolhidos e fixa objetivos e diretrizes 
da organização territorial; IV - lnstrumentação do plano, que compreende a elaboração dos 
instrumentos de atuação, de acordo com as diretrizes estabelecidas, e identifica as medidas capazes 
de atingir os objetivos escolhidos”. E é justamente durante esse processo de elaboração do plano 
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40:  

 

I- a promoção de audiências públicas e debates com a participação da 
população e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade;  
II- a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;  
III- o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações 
produzidos (BRASIL, 2001). 

 
Permite-se, assim, ampla participação da sociedade civil no processo prévio 

de discussão do Plano Diretor, de forma que nele estejam de fato expressos os 

anseios e as expectativas reais da população local envolvida, conferindo, assim, 

legitimidade às decisões governamentais afetas ao uso do solo urbano. 

Também no que se refere à fase posterior, relativa à implementação das 

diretrizes e metas constantes do Plano Diretor, deve ser acompanhada e controlada 

de perto pela sociedade, cuja participação constitui, como será visto mais adiante 

em capítulo próprio, pressuposto da democracia participativa e dialógica. 

Já sob a ótica de seu conteúdo, o Plano Diretor, englobando “o território do 

Município como um todo” (artigo 40, §2º)30, é responsável por prever as obrigações 

a serem cumpridas pelos proprietários, orientando suas atividades no sentido de 

atender o interesse público e assegurar “o atendimento das necessidades dos 

cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das 

atividades econômicas” (artigo 39 do Estatuto da Cidade) (BRASIL, 2001). 

É a própria Constituição Federal (BRASIL, 1988), portanto, no que é 

complementada pelo Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), que atribui ao Plano 

Diretor a plena concretização do exercício do direito de propriedade, vez que 

competente para definir materialmente a sua função social urbana, conferindo o 
                                                                                                                                                         
diretor, ainda no âmbito do Poder Executivo Municipal, que o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) 
exige que sejam promovidos audiências públicas e debates com a participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade (associações de bairros, de 
arquitetos, de engenheiros, de meio ambiente e similares) e que seja garantido o acesso de qualquer 
interessado aos documentos e informações produzidos, além da publicidade destes, sob pena de 
caracterização de improbidade administrativa, a teor do artigo 52, inciso VI, do Estatuto da Cidade. 
Uma vez elaborado o projeto de lei pelo Executivo Municipal, será o mesmo submetido à Câmara 
para aprovação, seguindo as regras do processo legislativo estabelecidas nas leis orgânicas dos 
Municípios. 
30 Nesse sentido, deve o Plano Diretor ser uno, incluindo não apenas o perímetro urbano e as áreas 
de expansão urbana, como também as áreas rurais, tendo em vista o futuro desenvolvimento e 
expansão dos núcleos urbanos bem como as diretrizes estatutárias afetas à integração e 
complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento 
socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência. Ressalte-se, apenas, o 
necessário caráter urbanístico das prescrições contidas no Plano, sob pena de usurpar competência 
legislativa exclusiva da União para prescrever políticas agrárias e disciplinar o uso de imóveis rurais, 
por exemplo. 
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verdadeiro conteúdo a esse direito: 

 

Após o advento da Constituição Federal de 1988 essa concepção do plano 
diretor mudou radicalmente, diminuindo em abrangência (quanto aos 
assuntos ou setores que devem constar de seu conteúdo) mas ganhando 
enorme significado jurídico, trazendo substancial alteração ao conceito de 
propriedade imobiliária urbana. O plano diretor, que deve ser aprovado por 
lei e tem força de lei; está centrado na organização conveniente dos 
espaços habitáveis, é o instrumento básico da política urbana municipal, 
deve ser elaborado de maneira participativa e deve servir como instrumento 
de realização da função social da propriedade. Ao organizar os espaços 
habitáveis, em toda a área do Município (urbana e rural), deve ter, sim, uma 
preocupação social, de justiça social, de realização do mandamento 
constitucional (art. 3°, III) no sentido da erradic ação da pobreza e da 
marginalidade e redução das desigualdades sociais e regionais. Não é mais 
apenas um simples instrumento técnico de trabalho, mas sim, também, um 
instrumento jurídico de atuação do governo local. O pIano diretor é o 
instrumento pelo qual a Administração Pública Municipal poderá determinar 
quando, como e onde edificar de maneira a melhor satisfazer o interesse 
público, por razões estéticas, funcionais, econômicas, sociais, ambientais 
etc (DALLARI, 2006, p.78). 

 

Para José Afonso da Silva, “é plano, porque estabelece os objetivos a serem 

atingidos, o prazo em que estes devem ser alcançados [...], as atividades a serem 

executadas e quem deve executá-Ias. É diretor, porque fixa as diretrizes do 

desenvolvimento urbano do Município” (SILVA, 2008, p.139). 

Neste contexto, veja-se o que o ilustre autor dispõe acerca da função e dos 

objetivos do Plano Diretor sob enfoque: 

 

O plano diretor, como instrumento de atuação da função urbanística dos 
Municípios, constitui um plano geral e global que tem, portanto, por função 
sistematizar o desenvolvimento físico, econômico e social do território 
municipal, visando ao bem-estar da comunidade local. Seus objetivos são 
gerais e específicos. São gerais: promover a ordenação dos espaços 
habitáveis do Município. Poderíamos, aliás, enunciar ainda de modo mais 
geral esses objetivos do plano, dizendo que seu objetivo geral é o de 
instrumentar uma estratégia de mudança no sentido de obter a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade local. Os objetivos específicos dependem 
da realidade que se quer transformar. Traduzem-se em objetivos concretos 
de cada um dos projetos que integram o plano, tal como reurbanização de 
um bairro, alargamento de determinada via pública, construção de vias 
expressas, intensificação da industrialização de área determinada, 
construção de casas populares, construção de rede de esgoto, saneamento 
de determinada área, retificação de um rio e urbanificação de suas 
margens, zoneamento, arruamento, loteamento etc. (SILVA, 2008, p.139). 
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Trata-se do conteúdo mínimo a ser incluído em todo e qualquer Plano Diretor, 

o qual deverá refletir os interesses e a vocação do próprio Município31. Assim, todo 

Plano Diretor deve necessariamente fixar os objetivos e as diretrizes básicas do 

planejamento territorial, levando em conta a definição das áreas urbanas, 

urbanizáveis ou de expansão urbana e a ordenação do solo, estabelecendo as 

regras fundamentais, quanto ao parcelamento, zoneamento, sistema de circulação, 

sistema viário, lazer e recreação, obedecendo sempre as exigências mínimas 

trazidas pelo artigo 42 do Estatuto (BRASIL, 2001)32. 

Dissertando acerca do conteúdo do Plano Diretor, Silva (2008) ressalta, 

então, seus diversos aspectos: seu aspecto físico refere-se à ordenação do solo 

municipal, com vistas a transformar a sua organização, abrangendo o problema de 

localizações, referente aos equipamentos públicos, e o problema das divisões em 

zonas, referente aos edifícios privados. No tocante ao aspecto econômico, o plano 

há de projetar a longo prazo a necessidade de solo para fins residenciais, para ruas 

e para espaços livres, a fim de atender à demanda da população crescente, 

                                                 
31 A título de ilustração, Marcos Maurício Toba (2004) cita o arquiteto Antônio Cláudio Moreira Lima 
(LIMA apud TOBA, 2004, p.253), segundo os quais, “ao se fixar o conteúdo do plano diretor, em 
virtude da própria competição entre atividades humanas instaladas em diferentes cidades, diferentes 
medidas podem ser adotadas, ou a favorecer empresários, através da maior oferta de terrenos, 
equipamentos públicos, acessibilidade e isenção tributária, ou a favorecer os cidadãos, através da 
melhoria da qualidade de vida. Tais medidas, que, segundo o eminente arquiteto, vão integrar o plano 
diretor, podem ser de espectro bastante variado: ‘a) definição do alinhamento das vias, delimitação de 
áreas de uso coletivo e institucional, delimitação das áreas de domínio de cursos de água, como 
instrumentos de regulação das disputas pelos espaços de uso coletivo; b) definição dos recursos 
naturais e do patrimônio cultural preservado e a definição de condições para sua utilização, como 
instrumentos de regulação de disputa pelos recursos naturais presentes no ambiente urbano e da 
disputa pelo patrimônio cultural que se pretenda preservar; c) definição dos equipamentos coletivos 
que se pretende pôr à disposição da população, dos padrões de serviços, dos preços, das 
localidades a serem servidas, das prioridades, dos prazos e recursos para sua implantação; d) 
imposição de medidas corretivas e/ou compensatórias, por conta do empreendedor, dos impactos 
sobre o sistema viário, sobre a infra-estrutura urbana, sobre a paisagem urbana e sobre as atividades 
humanas instaladas, quando causadas por empreendimentos imobiliários ou não residenciais de 
grande porte, como instrumento de regulação na disputa pela localização no espaço intraurbano; e) 
definição das áreas destinadas à habitação de interesse social e das condições para sua utilização, 
bem como dos assentamentos de população de baixa renda para regularização da propriedade (ou 
posse, num primeiro estágio) e urbanização (incluindo aí os prazos e recursos para sua implantação) 
como instrumento de favorecimento da população mais pobre na sua disputa pelo espaço urbanizado 
e construído’. Decerto, estas são apenas algumas das questões que o plano diretor deve enfrentar. 
Há que se acrescentar, ainda, outros elementos - conforme acima referido - relacionados à 
especialização de cada cidade, ou seja, às suas peculiaridades. Se se trata de cidade pequena, 
média ou grande, outros pontos também terão maior ênfase no plano diretor” (TOBA, 2004, p.253). 
32 “Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo: 
I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou 
utilização compulsórios, considerando a existência de infra-estrutura e de demanda para utilização, 
na forma do art. 5o desta Lei; 
II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei; 
III – sistema de acompanhamento e controle” (BRASIL, 2001). 
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segundo previsões estabelecidas, além de prever também o solo destinado a uso 

comercial e industrial. Quanto ao aspecto social, trata-se das transformações que se 

impõem aos espaços habitáveis em buscar da melhoria da qualidade de vida da 

população, oferecendo-lhe serviços de educação, saúde e saneamento básico, 

habitação, bem-estar social, lazer, recreação, cultura e esporte. Por fim, o autor 

(SILVA, 2008) refere-se ao aspecto administrativo-institucional, na medida em que o 

Plano Diretor deve prever os meios institucionais necessários à sua implementação, 

execução, continuidade e revisão.  

Daí a importância do Plano Diretor na ordenação do espaço urbano, 

conceituado como “o complexo de normas legais e diretrizes técnicas para o 

desenvolvimento global e constante do Município, sob os aspectos físico, social, 

econômico e administrativo, desejado pela comunidade local” (MEIRELLES, 2006b, 

p.538), imprescindível para a plena execução da política urbana. 

Dentre as matérias tratadas pelo Plano Diretor, conforme fixação do próprio 

artigo estatutário 42 (BRASIL, 2001), destacam-se a delimitação das áreas em que 

os instrumentos disponíveis para a execução da política urbana poderão ser 

aplicados, bem como a definição dos coeficientes mínimos e máximos de 

aproveitamento dos lotes situados em determinada região, além de outras 

atribuições que lhe são conferidas pela legislação ordinária, incluindo, como antes já 

se referiu, tanto a propriedade pública como a propriedade privada: 

 

Ora, para se garantir a eficácia dessas prescrições, todos os imóveis 
situados nessas áreas deverão obedecer às regras contidas no plano 
diretor. Por exemplo, os coeficientes mínimos e máximos de aproveitamento 
dos lotes devem ser respeitados por todas as propriedades imobiliárias 
situadas nas áreas para as quais esses índices são definidos. Seria 
prejudicial para a efetivação do que está previsto nas normas de 
planejamento urbano das cidades que determinados imóveis fossem imunes 
às prescrições do plano diretor. Assim, o imóvel público urbano também 
deve submeter-se a esses regramentos, sob pena de descumprimento de 
sua função social, em vista do preceito constitucional que remete ao plano 
diretor a concretização desse princípio (art. 182, §2°). Caso contrário, 
seriam criadas “ilhas” em que os preceitos do plano urbanístico não teriam 
efeito, criando a situação absurda de um imóvel público imune a tais regras 
ser cercado de imóveis privados que devam cumpri-las (LEVIN, 2010, 
p.207). 

 

Com efeito, a par de todas as considerações aqui aduzidas, o destaque a ser 

dado ao Plano Diretor refere-se ao seu objetivo inafastável de fixar a função social a 

ser cumprida por toda e qualquer propriedade urbana. Tal se justifica, tendo em vista 
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que a implementação de uma série de medidas afetas às políticas públicas 

urbanísticas, dentre as quais a aplicação dos instrumentos objetos desse estudo, 

somente será efetivada caso haja o descumprimento da função social pela 

propriedade, cuja eficácia plena só é atingida com a edição da lei instituidora do 

Plano Diretor Municipal33. 

 

                                                 
33 A título ilustrativo, veja o que dispõe a Lei nº 7.165 de 27/08/1996 (BELO HORIZONTE, 1996a), 
responsável por instituir o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte: 
“Art. 1º - O Plano Diretor do Município de Belo Horizonte é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento urbano – sob o aspecto físico, social, econômico e administrativo, objetivando o 
desenvolvimento sustentado do Município, tendo em vista as aspirações da coletividade – e de 
orientação da atuação do Poder Público e da iniciativa privada.  
Art. 2º - A política de desenvolvimento urbano tem por objetivo o ordenamento do Município e o 
cumprimento das funções sociais da propriedade, assegurando o bem-estar dos munícipes. 
Art. 3º - São objetivos do Plano Diretor: 
I - ordenar o pleno desenvolvimento do Município no plano social, adequando a ocupação e o uso do 
solo urbano à função social da propriedade; 
II - melhorar a qualidade de vida urbana, garantindo o bem-estar dos munícipes; 
III - promover a adequada distribuição dos contingentes populacionais, conciliando-a às diversas 
atividades urbanas instaladas; 
IV - promover a estruturação de um sistema municipal de planejamento e gestão urbana 
democratizado, descentralizado e integrado; 
V - promover a compatibilização da política urbana municipal com a metropolitana, a estadual e a 
federal; 
VI - preservar, proteger e recuperar o meio ambiente e o patrimônio cultural, histórico, paisagístico, 
artístico e arqueológico municipal; 
VII - promover a integração e a complementaridade das atividades urbanas e rurais na região 
polarizada pelo Município – visando, dentre outros, à redução da migração para este –, mediante o 
adequado planejamento do desenvolvimento regional. 
Art. 4º - O ordenamento da ocupação e do uso do solo urbano deve ser feito de forma a assegurar: 
I - a utilização racional da infra-estrutura urbana; 
II - a descentralização das atividades urbanas, com a disseminação de bens, serviços e infra-
estrutura no território urbano, considerados os aspectos locais e regionais; 
III - o desenvolvimento econômico, orientado para a criação e a manutenção de empregos e rendas, 
mediante o incentivo à implantação e à manutenção de atividades que o promovam; 
IV - o acesso à moradia, mediante a oferta disciplinada de solo urbano; 
V - a justa distribuição dos custos e dos benefícios decorrentes dos investimentos públicos; 
VI - a preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente e do patrimônio cultural, histórico, 
paisagístico e arqueológico, assegurado, quando de propriedade pública, o acesso a eles; 
VII - seu aproveitamento socialmente justo e ecologicamente equilibrado, mediante a utilização 
adequada dos recursos naturais disponíveis; 
VIII - sua utilização de forma compatível com a segurança e a saúde dos usuários e dos vizinhos; 
IX - o atendimento das necessidades de saúde, educação, desenvolvimento social, abastecimento, 
esporte, lazer e turismo dos munícipes, bem como do direito à livre expressão religiosa, nos termos 
da lei. 
Art. 5º - Para o cumprimento de sua função social, a propriedade deve atender aos critérios de 
ordenamento territorial e às diretrizes de desenvolvimento urbano desta Lei. 
Parágrafo único - As funções sociais da propriedade estão condicionadas ao desenvolvimento do 
Município no plano social, às diretrizes de desenvolvimento municipal e às demais exigências desta 
Lei, respeitados os dispositivos legais e assegurados: 
I - o aproveitamento socialmente justo e racional do solo; 
II - a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, bem como a proteção, a preservação e a 
recuperação do meio ambiente; 
III - o aproveitamento e a utilização compatíveis com a segurança e a saúde dos usuários e dos 
vizinhos.” 
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E, como visto no capítulo segundo desse estudo, não são poucos os imóveis 

urbanos hoje vazios que desatendem o disposto nos Planos Diretores dos 

Municípios em que estão situados. Permeiam os Municípios brasileiros diversos 

bens imóveis em situação de completo abandono, sem uma destinação adequada 

que atenda ao princípio constitucional da função social da propriedade urbana 

(Tabelas 3, 4 e 5 constantes do segundo capítulo). 

Por tais razões, o Plano Diretor constitui o principal instrumento de 

planificação urbana dos Municípios, cujo conteúdo não se limita à formulação de 

metas e diretrizes para o desenvolvimento local economicamente viável e 

socialmente equilibrado, pois deve efetivamente buscar soluções para problemas 

complexos existentes no âmbito territorial de sua competência, como o déficit 

habitacional caracterizado pela falta de moradias adequadas. Segundo Marinella 

Machado de Araújo, o planejamento urbano deve ser concebido como processo 

democrático de construção de cidades sustentáveis, cujo conteúdo deve vincular 

ações públicas efetivas e apresentar garantias de sua exequibilidade orçamentária: 

 

Para tanto, a elaboração do planejamento urbano que tem nos planos 
diretores sua expressão mais geral deve: (i) resultar de ampla discussão 
com a sociedade civil, a qual deve participar tanto de sua formulação e 
execução, quanto do controle oe seus efeitos (art. 2º, II, e art. 43, art. 44, 
art. 45 do Estatuto da Cidade); (ii) identificar no território do município as 
áreas onde seu conteúdo deve ser aplicado particularmente no que se 
refere aos demais instrumentos de política urbana previstos no Plano 
Diretor (art. 2°, X); (iii) integrar cidade e campo  (art. 2°, IV); e (iv) promover a 
distribuição justa dos benefícios e dos encargos da urbanização entre os 
atores (sujeitos de direitos, cidadãos) que produzem e que se apropriam da 
cidade (art. 2°, VI e IX). Essas características qu e os planos diretores 
apresentam a partir da publicação da Constituição de 1988, de certa forma 
consolidadas no Estatuto da Cidade, refletem a dimensão democrática do 
Estado de direito brasileiro pós-1988 e expressam as transformações 
importantes sofridas pelo planejamento urbano em relação a décadas 
anteriores. Em primeiro lugar seu caráter democrático, decorrência do novo 
modelo de Estado brasileiro, que incorpora a cidadania entre seus 
fundamentos (art. 1°, II da Constituição Republican a). Esse caráter 
repercute na forma de realização do planejamento urbano e na divisão de 
responsabilidade entre poder público e sociedade, agora co-autores e co-
executores do planejamento. Em segundo lugar a percepção de que não se 
pode produzir desenvolvimento urbano (cidade) a custo da dignidade 
humana (art. 1°, I, da Constituição Republicana). E ssa percepção leva ao 
reconhecimento da habitação como direito fundamental estrutural para o 
pleno desenvolvimento sustentável das funções da cidade (art. 6° da 
Constituição Republicana e art. 2°, I, do Estatuto da Cidade) e em certa 
medida estabelece que toda a intervenção pública deve ser motivada por 
razão de equidade, o que justifica a utilização de instrumentos de política 
urbana para a captura da mais-valia imobiliária proveniente de ações 
públicas, como, por exemplo, a realização de obras públicas e de 
instrumentos de compensação de restrições urbanísticas como as 
limitações de uso, que concretizam a aplicação do princípio da função social 
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da propriedade. Em decorrência, o planejamento urbano passa a ter um 
caráter mais operacional e predominantemente físico-territorial (ARAÚJO, 
2008, p.176). 

 

O Plano Diretor é, portanto, condição para a intervenção do Município no 

espaço urbano, na medida em que delimita as áreas urbanas suscetíveis de 

imposição de encargos urbanísticos como o parcelamento, a edificação e a 

utilização compulsórios da propriedade, sendo o Plano, neste aspecto, responsável 

pelo direcionamento dos investimentos públicos e privados voltados à produção do 

espaço urbano: 

 

Entretanto, sob a ótica de seu conteúdo, o Plano Diretor adota um caráter 
de cunho político, devido ao fato de ser o instrumento principal do Município 
na formulação de metas e diretrizes para o desenvolvimento local 
economicamente viável e socialmente equilibrado; buscando a solução de 
problemas existentes no âmbito territorial de sua competência (ARAÚJO; 
SANTOS; SANTOS, 2006, p.9). 

 

Interessante a observação de Pinto citada pelos autores acima referidos 

(PINTO apud ARAÚJO; SANTOS; SANTOS, 2006, p.9), com relação às obrigações 

a serem cumpridas pelos proprietários, pois, estas constituem uma das 

manifestações mais fortes do princípio da função social da propriedade, que visa 

orientar a atividade do proprietário no sentido de atender o interesse público, e não 

limitar uma liberdade anterior, fundada no poder de polícia da administração pública, 

como a de capinar e murar terrenos baldios. Ainda segundo os autores: 

 
O Plano Diretor é muito mais que isso; nele obrigatoriamente deve conter: a 
delimitação de áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, 
edificação ou utilização compulsória da propriedade; regras sobre o direito 
de preempção, da outorga onerosa do direito de construir, das operações 
urbanas consorciadas e da transferência do direito de construir; bem como 
a regularização do Município em zonas, determinando o tipo e a forma de 
edificação para cada terreno, etc. Essas normas obrigatórias básicas que 
devem estar presentes no Plano Diretor podem ser denominadas reserva de 
plano. Essa reserva de plano torna o processo da reforma urbana mais 
transparente, na medida em que permite uma discussão ampla na 
sociedade civil organizada. Logo, a reserva de plano é condição para a 
intervenção do Município no espaço urbano, através de plano urbanístico. 
Portanto, a Constituição atribuiu ao Plano Diretor a exclusividade para a 
concretização do regime da propriedade urbana, sendo ele o único 
instrumento jurídico apto a dar o verdadeiro conteúdo a esse direito. E, 
somente através de lei específica (planos urbanísticos) para área incluída 
no Plano Diretor é possível se exigir do proprietário do solo urbano que não 
atenda às condições do art. 182 da Constituição o IPTU progressivo no 
tempo como ônus da urbanização (ARAÚJO; SANTOS; SANTOS, 2006, 
p.9). 
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Justamente por tais razões é que o inciso III do artigo 41 do Estatuto da 

Cidade impõe a obrigatoriedade de edição de um Plano Diretor para os Municípios 

“onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no §4º 

do art. 182 da Constituição Federal” (BRASIL, 2001), possibilitando, assim, o uso do 

parcelamento e da edificação compulsórios com vistas à promoção do 

aproveitamento adequado do solo urbano, inclusive direcionando-o para fins de 

moradia. 

Nesse exato sentido, dispõe, também, o artigo 42 da Lei nº 10.257/01 

(BRASIL, 2001), em seu inciso I, estipulando que o Plano Diretor deverá conter no 

mínimo “a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infra-estrutura e 

de demanda para utilização”: 

 

O primeiro aspecto que, necessariamente, deve ser abordado no pIano 
diretor é a delimitação da área em que poderá ser aplicado o parcelamento, 
edificação ou utilização compulsórios, nos termos previstos no Estatuto. 
Vale salientar, neste ponto, que, apesar de ser facultativa a adoção da 
medida pelo Poder Público Municipal, a delimitação das áreas 
possivelmente atingidas deve ser necessariamente estabelecida no plano 
diretor. Este mecanismo serve, de um lado, para assegurar a 
implementação futura do instrumento em tela e, de outro, para conferir 
previsibilidade e, com isso, segurança jurídica a qualquer medida futura que 
venha a ser adotada com tal conteúdo (CÂMARA, 2006, p.332). 

 

Com efeito, somente mediante lei específica para área incluída no Plano 

Diretor é possível exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou 

não utilizado o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios, como ônus 

decorrente da urbanização forçada em razão do descumprimento da função social 

planificada.  

Fixadas tais diretrizes introdutórias, passa-se, a seguir, ao estudo do instituto 

do parcelamento, edificação e utilização compulsórios, analisando os elementos e 

conceitos a ele relacionados, com vistas à compreensão de que seu efetivo uso 

pelos Municípios brasileiros pode ser implementado em prol da diminuição do déficit 

habitacional apresentado (Tabela 2 do capítulo segundo). 

 

3.2 O instituto propriamente dito 

 

Embora a Constituição Federal (BRASIL, 1988) refira-se expressamente a 
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parcelamento e edificação compulsórios no inciso I do §4º do seu artigo 182, deriva 

do corpo do §4º a possibilidade do Município exigir também a utilização compulsória, 

ao incluir o solo urbano não utilizado, ao lado dos solos não edificado e subutilizado, 

como objetos de adequado aproveitamento. 

Todavia, ainda que se assim não fosse, a utilização compulsória foi 

expressamente referida pela alínea “i” do inciso V do artigo 4º e pelo caput do artigo 

5º do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), eliminando qualquer dúvida acerca de sua 

legalidade: 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
TÍTULO VII 
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 
Capítulo II 
DA POLÍTICA URBANA 
 
Art. 182. [...] 
§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; (BRASIL, 1988). 
 
 
ESTATUTO DA CIDADE 
 
CAPÍTULO II 
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 
Seção I  
Dos instrumentos em geral 
Art. 4o. Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 
[...] 
V – institutos jurídicos e políticos: [...] 
parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 
 
Seção II 
Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios 
 
Art. 5º. Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá 
determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do 
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as 
condições e os prazos para implementação da referida obrigação (BRASIL, 
2001). 

 

Com efeito, tanto o estado de não edificação ou de subutilização do solo 

urbano, como a não utilização de um imóvel, caracterizam o descumprimento de sua 

função social, fazendo jus à imposição de adequado aproveitamento pelo seu 
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proprietário34. Logo, não há que se questionar acerca da constitucionalidade do 

Estatuto da Cidade, ao instituir o instrumento da utilização compulsória, o qual 

“busca conferir maior eficácia às normas constitucionais de política urbana” (SAULE 

JÚNIOR, 2004, p.275). 

Segundo Levin, “essa finalidade fundamentaria a imposição da obrigação de 

utilização adequada do imóvel” (LEVIN, 2010, p.89), referindo-se a Saule Júnior, 

quando este assevera que o Poder Público Municipal pode, nas hipóteses em que a 

propriedade urbana seja considerada subutilizada, “aplicar a utilização compulsória 

como forma de garantir uma destinação social para esta propriedade” (SAULE 

JÚNIOR apud LEVIN, 2010, p.89). Desse modo, tal instrumento deverá ser aplicado 

para imóveis edificados que não estão cumprindo uma finalidade social35.  

Sem implicar, portanto, em desrespeito ao direito fundamental da 

propriedade, defendem os doutrinadores que a Lei nº 10.257/01 (BRASIL, 2001) 

está em consonância com o disposto no citado §2º do artigo 182 da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), podendo o Plano Diretor “exigir não somente que o 

proprietário construa acima do coeficiente mínimo, ou que parcele gleba ou lote com 

área superior à máxima permitida, mas também que utilize o imóvel de modo a 

cumprir a sua função social” (LEVIN, 2010, p.92). 

 

[...] inexiste qualquer inconstitucionalidade na previsão da utilização 
compulsória pelo art. 5º do Estatuto. O inciso I do §4º do art. 182 não se 
refere à utilização compulsória, mas a interpretação teleológica do 
dispositivo permite vislumbrar a possibilidade de sua imposição, em respeito 

                                                 
34 Para Alexandre Levin, “a finalidade da norma constitucional em comento é garantir o pleno e 
adequado aproveitamento do imóvel subutilizado, em atendimento ao princípio da função social da 
propriedade. Para que seja alcançado esse escopo normativo em sua plenitude, necessário lançar-se 
mão do instituto da utilização compulsória, ao lado da edificação e do parcelamento obrigatórios” 
(LEVIN, 2010, p.93). 
35 Ainda de acordo com Nelson Saule Júnior citado por Levin (2010, p.89), uma área urbana situada 
em região da cidade em que exista uma grande demanda social por habitação, ou mesmo uma 
demanda cultural significativa, pode ser delimitada como subutilizada pelo plano diretor. O autor 
fornece o exemplo de “uma área urbana, situada na região do centro da cidade de São Paulo, que 
tenha uma grande concentração de imóveis destinados a estacionamentos, prédios, armazéns e 
galpões fechados ou abandonados”. Suponhamos que exista na mesma área, concomitantemente, 
“uma demanda social para usar esta área para habitação social destinada à população moradora de 
cortiços e de rua, bem como uma demanda cultural para destinar parte desses imóveis em centros e 
espaços culturais, de lazer e de esporte para as crianças, adolescentes e idosos que vivem, 
trabalham ou frequentam a região central”. Na hipótese apresentada, “em razão da comprovação 
desta demanda social e cultural, o Plano Diretor poderá delimitar esta área urbana como subutilizada, 
em razão de concentrar prédios, galpões e armazéns fechados, visando a destiná-la primordialmente 
para fins de habitação de interesse social”. Conclui o autor, afirmando que “a demanda social e 
cultural para a utilização de área urbana deve ser adotada para definir o aproveitamento mínimo do 
imóvel urbano no Plano Diretor, de modo que o instrumento da utilização compulsória possa ser 
aplicado”. 
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ao princípio constitucional da função social da propriedade. Afinal, um 
imóvel ocioso situado em área de alto déficit habitacional muito 
provavelmente não está cumprindo sua função social, independentemente 
de sua edificação atender ou não ao coeficiente mínimo de aproveitamento. 
Por outro lado, é óbvio que a edificação compulsória, prevista no inciso I do 
§4º do art. 182 deve ser entendida como a edificação acompanhada da 
respectiva utilização. Afinal, de nada adiantaria erigir uma construção que 
permaneça ociosa e vazia, pois o imóvel continuaria a descumprir sua 
função social. É dessa forma que deve ser interpretado o versículo 
constitucional em tela. Portanto, o caput do art. 5º do Estatuto, ao prever a 
utilização compulsória, não incorreu em inconstitucionalidade, tendo apenas 
detalhado o seu correspondente dispositivo constitucional. Entendimento 
em sentido contrário prestigia a simples interpretação literal do referido 
preceito do Texto Maior, em detrimento do efetivo cumprimento do princípio 
da função social da propriedade urbana (LEVIN, 2010, p.93). 

 

A par de tais considerações, as quais se encontram em consonância com o 

defendido no capítulo segundo do presente trabalho, há de ser admitida a imposição 

da utilização compulsória de imóvel não utilizado, nos termos do Plano Diretor 

Municipal e legislação urbanística decorrente, responsáveis por criar parâmetros 

para a aferição da efetiva destinação do solo urbano em cumprimento à função 

social da propriedade imobiliária urbana36. 

 

3.2.1 Conceito e finalidades 

 

Decorre do §4º do artigo 182 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), 

regulamentado pelo artigo 5° do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), a autorização 

legal expressa, segundo a qual o Município pode valer-se do parcelamento, da 

edificação e da utilização compulsórios como sanção ao descumprimento da 

exigência de adequado aproveitamento do solo urbano. Vale dizer: referidas normas 

permitem ao Poder Público Municipal exigir que o proprietário dê adequado 

aproveitamento à sua propriedade urbana (seja parcelando-a, edificando-a e 

adequadamente utilizando-a), sempre que esta não cumprir a função social a que 

destinada. 

Alexandre Levin, recorrendo-se aos ensinamentos de Diogenes Gasparini, 

fornece o conceito do instrumento em questão: 

 

[...] se trata de determinação de natureza urbanística, prevista em lei 
municipal baseada no plano diretor, imposta pelo Poder Público municipal 

                                                 
36 Em sentido contrário, todavia, cite-se PINTO, Victor Carvalho. Do parcelamento, edificação ou 
utilização compulsórios. In: MATTOS, Liana Portilho. (Org.). Estatuto da cidade comentado:  Lei n. 
10.257, de 10 de julho de 2001. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p.132-133. 
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ao proprietário de solo urbano não utilizado ou subutilizado, situado em área 
indicada no plano diretor. Para o jurista, as medidas previstas nos preceitos 
em tela têm o objetivo de desestimular a especulação imobiliária, “cujos 
ganhos decorrem exclusivamente das atividades públicas e privadas que 
acontecem no entorno”, além de buscar a redução dos custos da 
urbanização e a otimização dos investimentos públicos, com um maior 
número de administrados deles se valendo. Dessa forma, o Texto 
Constitucional permite ao Município impor ao proprietário a obrigação de 
parcelar ou edificar solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado 
(§4º do art. 182), enquanto o art. 5º da Lei nº 10.257/2001 concede ao 
Poder Público municipal o poder de exigir o parcelamento, a edificação e a 
utilização compulsórios de imóveis urbanos que não estejam cumprindo sua 
função social (LEVIN, 2010, p.85). 

 

Em suma, a par da legislação constitucional e infra-constitucional acima 

transcrita, está o Município autorizado a compelir o proprietário a fazer uso 

adequado de sua propriedade urbana, sempre que situações, tais como a não 

edificação, a subutilização ou mesmo a retenção especulativa de imóveis urbanos 

(que resulte em sua não utilização), forem vivenciadas na prática. Compete, assim, 

ao Poder Público lançar mão do instrumento previsto no inc. I do §4º do art. 182 da 

CF/88 e na alínea “i” do inc. V do art. 4º c/c art. 5º do Estatuto da Cidade (Lei 

Federal nº 10.257/01), como verdadeira sanção pelo descumprimento da função 

social da propriedade (BRASIL, 1988; BRASIL, 2001). 

Diante disso, a finalidade precípua atribuída pelo Texto Constitucional ao 

instituto do parcelamento, edificação e utilização compulsórios significa autorizar o 

Poder Público Municipal a impor, nas condições legalmente estabelecidas, o 

adequado aproveitamento do solo urbano. 

Segundo Kirzner, em artigo intitulado Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano, o principal objetivo do instrumento sob análise é “combater a retenção de 

glebas e lotes não edificados, dotados de infra-estrutura e serviços urbanos, visando 

à redução dos custos de urbanização e otimizando os investimentos públicos 

realizados”. 

Para ela,  

 

a função social da gleba poderá ser cumprida, tanto pelo seu adequado 
parcelamento (loteamento ou desmembramento), com a destinação de 
parte da gleba para áreas públicas (vias, áreas verdes e áreas para 
equipamentos comunitários) e o restante em lotes para posterior edificação, 
quanto pela adequada utilização (KIRZNER, 2003). 
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Conclui-se, destarte, que os instrumentos de política urbana em estudo têm 

por finalidade obrigar o proprietário a um comportamento positivo de promover uma 

destinação concreta para a sua propriedade, fazendo-a cumprir a sua função social, 

delineada no Plano Diretor. Em síntese, “trata-se de previsão constitucional (art. 182, 

§4º) e legal (artigos 5º a 8º do Estatuto da Cidade) que permite ao Município impor o 

respeito ao princípio da função da propriedade urbana, impedindo a retenção 

especulativa do imóvel” (LEVIN, 2010, p.82), conferindo aos imóveis urbanos 

ociosos uma destinação voltada a beneficiar toda a coletividade. Busca-se, pois, um 

crescimento planejado e ordenado, dispondo os Municípios brasileiros do 

parcelamento, da edificação e da utilização compulsórios, capazes de minorar os 

problemas urbanos das grandes metrópoles (como o alto déficit habitacional aqui já 

apresentado - Tabela 2 do capítulo segundo), com espeque na legislação 

urbanística previamente editada. 

 

3.2.2 Natureza jurídica 

 

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, ainda que a Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) prescreva ser facultado ao Poder Público exigir o adequado 

aproveitamento do solo urbano, trata-se, na verdade, de um dever-poder da 

Administração Municipal, de cujo exercício não pode ser furtar a Municipalidade, sob 

pena de violação ao princípio constitucional da função social da propriedade urbana 

em prol do adequado ordenamento territorial urbano37. 

Deve, pois, o Poder Público Municipal, na formulação e implantação da 

política urbana, tomar todas as providências que lhe cabem para que sejam 

aplicados os instrumentos de urbanização compulsória sob estudo, com vistas ao 

cumprimento da função social da propriedade urbana e da própria cidade. 

Como se viu, situam-se o parcelamento, a edificação e a utilização 

compulsórios dentre os instrumentos de intervenção urbanística, por meio dos quais 

“o governo municipal deve implementar suas decisões de mérito, suas opções 
                                                 
37 De fato, é o Município o ente federativo competente para promover o adequado ordenamento 
territorial, “mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” 
(art. 30, inc. VIII, CF). Para tanto, o artigo 182 prevê os instrumentos para que possa a 
Municipalidade cumprir o seu mister constitucional de realizar a adequada ordenação urbanística. 
“Em outras palavras, a Municipalidade tem o dever de levar a cabo o adequado ordenamento do seu 
território, e para isso lhe são conferidos os poderes previstos pelo texto do §4º do art. 182 da 
Constituição, regulamentado pelos dispositivos constantes dos artigos 5º a 8º do Estatuto da Cidade. 
Daí tratar-se de um dever-poder da Administração Pública municipal” (LEVIN, 2010, p.84). 
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quanto a objetivos que devam ser atingidos para assegurar a melhor qualidade de 

vida de sua população e as prioridades que, em seu entender, devam ser 

observadas” (DALLARI, 2006, p.76). 

Do ponto de vista de sua natureza jurídica, tal instituto configura-se 

verdadeira restrição ao uso, gozo ou disposição da propriedade urbana, na 

qualidade de espécie do gênero limitações administrativas. 

Conforme lição de José Afonso da Silva (2008, p.397), limitações, em matéria 

de disciplina publicística do direito de propriedade (composto pelas faculdades de 

uso, gozo e disposição), é a expressão que designa o gênero, atinente a toda 

imposição de ordem pública, condicionadora do exercício de direitos ou de 

atividades particulares às exigências do bem-estar social. 

Desse modo, segundo doutrina administrativista clássica, as limitações 

administrativas derivam, comumente, do poder de polícia inerente e indissociável da 

Administração Pública e se exteriorizam sob a tríplice modalidade: positiva (fazer), 

negativa (não fazer) ou permissiva (deixar fazer). No primeiro caso, o particular fica 

obrigado a realizar o que a Administração lhe impõe; no segundo, deve abster-se do 

que lhe é vedado; e, no terceiro, deve permitir algo em sua propriedade. Em 

qualquer hipótese, porém, as limitações administrativas devem corresponder às 

justas exigências do interesse público que as motiva, sem produzir um total 

aniquilamento do direito de propriedade. Tais limitações não são absolutas, nem 

arbitrárias, na medida em que decorrem sempre da lei, encontrando seus limites nos 

direitos individuais assegurados pela Constituição Federal (BRASIL, 1988). Diante 

disso, só são legítimas quando representam medidas razoáveis de condicionamento 

do uso da propriedade, em benefício do bem-estar social, não impedindo a utilização 

da coisa pelo proprietário segundo a sua destinação natural. 

Partindo-se, pois, da concepção das limitações ao direito de propriedade 

como tudo aquilo que afeta qualquer dos caracteres desse direito, tem-se que tais 

limitações podem ser adequadamente classificadas em espécies, conforme se 

refiram a cada qual dos caracteres associados pelo Direto Civil ao direito de 

propriedade, quais sejam: absoluto, exclusivo e perpétuo. 

A par disso, tem-se que as restrições são as espécies de limitações que se 

referem ao caráter absoluto do direito de propriedade, limitando a margem de 

escolha aberta ao proprietário quanto ao uso que pretenda dar à sua propriedade, 

ou quanto à sua ocupação, ou mesmo quanto à sua modificação, tal qual ocorre com 
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o instituto do parcelamento, edificação e utilização compulsórios: 

 

Como acabamos de ver, as restrições urbanísticas limitam o caráter 
absoluto da propriedade, em qualquer de suas faculdades. Como se sabe, 
desse caráter da propriedade decorrem as faculdades ditas: I - direito de 
fruição, pelo qual o proprietário pode tirar da sua propriedade todas as 
vantagens que ela possa dar, e abrange (a) o direito de uso da coisa, 
empregando-a na destinação que melhor lhe pareça; (b) o direito de 
ocupação, que corresponde ao uso da propriedade em toda sua extensão, 
profundidade e altura (CC, art. 1.229); II - direito de modificação (ou 
transformação), consistente na faculdade de modificar ou alterar, por 
qualquer maneira, no todo ou em parte, e até de destruir, a substância da 
coisa própria; III - direito de alienação, consistente em o proprietário poder 
alienar sua propriedade, por qualquer dos meios por que pode ser 
adquirida. Então, podemos dizer que restrições urbanísticas são as 
limitações impostas às faculdades de fruição, de modificação e de alienação 
da propriedade, no interesse da ordenação do território. Constituem 
condições ao exercício dessas faculdades; sendo assim, não extirpam a 
substância mínima do direito de propriedade. São seus caracteres a 
generalidade, a executoriedade, a razoabilidade, a não-confiscatoriedade. 
Por isso hão de ser toleradas (SILVA, 2008, p.400). 

 

De fato, o instituto sob análise implica na imposição de verdadeira obrigação 

de fazer pelo Poder Público Municipal aos proprietários de imóveis urbanos, 

consistente na limitação administrativa ao uso de sua propriedade, com o necessário 

e prévio fundamento na Carta Magna (BRASIL, 1988) e no Estatuto da Cidade 

(BRASIL, 2001), como visto acima. 

Por ora, destaca-se que “o atendimento do princípio da legalidade para a 

imposição deste condicionamento administrativo é deveras complexo, pois envolve 

um direito individual, qual seja, o direito de propriedade constitucionalmente 

garantido (CF, art. 5º, XXII)”, não tendo o Poder Público Municipal flexibilidade na 

imposição de obrigações urbanísticas (MONTEIRO, 2006, p.91). 

Contudo, em se tratando de limitações de direito urbanístico, pode-se dizer 

que o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios, objetos do presente 

estudo, constituem, na verdade, limitações administrativas voltadas à realização da 

função urbanística pelo Poder Público Municipal, tal qual delineado nos termos 

seguintes, sendo que seu caráter social as legitima. 
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3.2.3 Sujeito passivo 

 

Verifica-se como possível destinatário da imposição do Poder Público 

Municipal, decorrente do caput do artigo 5º do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), o 

proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, o qual ficará 

adstrito a dar adequado aproveitamento ao seu imóvel, segundo os preceitos do 

Plano Diretor Municipal. 

E, embora conceituados doutrinadores defendam a possibilidade de aplicação 

dos instrumentos de parcelamento, edificação e utilização compulsórios tão-somente 

às propriedades particulares38, cumpre-nos abrir um parêntesis para avaliar a 

possibilidade de sua incidência, também, sobre bens públicos descumpridores de 

sua função social, excluindo-se, desde já, em razão da própria destinação que lhes 

caracteriza, os bens de uso comum do povo (“tais como rios, mares, estradas, ruas 

e praças”) e os de uso especial (“tais como edifícios ou terrenos destinados a 

serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou 

municipal, inclusive os de suas autarquias”), segundo classificação do artigo 99 do 

Código Civil brasileiro (BRASIL, 2002). 

Para tanto, necessária se faz uma breve incursão na caracterização dos bens 

públicos dominicais, bem como nos institutos da imunidade tributária e da 

desapropriação, pelos fundamentos que serão a seguir melhor especificados. 

 

3.2.3.1 A possível incidência do instituto do parce lamento, edificação e 

utilização compulsórios sobre os bens públicos 

 

3.2.3.1.1 Os bens públicos dominicais 

 

Uma vez excluídos os bens públicos de uso comum do povo e os de uso 

especial, resta-nos avaliar a possibilidade de incidência do instituto sobre os bens 

públicos dominicais, classificados pelo inciso III do referido artigo 99 do Código Civil 

como os “que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como 

objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades” (BRASIL, 2002). 

Referidos bens foram também classificados pelo já revogado Regulamento do 

                                                 
38 Nesse sentido, dentre outros, destacam-se Fernando Dias Menezes de Almeida (2004, p.65) e 
Diogenes Gasparini (2002, p.27). 
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Código de Contabilidade Pública da União (aprovado pelo Decreto nº 15.783/22) 

como bens patrimoniais disponíveis, isto é, “os bens do Estado, qualquer que seja a 

sua proveniência, dos quais se possa efetuar a venda, permuta ou cessão, ou com 

os quais se possam fazer operações financeiras em virtude de disposições legais 

especiais de autorização” (art. 810) (BRASIL, 1922). 

 

Bens públicos: 
uso comum: utilização concorrente de toda a comunidade (praças, ruas etc.) 
uso especial: utilização para cumprimento das funções públicas (repartições 
estatais, serviços públicos etc.) 
dominicais: utilização pelo Estado para fins econômicos, tal como faria um 
particular (imóveis desocupados etc.) (JUSTEN FILHO, 2009, p.908). 

 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro define os bens dominicais como bens do 

domínio privado do Estado, que  

 

não têm destinação pública definida, razão pela qual podem ser aplicados 
pelo poder público para obtenção de renda; é o caso das terras devolutas, 
dos terrenos de marinha, dos imóveis não utilizados pela Administração, 
dos bens móveis que se tornem inservíveis (DI PIETRO, 2007, p.613). 

 

Tradicionalmente, apontam-se as seguintes características para os bens 
dominicais: 
1. comportam uma função patrimonial ou financeira, porque se destinam a 

assegurar rendas ao Estado, em oposição aos demais bens públicos, 
que são afetados a uma destinação de interesse geral; a consequência 
disso é que a gestão dos bens dominicais não era considerada serviço 
público, mas uma atividade privada da Administração; 

2. submetem-se a um regime jurídico de direito privado, pois a 
Administração Pública age, em relação a eles, como um proprietário 
privado (DI PIETRO, 2007, p.620). 

 

Para Hely Lopes Meirelles assim classificam-se aqueles bens que, “embora 

integrando o domínio público como os demais, deles diferem pela possibilidade 

sempre presente de serem utilizados em qualquer fim ou, mesmo, alienados pela 

Administração, se assim o desejar” (bens patrimoniais disponíveis) (MEIRELLES, 

2006a, p.520). São, portanto, bens do domínio patrimonial do Estado, isto é, “bens 

que o Estado possui na qualidade de proprietário, tal como se fora uma pessoa 

privada” (CARVALHO FILHO, 2006, p.922). 

 

A noção é residual, porque nessa categoria se situam todos os bens que 
não se caracterizem como de uso comum do povo ou de uso especial. Se o 
bem, portanto, serve ao uso público em geral, ou se presta à consecução 
das atividades administrativas, não será enquadrado como dominical. 
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Desse modo, são bens dominicais as terras sem destinação pública 
específica (dentre elas, as terras devolutas, adiante estudadas), os prédios 
públicos desativados, os bens móveis inservíveis e a dívida ativa. Esses é 
que constituem objeto de direito real ou pessoal das pessoas jurídicas de 
direito público (CARVALHO FILHO, 2006, p.929). 
 
Bens dominiais - Os bens dominiais, ou dominicais, ou ainda patrimoniais 
são todos os bens públicos que não se enquadrarem nas duas primeiras 
categorias. Não são, portanto, bens de uso comum e nem de uso especial, 
mas bens patrimoniais sem qualquer destinação pública. Constituem 
riqueza material e patrimonial do Estado, podendo ser alienados ou 
afetados ao uso comum ou ao uso especial. [...] Os bens públicos dominiais 
ou dominicais, como já mencionado antes, não são desafetados de uso 
público. São os bens que constituem patrimônio disponível do Estado, 
semelhante ao patrimônio privado, vale dizer são bens que podem ser 
alienados, dados em concessão real de uso, dados em cessão de uso ou 
em permissão, sempre que a Administração julgar conveniente e oportuno, 
observadas as formalidades e condições estabelecidas em lei. Estes bens, 
por não estarem comprometidos com o interesse social, são dispensáveis e, 
por isso, alienáveis. A Administração, além de poder aliená-los, conforme 
preceitua o art. 17 da Lei n. 8.666/93, pode também, segundo a 
conveniência e o interesse público, ceder-lhes o uso a particular, pessoa 
física ou jurídica, através de instrumento jurídico adequado. Os autores 
Celso Antônio Bandeira de Mello e Maria Sylvia Zanella Di Pietro arrolam os 
seguintes meios dos quais a Administração pode se valer para transferir ao 
particular o uso de bens dominiais: locação, arrendamento, comodato, 
enfiteuse, concessão de direito real de uso, cessão, permissão de uso e 
concessão de uso (FARIA, 2001, p.391). 
 
A identificação do bem como dominical faz-se de modo excludente. Todos 
os bens de titularidade estatal que não sejam qualificáveis como de uso do 
povo nem de uso especial são considerados dominicais. Logo, o bem 
dominical é aquele que não é nem necessário nem útil à fruição conjunta do 
povo nem se constitui em instrumento por meio do qual se desenvolve urna 
atuação estatal. Trata-se de bens móveis e imóveis que se encontram na 
titularidade estatal, mas que não se constituem em efetivo instrumento de 
satisfação de necessidades coletivas. Tem-se de reputar que se enquadram 
nessa categoria também os bens que geram resultados econômicos para o 
Estado. É o caso, por exemplo, de reservas em moeda estrangeira 
mantidas em poder de instituições bancárias. Nada impede que os bens 
dominicais tenham seu enquadramento alterado. Um imóvel baldio de 
propriedade estatal pode ser transformado em praça ou nele haver a 
edificação de um edifício para serviços estatais (JUSTEN FILHO, 2009, 
p.918). 

 

Partindo-se dessa conceituação, os bens públicos dominicais diferem-se dos 

demais por não terem um fim social específico, podendo ser explorados 

economicamente pelo Poder Público, sendo, por exemplo, susceptíveis de alienação 

justamente por não estarem afetados ao serviço público39. Nesse sentido, Marçal 

Justen Filho ressalta que  

                                                 
39 Obviamente, observando-se as determinações legais incidentes sobre a alienação de bens da 
Administração Pública, sempre subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, 
à prévia avaliação e às demais normas previstas no artigo 17 da Lei Federal nº 8.666/93 (BRASIL, 
1993). 
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não é correto supor que os bens dominicais são aqueles não utilizados para 
fim estatal algum. Até é possível que alguns bens dominicais sejam 
mantidos no patrimônio estatal sem utilização definida. Mas a categoria 
dos bens dominicais abrange, de modo específico, aq ueles bens 
explorados economicamente para a obtenção de result ados 
econômicos, desvinculados do desempenho de função g overnativa ou 
da prestação de serviço público (JUSTEN FILHO, 2009, p.918, grifo 
nosso).    

 

devendo “ser preservado na sua integridade pelo Estado, especialmente porque seu 

potencial econômico deverá reverter para a realização das funções estatais” 

(JUSTEN FILHO, 2009, p.918)40. 

Trata-se, portanto, da categoria de bens não relacionados com a atividade fim 

desempenhada pelo Estado, o qual, em situação excepcional, poderá explorar 

atividade tipicamente econômica, invadindo campo notadamente privado, em que a 

atuação competiria, em um primeiro plano, a protagonistas particulares. 

Nesse sentido, ao explorar economicamente um bem dominical seu, com 

vistas à produção de rendas para o Poder Público, age o Estado na condição de 

agente empresarial, isto é, explorando diretamente atividade econômica em 

condições de concorrência com a iniciativa privada. 

Todavia, o fato dos bens dominicais “não terem uma destinação pública 

determinada, nem um fim administrativo específico”, diferenciando-os dos bens de 

uso comum do povo e os de uso especial (MEIRELLES, 2006a, p.521), não significa 

que não possuam uma função social41 a ser cumprida: 

 

[...] dúvida não há de que toda e qualquer propriedade deve voltar-se 
para o cumprimento de função social. A Constituição da República não 
isenta os bens públicos do dever de cumprir função social. Portanto, 
qualquer interpretação que se distancie do propósito da norma 
constitucional não encontra guarida. Não bastasse a clareza do texto 

                                                 
40 Conforme palavras de Sérgio Roberto de Antônio, “é de interesse do Estado fazer frutificar a 
administração do seu domínio anormalmente utilizado. Os beneficiários retribuem pecuniariamente 
pela exceção que lhes é concedida, tornando-se, assim, a utilização especial dos bens públicos uma 
fonte de renda para os seus cofres. E, segundo ensinamento de Aliomar Baleeiro, não é na reforma 
constitucional que se encontrará o remédio para a pobreza dos Erários estaduais e municipais, mas 
na descoberta de novas fontes de receita já constitucionalmente integradas no âmbito de ação dos 
Estados e Municípios” (ANTÔNIO, 1999, p.15). 
41 Justamente por tais razões, já foi demonstrado no decorrer desse trabalho que o bem público 
imóvel não pode deixar de cumprir sua função social (referindo-se expressamente à função social da 
propriedade pública), “posto que a própria finalidade de sua utilização condiz com o atendimento a 
regras decorrentes do regime jurídico de direito público, as quais, em última análise, visam sempre 
assegurar o atendimento ao interesse de toda a sociedade, inclusive o da respectiva coletividade 
urbana” (LEVIN, 2010, p.243). Bem elucidativa, também, é a feliz expressão utilizada por Nelson 
Rosenvald (2004, p.60), para o qual alguns bens públicos “têm” função social (como é o caso dos 
bens públicos dominicais), enquanto outros “são” função social (caso dos bens de uso comum do 
povo e dos de uso especial). 



 
 

 

89 

constitucional, seria insustentável conceber que apenas os bens 
privados devam se dedicar ao interesse social, desonerando-se os bens 
públicos de tal mister. Aos bens públicos, com maior razão de ser, 
impõe-se o dever inexorável de atender à função social (FORTINI, 
2004a, p.117).  

 

Trata-se, como dito, de bens que estão “à disposição da Administração para 

qualquer uso ou alienação, na forma que a lei autorizar” (MEIRELLES, 2006a, 

p.521), inclusive para a obtenção de renda (patrimônio disponível), o que não 

autoriza a sua não utilização de forma contrária ao Plano Diretor42. 

Logo, partindo-se da premissa de que, a teor dos artigos 5º, inciso XXIII, 170, 

inciso III, 182, §2º, e 186 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), toda e 

qualquer propriedade, seja ela pública ou privada, há de cumprir sua função social 

(hoje incidente sobre o próprio conteúdo do direito de propriedade, legitimando o seu 

exercício), não há como excluir de tal mister os bens públicos dominicais. Em outras 

palavras, exige-se que os bens dominicais atendam a função social a eles imputada, 

a qual pode estar sendo devidamente cumprida por meio de sua locação (como 

forma de obtenção de renda para o Poder Público) ou simples manutenção no 

patrimônio público (necessária à defesa de fronteiras, fortificações ou construções 

militares, como ocorre com várias terras devolutas43 indispensáveis à segurança 

nacional, ou, mesmo, como forma de preservação do meio ambiente). 

O que se veda, portanto, é a sua não utilização por si só para qualquer fim; o 

seu não uso por mero capricho e inércia da Administração Pública, a qual deixa de 

usar, gozar ou dispor de sua propriedade de forma a interferir negativamente na 

convivência e no relacionamento urbanos, em claro descompasso com o 

planejamento urbano previsto para a região, e, portanto, de forma contrária ao 

interesse público: 

 

Se a inércia e o descompromisso do proprietário privado são 
devidamente punidos [...] com a aplicação das penas, hoje devidamente 
delineadas no Estatuto da Cidade, insustentável defender que a 
Administração Pública possa negar a vocação dos bens que formam 
seu patrimônio, deixando de lhes atribuir a destinação consentânea com 

                                                 
42 E por mais razão a submissão de imóveis ociosos públicos aos preceitos do Plano Diretor se 
justifica, ao se verificar o grande número de propriedades públicas em situação de total abandono e 
inutilidade, não obstante estejam, tal qual os imóveis particulares, compelidos ao cumprimento da 
função social e coletiva. 
43 Conceituam-se como terras devolutas os “bens imóveis que, qualificados como públicos pela Lei n. 
601/1850, porque, na data da vigência dela, não se encontravam nem (a) afetados ao 
desenvolvimento de atividades estatais nem (b) sob o domínio privado, não receberam uma outra 
qualificação jurídica posteriormente” (JUSTEN FILHO, 2009, p.946). 
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o clamor social (FORTINI, 2004a, p.120).    
 

E, como aqui já se defendeu, a função social a ser perquirida por toda e 

qualquer propriedade urbana diz respeito ao “dever de uso” de forma a 

compatibilizar a fruição individual da propriedade com o atingimento de fins sociais, 

ou seja, o dever de utilizar o bem para a satisfação do interesse comum de toda a 

coletividade (ainda que a destinação a ser dada a determinado bem dominical pela 

Administração Pública seja a sua exploração econômica para a obtenção de rendas, 

que irão financiar, em última instância, as demais atividades estatais típicas).  

Nesse sentido, o exercício do direito de propriedade, inclusive, sobre os bens 

públicos dominicais pela Administração Pública, somente será legítimo na medida 

em que atender aos fins coletivos traçados pela política urbana, combatendo a 

especulação imobiliária e buscando alcançar a efetivação dos direitos fundamentais. 

Logo, também os bens públicos dominicais que não estejam cumprindo sua 

função social devem ser objeto da imposição decorrente do parcelamento, da 

edificação e da utilização compulsórios, sob pena de se criar uma situação jurídica 

de desigualdade injustificada, na medida em que, como visto, em relação aos bens 

públicos dominicais, age a Administração Pública como um proprietário privado, 

submetido, em regra, ao regime jurídico privado, ainda que com certas restrições44.  

Dito isso, tem-se possível que o Município, na qualidade de executor da 

política urbana, notifique, em um primeiro momento, qualquer das pessoas jurídicas 

de Direito Público (União, Estados, respectivas autarquias e fundações públicas) 

para que cumpram a obrigação de parcelar, edificar e utilizar determinado bem 

dominical seu, de modo a atender às exigências fundamentais de ordenação da 

cidade expressas no Plano Diretor45. 

Quanto aos seus próprios bens, por óbvio, vige para as Municipalidades a 

responsabilidade por igual dever, qual seja, utilizar os seus bens, quando já não 

destinados ao uso comum do povo ou afetados a um serviço ou estabelecimento 

público, de acordo com o disposto em seu Plano Diretor, cumprindo a função social 

a que destinados. Em outras palavras, o que se pretende dizer é que a 

impossibilidade de o Município se autonotificar não pode ser vista como óbice à 
                                                 
44 Restrições afetas à alienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade, que derrogam em parte 
o direito comum incidente sobre tais bens. 
45  Lembre-se que o art. 182, §2º da CF/88 estipula que “a propriedade urbana cumpre sua função 
social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 
diretor”. 
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consecução do fim maior aqui pretendido, que é a busca do cumprimento da função 

social da propriedade por todos os entes federados, sem distinção. Poderia, então, o 

Município, em última instância, caso não cumpra voluntariamente o parcelamento, a 

edificação ou a utilização a que obrigado, ser assim compelido por meio de ação civil 

pública46, por exemplo, caracterizando, ainda, hipótese de improbidade 

administrativa, quer por “agir negligentemente no que diz respeito à conservação do 

patrimônio público” (inc. X do art. 10 da Lei Federal nº 8.429/92) (BRASIL, 1992), 

quer pela prática de ato “que atenta contra os princípios da administração pública” 

(art. 11 da Lei Federal nº 8.429/92) (BRASIL, 1992), assim caracterizado: 

 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 
daquele previsto, na regra de competência; 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; (BRASIL, 
1992). 

 

Não há, portanto, à primeira vista, obstáculos maiores à aplicação do 

instrumento do parcelamento, da edificação e da utilização compulsórios (art. 182, 

§4º, inc. I) sobre os imóveis públicos dominicais, quando descumprirem a função 

social que lhes é destinada. 

Ocorre que, conforme será visto detalhadamente no capítulo quarto, as 

consequências do descumprimento pelo proprietário das obrigações de 

parcelamento, edificação e utilização de seu bem, impostas pelo Poder Público 

Municipal, são o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

progressivo no tempo (art. 182, §4º, inc. II) e a desapropriação do imóvel (art. 182, 

§4º, inc. III) (BRASIL, 1988), o que, por si só, conduz muitos doutrinadores47 a negar 

                                                 
46  A ser proposta por qualquer dos legitimados pelo art. 5º da Lei Federal nº 7.347/85 (BRASIL, 
1985): “I - Ministério Público; II - a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios; IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; V - a 
associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da 
lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à 
ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico”. 
47 Nesse sentido, defende Fernando Dias Menezes de Almeida (2004, p.65) que o proprietário sujeito 
a tal sanção necessariamente será uma pessoa de direito privado, quer por força da imunidade 
recíproca prevista no art. 150, inc. VI, da Constituição Federal – que veda à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio uns dos outros, estendendo essa 
vedação, em seu §2º, às autarquias e fundações em relação ao patrimônio vinculado a suas 
finalidades essenciais ou delas decorrentes – quer em função do art. 2º, §§2º e 3º, do Decreto-lei nº 
3.365/41 – que impossibilita a desapropriação, pelo Município, dos bens da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, de instituições e empresas cujo funcionamento depende de autorização do Governo 
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a possibilidade de utilização do instrumento em tela para os imóveis públicos. 

Contudo, passemos a analisar os fundamentos utilizados para tanto. 

 

3.2.3.1.2 A imunidade tributária recíproca ou intergovernamental 

 

Dispõe o artigo 150, inciso VI, aliena “a”, da Constituição: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
VI - instituir impostos sobre: 
a) patrimônio48, renda ou serviços, uns dos outros; (BRASIL, 1988). 

 

Trata-se da imunidade tributária recíproca ou intergovernamental existente 

entre os entes da Federação, estendida, por força do parágrafo segundo do mesmo 

artigo, “às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no 

que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades 

essenciais ou às delas decorrentes”49.  

 

 

                                                                                                                                                         
Federal (salvo, nesse último caso, com autorização do Presidente da República). Também Diogenes 
Gasparini (2002, p.27) afirma que a pessoa jurídica de Direito Público não pode ser destinatária 
dessas imposições, “[...] mesmo que seus imóveis estejam em área incluída no plano diretor e haja lei 
municipal disciplinando o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios. Primeiro, porque 
seria uma intervenção de um ente federado em outro, pois cada um tem exclusiva competência para 
usar, gozar e dispor de seus bens segundo o interesse público que lhe compete perseguir, 
observadas, naturalmente, as exigências municipais de ordem edilícia e urbanística. Segundo, porque 
mesmo que se aceitasse essa possibilidade de intervenção, não seria possível compelir o Estado ou 
a União ao cumprimento dessas imposições, pois seus bens não podem ser tributados (art. 150, VI, 
a, da CF), nem podem ser desapropriados, consoante previsto pelo §2º do art. 2º da Lei Geral das 
Desapropriações, salvo na ordem e condições aí estabelecidas, o que não é o caso”. No que tange 
especificamente às autarquias e fundações públicas, assevera o autor que também não podem ser 
destinatárias dessas imposições, ainda que seus bens “não estejam destinados aos fins perseguidos 
por essas entidades (imóveis baldios)”, porque tais entidades, de fins meramente administrativos, 
possuem bens públicos e, por dita razão, protegidos contra imposições tributárias e desapropriações 
municipais. 
48 Constituem patrimônio, para efeito de imunidade recíproca, “todos os bens ou todas as coisas 
vinculadas à propriedade pública e integrantes do serviço público, móveis ou imóveis, corpóreas ou 
não, inclusive complexo de coisas, como uma empresa, universitas rerum” (BALEEIRO, 1997, p.251). 
49 Nesse ponto, forçoso concluir, portanto, que a própria Constituição Federal exclui da imunidade 
tributária em comento o patrimônio das autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público NÃO vinculado a suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, o que leva, inclusive, 
parte da doutrina a admitir a possível incidência dos instrumentos do parcelamento, da edificação e 
da utilização compulsórios (e consequentemente do IPTU progressivo) sobre tais bens, sempre que 
descumprirem o Plano Diretor Municipal: “o IPTU progressivo a que se refere o art. 7º do Estatuto da 
Cidade pode incidir sobre os imóveis de propriedade de autarquias e fundações públicas que não 
estejam cumprindo sua função social, em especial nas hipóteses em que tais imóveis não estejam 
vinculados às finalidades essenciais destes órgãos” (LEVIN, 2010, p.249). 
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O fundamento da não incidência da tributação decorre do princípio federativo 

(autonomia dos entes federados, protegida, inclusive, como cláusula pétrea50), do 

princípio da isonomia das pessoas políticas (impedindo um estado de sujeição do 

ente tributado em relação a quem o tributa) e do princípio da capacidade contributiva 

(capacidade econômica para o pagamento de impostos, vez que as rendas estatais 

destinam-se à consecução das funções públicas), assim comentados pela doutrina: 

 

Classifica-se a imunidade em exame como de natureza subjetiva e 
ontológica. Subjetiva porque estabelecida em função das pessoas políticas. 
Ontológica porque consequência necessária do princípio da isonomia, 
revelado sob duas justificativas diferentes. Inicialmente, a imunidade mútua 
das pessoas políticas constitui decorrência da eficácia dos princípios 
federativo – que é cláusula pétrea (art. 60, §4º, I) – e da autonomia 
municipal (arts. 29 e 30). Sendo a Federação Brasileira a autonomia 
recíproca entre a União, os Estados-membros e os Municípios, impositiva 
da isonomia entre as pessoas políticas, dessa reciprocidade deflui a 
vedação de tributação, também recíproca, em matéria de impostos que lhes 
toquem o patrimônio, a renda e os serviços. Em verdade, o argumento 
maior do qual se deduz a imunidade recíproca é a su premacia do 
interesse público sobre o privado, beneficiando o p atrimônio, a renda e 
os serviços de cada pessoa política como instrument alidades para o 
exercício de suas funções públicas. Em segundo, fundamenta-se a 
imunidade em tela na ausência de capacidade contributiva das pessoas 
políticas. Na Federação as pessoas políticas são iguais, também, em face 
da ausência de capacidade contributiva. Conforme já concluímos em 
trabalho monográfico, tais pessoas não possuem capacidade contributiva 
porque seus recursos destinam-se à prestação dos serviços públicos que 
lhes incumbem (COSTA, 2008, p.50, grifo nosso).    

 

Por outro lado, norma incidente em seu parágrafo terceiro exclui da referida 

imunidade o patrimônio, a renda e os serviços 

 

relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas 
normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja 
contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem 
exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto 
relativamente ao bem imóvel (BRASIL, 1988).51 

 

Não é por outra razão, aliás, que, por imposições constitucionais expressas, 

sujeitam-se as empresas públicas e as sociedades de economia mista exploradoras 

de atividade econômica ao “regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 

                                                 
50 Art. 60, §4º, inc. I, da CF/88 (BRASIL, 1988). 
51 Veja-se, pela redação literal do dispositivo inserto no parágrafo terceiro do artigo constitucional 150, 
que a exclusão ali determinada refere-se tanto à vedação do inciso VI, “a”, como à do parágrafo 
anterior, incidindo, portanto, sobre o patrimônio dos entes federados e das autarquias e fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, quando relacionado com a exploração de atividades 
econômicas, tipicamente privadas. 
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quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários” (art. 

173, §1º, inc. II), não podendo “gozar de privilégios fiscais não extensivos às do 

setor privado” (art. 173, §2º) (BRASIL, 1988). 

A respeito, Aliomar Baleeiro observa: “não há, pois, razão nem cabimento 

para invocar-se imunidade recíproca nas operações de entidades públicas, cuja 

tributação deverá ser suportada por particulares” (BALEEIRO,, 1970, p.232) e isso 

até mesmo em função da própria livre concorrência assegurada pelo inciso IV do 

artigo 170 da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

 

A Constituição consagrou um regime capitalista, fundado nos princípios da 
livre iniciativa e da livre concorrência. Os serviços públicos são excluídos do 
âmbito desses princípios. Se o Estado pudesse assumir o desempenho 
direto das atividades econômicas propriamente ditas e a elas aplicar 
privilégios e benefícios, estaria destruída a distinção básica. Então, todas as 
atividades poderiam ser transformadas em serviço público, inclusive 
aquelas destituídas de cunho essencial. Assim não é, uma vez que não se 
admite que o Estado qualifique como serviço público atividade não 
vinculada diretamente aos direitos fundamentais. Não pode fazê-lo nem 
mesmo por via do expediente de atribuir a si próprio benefícios no exercício 
de certa atividade econômica. Ou seja, a atividade econômica se sujeita a 
regras uniformes, que se aplicam a todos os agentes – sejam eles 
particulares ou entidades administrativas estatais. Para manutenção da 
ordem econômica constitucionalmente consagrada, é indispensável que o 
Estado não goze de privilégios ou vantagens quando desempenhar 
atividade econômica propriamente dita. Se assim não for, haverá a 
destruição da livre concorrência, e o Estado eliminará as empresas 
privadas, não por ser mais eficiente, mas porque as leis a ele asseguram 
benefícios desiguais. [...] Somente em situações excepcionais o Estado 
desempenhará atividade econômica propriamente dita.  E, quando o 
fizer, será inconstitucional criar qualquer privilé gio em seu próprio 
benefício  (JUSTEN FILHO, 2009, p.697, grifo nosso). 

 

Nesse sentido, já firmou o Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a 

submissão ao regime jurídico das empresas do setor privado, inclusive quanto aos 

direitos e obrigações tributárias, somente se justifica “como consectário natural do 

postulado da livre concorrência (CF, art. 170, IV), se e quando as empresas 

governamentais explorarem atividade econômica em sentido estrito” (BAHIA, 2008), 

não se aplicando, por isso mesmo, às empresas públicas, às sociedades de 

economia mista e às suas subsidiárias que se qualifiquem como delegatárias ou 

prestadoras de serviços públicos52. 

Com efeito, o que justifica a imunidade ora sob análise é a prestação de 

serviço tipicamente estatal, restando pacificada, do ponto de vista jurisprudencial, a 
                                                 
52 No mesmo sentido: ARE 638.315-RG (BAHIA, 2011); RE 552.736-AgR (RIO GRANDE DO SUL, 
2009); e AI 690.242-AgR (SÃO PAULO, 2009).     
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imunidade de empresas estatais, ainda que de personalidade jurídica de Direito 

Privado, quando prestadoras de serviços públicos, excluindo-se, por óbvio, as 

exploradoras de atividade econômica. 

Ao julgar o Recurso Extraordinário 253.47253, afirmou o Ministro Relator 

Joaquim Barbosa que a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca deve passar 

por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e 

legais: aplica-se “à propriedade, bens e serviços utilizado s na satisfação dos 

objetivos institucionais imanentes do ente federado , cuja tributação poderia 

colocar em risco a respectiva autonomia política” (SÃO PAULO, 2011a, grifo 

nosso). Em consequência, segundo o Ministro, “é incorreto ler a cláusula de 

imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente 

federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, 

independentemente do contexto”:  

 

Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a 
aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas 
à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e 
deixarem a salvo a autonomia política. A desoneração não deve ter como 
efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do 
exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o 
sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios 
próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado 
seja favor preponderante (SÃO PAULO, 2011a).   

 

Ao final, ressalva, ainda, o Ministro Relator que “cabe à autoridade fiscal 

indicar com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel atende ao 

interesse público primário ou à geração de receita de interesse particular ou 

privado ”, em consonância com as demais orientações do STF, no sentido de que “a 

imunidade tributária recíproca alcança apenas as finalidades essenciais da 

entidade protegida ”, quando esta “desempenha atividade própria de Estado ” 

(RIO GRANDE DO SUL, 2010; MINAS GERAIS, 2009, grifo nosso). 

Em outra oportunidade, afirmou o Ministro Joaquim Barbosa: 

 

O alcance da salvaguarda constitucional pressupõe o  exame (i) da 
caracterização econômica da atividade (lucrativa ou  não), (ii) do risco à 
concorrência e à livre-iniciativa e (iii) de riscos  ao pacto federativo pela 
pressão política ou econômica.  A imunidade tributária recíproca não se 
aplica à Petrobrás, pois: Trata-se de sociedade de economia mista 
destinada à exploração econômica em benefício de seus acionistas, 

                                                 
53 No mesmo sentido: RE 458.164-AgR (SÃO PAULO, 2011b); e RE 253.394 (SÃO PAULO, 2003).   
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pessoas de direito público e privado, e a salvaguarda não se presta a 
proteger aumento patrimonial dissociado de interess e público 
primário ; A Petrobrás visa a distribuição de lucros, e, portanto, tem 
capacidade contributiva para participar do apoio econômico aos entes 
federados; A tributação de atividade econômica lucrativa não i mplica 
risco ao pacto federativo  (SÃO PAULO, 2010c, grifo nosso). 

 

Também nos julgamentos da ADI 3.089 (DISTRITO FEDERAL, 2003) e do RE 

363.412-AgR (BAHIA, 2008), tal entendimento fora agraciado pela Suprema Corte54. 

Feitas tais considerações, partindo-se de uma interpretação sistêmica do 

Texto Constitucional e da visão jurisprudencial a respeito, questiona-se, portanto, a 

incidência da imunidade tributária recíproca sobre os bens dominicais dos entes 

federados (patrimônio disponível do Estado), não afetados a uma atividade 

tipicamente estatal e, por tal razão, considerados bens “formalmente” públicos e não 

“materialmente” públicos, tal como ocorre com os bens destinados à prestação de 

atividade pública em sentido estrito (bens de uso especial ou comum do povo). 

Veja-se que, em se tratando de imunidade intergovernamental, a questão da 

titularidade não constitui fator preponderante para auferi-la, não bastando perquirir 

somente a quem pertence determinado bem imóvel, mas sim se ele está ou não 

afetado a um serviço público: 

 

Quanto ao IPTU, o relator conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento. 
Entendeu, tendo em conta que o Código Tributário Nacional define como 
contribuinte do imposto o proprietário, o titular do domínio útil e o possuidor 
do imóvel a qualquer título (art. 34), que, apesar de a União ser 
proprietária dos imóveis em questão , ante a concessão de obras e 
serviços, o domínio útil cabe à CODESP, sociedade de economia mista 
exploradora de atividade econômica, a qual não está abrangida pela regra 
da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da CF, restrita a 

                                                 
54 Nessa oportunidade, asseverou-se que “as pessoas que exercem atividade notarial não são 
imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito 
lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração 
pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva. A imunidade recíproca é uma 
garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que 
executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, 
devidamente remunerados”. No mesmo sentido: RE 557.643-AgR (PARANÁ, 2010). Ainda: “A 
Infraero, que é empresa pública, executa como atividade fim, em regime de monopólio, serviços de 
infraestrutura aeroportuária constitucionalmente outorgados à União Federal, qualificando-se, em 
razão de sua específica destinação institucional, como entidade delegatária dos serviços públicos a 
que se refere o art. 21, XII, c, da Lei Fundamental, o que exclui essa empresa governamental, em 
matéria de impostos, por efeito da imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, a), do poder de 
tributar dos entes políticos em geral. Consequente inexigibilidade, por parte do Município tributante, 
do ISS referente às atividades executadas pela Infraero na prestação dos serviços públicos de 
infraestrutura aeroportuária e daquelas necessárias à realização dessa atividade fim. O alto 
significado político-jurídico da imunidade tributária recíproca, que representa verdadeira garantia 
institucional de preservação do sistema federativo. Doutrina. Precedentes do STF. Inaplicabilidade, à 
Infraero, da regra inscrita no art. 150, § 3º, da Constituição” (BAHIA, 2008). 
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instituição de imposto sobre patrimônio, renda ou serviços das pessoas 
jurídicas de direito público, mas sujeita à incidência tributária, em face do 
disposto no § 2º do art. 173 da CF (“As empresas públicas e as sociedades 
de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos 
às do setor privado”). Ressaltou, ainda, que, nos termos do § 3º do art. 150 
da CF, não incide a referida imunidade quando se tem exploração de 
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos 
privados ou quando haja contraprestação ou pagamentos de preços ou 
tarifas pelo usuário (SÃO PAULO, 2011a, grifo nosso). 

 

Por essa razão, defende-se nesse trabalho a ideia de que os bens dominicais, 

mormente aqueles possíveis de serem explorados economicamente pelo Estado 

(quer como atividade-fim, por meio da constituição de empresas públicas e 

sociedades de economia mista, previstas no §1º do artigo 173 da Constituição 

Federal; quer como atividade-meio, mediante a exploração direta de um bem 

dominical seu para fins econômicos), estariam, pelo menos para fins de incidência 

do art. 182, §4º, inc. II, da CF/88 (BRASIL, 1988), fora do campo da imunidade 

tributária relativa ao IPTU, não podendo tais bens ser revestidos com o manto 

protetor que acoberta os demais bens públicos que, pela função a que se destinam, 

exigem proteção especial, sob pena de sacrificar o interesse público. 

Em outras palavras, a imunidade recíproca só abrange o patrimônio estatal 

diretamente vinculado à prestação do serviço público que realiza. Em se tratando de 

patrimônio disponível, afeto ao domínio privado do Estado e passível, portanto, de 

ser utilizado para a exploração de atividade econômica em concorrência com a 

iniciativa privada, sujeita-se à tributação, mormente para fins extrafiscais 

(aplicação do IPTU progressivo no tempo), como forma de compelir o Poder 

Público ao cumprimento da função social, constituci onalmente delimitada 55. 

                                                 
55 A propósito, veja-se que o caráter extrafiscal inerente à progressividade do IPTU, prevista pelo art. 
182, §4º, inc. II da CF/88, já justificou, por exemplo, a não incidência da limitação ao poder de tributar 
contida no inciso IV do art. 150 da Constituição (vedação da utilização de tributo com efeito de 
confisco), podendo tal argumento, de igual forma, afastar a aplicação da imunidade tributária 
recíproca (limitação ao poder de tributar prevista no inciso VI, alínea “a” do art. 150 da Constituição): 
“Mas não ofendem à Constituição impostos que, em função extrafiscal, são instituídos com propósito 
de compelir ou afastar o indivíduo de certos atos ou atitudes. Nesse caso, o caráter destrutivo e 
agressivo é inerente a essa tributação admitida por tribunais americanos e argentinos e da qual há 
exemplos no Direito Fiscal brasileiro quando visa ao protecionismo à indústria, ao incentivo à 
natalidade, ao combate ao ausentismo, ao latifúndio etc. Destarte, o art. 153, §1º [da Constituição 
anterior], comporta, evidentemente, as exceções justificadas, expressas ou implícitas nos objetivos 
extrafiscais do legislador. Esses fins extrafiscais, em geral, resultam de cláusulas da Constituição. Se 
esta pretende amparar a família, tolera a tributação pessoal drástica sobre o celibato. Se promete 
melhor distribuição da propriedade e a condiciona ao bem-estar social, certamente autoriza o 
fiscalismo enérgico, capaz de reprimir o latifúndio, que impede essa distribuição e impossibilita aquele 
bem-estar social. Se a Constituição a todos assegura trabalho que possibilite existência digna, e o 
erige em dever social, é desejável e admissível a tributação violenta que repele acumulações de 
capitais favoráveis à ociosidade dos donos ou apenas incompatíveis, economicamente, com o pleno 
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Na linha de raciocínio desenvolvida pelo Ministro Joaquim Barbosa, a 

utilização de bens dominicais para a exploração pelo Poder Público de atividade 

econômica (como, por exemplo, alugar um imóvel desafetado de qualquer serviço ou 

atividade administrativa típica) configurar-se-á típica hipótese de exclusão da 

imunidade tributária recíproca, tratando-se de patrimônio, renda ou serviços não 

utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes ao ente federado, cuja 

tributação, portanto, não colocaria em risco a respectiva autonomia política, sendo, 

como dito, “incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero 

instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em 

circunstâncias mais vantajosas”. 

Em outras palavras, a simples caracterização econômica e lucrativa da 

atividade, a ausência de riscos ao pacto federativo e a observância à livre iniciativa e 

à livre concorrência autorizariam a incidência da tributação sobre determinado ente 

público dominical, vez que, nas palavras do próprio julgador, “a salvaguarda não se 

presta a proteger aumento patrimonial dissociado de interesse público primário”, o 

que já fora objeto de pronunciamento explícito pelo STF, quando do julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 451.15256, a seguir transcrito: 

 

EMENTA: Recurso extraordinário. IPTU. Imóvel da União destinado à 
exploração comercial. Contrato de concessão de uso. Posse precária e 
desdobrada. Impossibilidade de a recorrida figurar no pólo passivo da 
obrigação tributária. Precedente. Recurso extraordinário a que se nega 
provimento. 
[...] É necessário que se faça outro tipo de análise do ponto de vista de 
consequência, ou seja, a possibilidade de Estados e Municípios, ou mesmo 
a União, de avaliar se bens determinados estão ou não sendo utilizados 
numa atividade própria certamente provocará uma tensão federativa, que o 
dispositivo da imunidade recíproca tenta evitar. [...] De início, anoto que a 
Infraero é empresa pública, constituída nos termos da Lei 5.852/1972 para 
implantar, administrar, operar e explorar industrialmente aeroportos, 
instalações, áreas e serviços correlatos ou afins. Trata-se de atividade de 
inequívoca índole pública, de competência da União, nos termos do art. 21, 
XII, c, da Constituição federal. Por outro lado, a propriedade imóvel que o 
recorrente pretende tributar, embora pertencente à União, teve o uso 

                                                                                                                                                         
emprego” (BALEEIRO, 1997, p.567). Diante disso, de igual forma, defende-se, aqui, que a exceção à 
imunidade intergovernamental se justifica nesse caso em função do caráter extrafiscal da tributação 
prevista na norma estatutária (art. 7º da Lei nº 10.257/01) (BRASIL, 2001), como forma de compelir o 
proprietário faltoso, ainda que este seja a União ou o Estado-membro, a dar um adequado 
aproveitamento à sua propriedade urbana, de forma que esta cumpra o Texto Constitucional (em 
todos os seus artigos inerentes à função social da propriedade). Em outras palavras, pretendendo a 
Constituição Federal, em seus arts. 5º, XXIII, 170, III, 182, §2º, e 186 (BRASIL, 1988), garantir o 
cumprimento da função social por toda e qualquer propriedade, seja ela pública ou particular, há de 
se tolerar a tributação progressiva do IPTU, com fins extrafiscais, sobre imóveis dominicais estaduais 
e federais, descumpridores dessa função. 
56 No mesmo sentido: RE 599.417-AgR (RIO DE JANEIRO, 2009). 
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cedido onerosamente à recorrida, empresa privada de  fins econômicos 
e lucrativos. Para afastar a sujeição passiva da recorrida à obrigação de 
recolhimento de valores à guisa de IPTU, a decisão recorrida adotou dois 
fundamentos. O primeiro diz respeito à extensão da imunidade recíproca, 
para proibir incidência do IPTU sobre a propriedade imóvel detida pela 
União. Tal fundamento ocupava função proeminente e essencial na decisão 
recorrida. Com efeito, lê-se a fls. 189 que “não há incidência de IPTU, tendo 
em vista que não há tributação de entes federais pelos municípios, de 
acordo com o disposto no inciso VI, alíena a, do art. 150 da CF/88” (fls. 
189). Ademais, a própria recorrida, então impetrante, evocava a imunidade 
recíproca na causa de pedir (fls. 03/09-10). [...] Entendo que o acórdão 
recorrido se equivocou. O art. 150, VI, a, §2º e §3º, tem a seguinte redação:  
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] 
VI - instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; [...] 
§ 2° A vedação do inciso VI, 'a', é extensiva às au tarquias e às fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à 
renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas 
decorrentes. 
§ 3° As vedações do inciso VI, 'a', e do parágrafo anterior não se aplicam ao 
patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de 
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos 
privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou 
tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de 
pagar imposto relativamente ao bem imóvel.” 
Tais dispositivos permitem a instituição e cobrança  de tributos sobre a 
renda, patrimônio ou serviços prestados pelos entes  federados nas 
hipóteses em que os respectivos fatos geradores cor respondam a 
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáve is a 
empreendimentos privados, ou em que haja contrapres tação ou 
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. No que  se refere às 
autarquias e às fundações mantidas pelo Poder Públi co, a proibição da 
instituição e cobrança de tributos somente alcança o patrimônio, a 
renda e os serviços vinculados às respectivas final idades essenciais 
ou às delas decorrentes. Ora, no caso em exame, é i ncontroverso que 
o imóvel de propriedade da União é empregado em ati vidade de fim 
exclusivamente privado e com intuito lucrativo. Com efeito, lê-se a fls. 
03 que a recorrida presta serviços de academia de ginástica, atividade 
inequivocamente alheia à administração aeroportuária. Ademais, não há 
como conciliar a função operada pela imunidade recíproca e o efeito jurídico 
e pragmático emprestado pelo acórdão recorrido à tributação da recorrida. 
Observo que a imunidade tributária recíproca opera como mecanismo 
de ponderação e calibração do pacto federativo, des tinado a assegurar 
que entes desprovidos de capacidade contributiva ve jam diminuída a 
eficiência na consecução de seus objetivos definido s pelo sistema 
jurídico. Por outro lado, a imunidade recíproca tam bém é clara 
salvaguarda contra o risco de utilização de tributo s como instrumento 
de pressão econômica entre os membros do pacto fede rativo. Nesse 
sentido, tanto os objetivos como os efeitos do reco nhecimento da 
aplicação da imunidade recíproca são passíveis de s ubmissão ao crivo 
jurisdicional, em exame de ponderação, de modo que na basta a 
constatação objetiva de propriedade do bem. Entendo  que a 
circunstância objetiva de o imóvel pertencer à Uniã o não justifica que 
a imunidade tributária tenha como efeito colateral a concessão de 
vantagem que não se coadune com as normas garantido ras da livre 
iniciativa e concorrência entre os agentes de merca do. Assim entendo, 
em primeiro lugar, porque a tributação do imóvel pe rtencente à União 
mas explorado economicamente por particular não imp lica risco algum 
ao equilíbrio entre os entes federados; em segundo,  porque a recorrida 
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demonstra capacidade contributiva objetiva, por ded icar-se à atividade 
de exploração econômica em caráter privado. O simples sucesso em 
processo de licitação para uso de bem público não justifica a inferência de 
que tais agentes de mercado sejam diferenciados dos demais agentes, 
proprietários ou possuidores de imóveis que não pertençam ao acervo de 
ente federado. Noto que a recorrida e os demais empreendedores 
deixam de concorrer em igualdade de condições por f orça de 
disposição constitucional que não contempla o exerc ício privado de 
atividades econômicas (imunidade recíproca), e não em razão de 
questões econômicas ou de gerenciamento próprias do  mercado. O 
valor do IPTU deixa de ser um custo e, portanto, ou  aumenta o lucro do 
negócio, ou diminui o preço do serviço. Cabe, aqui, a máxima extraída 
de reflexão a que chegou a Corte Suprema dos Estados Unidos no caso 
Halliburton Oil Well Co. vs. Reily (373 US 64, 1963): “a igualdade, para 
propósito de concorrência e do fluxo comercial, é medida em dólares e 
centavos, e não em abstrações legais”. Rememoro, ainda, adotadas as 
devidas ressalvas, a seguinte ponderação da Suprema Corte norte-
americana quanto à extensão da imunidade recíproca, nas palavras do 
Justice Stone, textualmente: 
“It was further pointed out that, as applied to the taxation of salaries of the 
employees of one government, the purpose of the immunity was not to 
confer benefits on the employees by relieving them from contributing their 
share of the financial support of the other government, whose benefits they 
enjoy, or to give an advantage to a government by enabling it to engage 
employees at salaries lower than those paid for like services by other 
employers, public or private, but to prevent undue interference with the one 
government by imposing on it the tax burdens of the other. [...] The Court 
concluded that the claimed immunity would do no more than relieve the 
taxpayers from the duty of financial support to the national government in 
order to secure to the state a theoretical advantage, speculative in character 
and measurement and too unsubstantial to form the bases of an implied 
constitutional immunity from taxation.” (Graves v. N.Y. .ex reI. O’Keefe, 306 
U.S. 483 1938). 
Registro, ainda, semelhante opinião de Misabel Derzi quanto à extensão da 
imunidade recíproca: “[...] a imunidade recíproca não beneficia particulares, 
terceiros que tenham direitos reais em bens das entidades públicas, nem 
créditos ou rendas de outrem contra tais entidades como queria Pontes de 
Miranda – cessando os ‘odiosos’ privilégios de funcionários públicos, 
magistrados, parlamentares ou militares; não se estende, pelos mesmos 
fundamentos, aos serviços públicos concedidos, nem exonera o promitente 
comprador da obrigação de pagar impostos relativamente ao bem imóvel.” 
(BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 
Atualização e notas de Misabel Derzi. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, 
p. 295.) Reconhecer a aplicabilidade da imunidade recíproca à 
tributação de imóvel locado a particulares, para ex ploração de 
atividade econômica de cunho privado, redundaria, e m última análise, 
em privilegiar a exploração econômica particular, e  não o pacto 
federativo. Por essas razões, afasto o fundamento a dotado pelo 
acórdão recorrido quanto à configuração de imunidad e à tributação 
para a propriedade ou posse do bem imóvel que se pr etende gravado 
por IPTU. [...] Do exposto, julgo improcedente o recurso extraordinário e 
firmo a inaplicabilidade da imunidade prevista no art. 15 0, VI, a, da 
Constituição à propriedade imóvel pertencente à Uni ão mas cedida a 
particular para desempenho de atividade econômica e  de cunho 
privado (RIO DE JANEIRO, 2007, grifo nosso). 

 

Nesse exato sentido, imagine-se, por exemplo, um imóvel federal situado no 

centro de determinado Município, região dotada de infraestrutura urbana e carente 
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de bens, sem qualquer utilização pela União, que se mantém ociosa e inerte, 

resistindo, inclusive, em celebrar contratos de locação que gerariam rendas aos 

cofres públicos. Não seria possível, vislumbrando-se em sua omissão ofensa direta 

ao Texto Constitucional, admitir-se a imposição, pelo Município, da utilização 

compulsória, capaz de garantir o cumprimento da função social pela propriedade? E 

mais: diante desse argumento, não seria possível a incidência do IPTU progressivo 

extrafiscal, em se tratando de bem público dominical (patrimônio disponível do Poder 

Público), a comportar uma função patrimonial ou financeira, capaz de assegurar 

rendas ao Estado, atividade privada da Administração? Lembre-se que tais bens 

submetem-se, ainda que com certas restrições, ao regime jurídico de direito privado, 

agindo a Administração Pública, em relação a eles, como um particular (DI PIETRO, 

2007, p.620), razão pela qual não deveria a ele se equiparar, pelo menos para fins 

de tributação?  

A compreensão da não incidência da imunidade tributária recíproca, nesse 

caso, decorreria da possível exploração comercial a ser dada ao imóvel pertencente 

ao domínio privado da União, regido sob a égide do direito comum, a caracterizar, 

portanto, típica exploração de atividade econômica pelo Poder Público. A 

propriedade imóvel que se pretende tributar, embora pertencente à União, é objeto 

de exploração de atividade econômica pela Administração Pública, a título oneroso e 

com fins lucrativos. Nesse caso, não sendo o bem destinado ao exercício de uma 

atividade estatal própria, a exclusão da imunidade não provocaria qualquer “tensão 

federativa”, que o dispositivo do art. 150, inc. VI, aliena “a” da Constituição tenta 

evitar (RE 451.152-5) (RIO DE JANEIRO, 2007). 

E, segundo RE 363.412-AgR (BAHIA, 2008), “o alto significado político-

jurídico da imunidade tributária recíproca só se justifica se representar verdadeira 

garantia institucional de preservação do sistema federativo”, sem o quê não se 

justifica. 

Reforça tal entendimento o já transcrito parágrafo 2º do artigo 150 da 

Constituição, responsável por estender a imunidade “às autarquias e às fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e 

aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes” 

(BRASIL, 1988), também já objeto de análise pelo STF57, excluindo-se, como se 

                                                 
57 “É aplicável a imunidade tributária recíproca às autarquias e empresas públicas que prestem 
inequívoco serviço público, desde que, entre outros requisitos constitucionais e legais não distribuam 
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disse, os bens públicos autárquicos e fundacionais quando não vinculados às suas 

finalidades. 

Trata-se, em última instância, de decorrência lógica da própria caracterização 

do patrimônio administrativo, o qual, segundo Ruy Cirne Lima (1982, p.76) alberga 

“todos os bens, pertençam a quem pertencerem, que participam da atividade 

administrativa e se acham, por isso mesmo, vinculados aos fins desta”. Vale dizer, 

os bens adquirem o status de bens públicos imunes à tributação quando tornam 

possível a atividade administrativa, isto é, somente quando vinculados ao 

desempenho de uma função pública. Outrossim, a imunidade concedida aos entes 

federados não pode beneficiar a exploração privada de atividades econômicas, pois 

tal hipótese é, como visto, expressamente excepcionada do campo da imunidade 

recíproca (exclusão feita pelo §3º do art. 150 da CF/88) (BRASIL, 1988). É o 

interesse público, portanto, que sinaliza em tal sentido. 

Destarte, partindo-se de uma interpretação sistemática do Direito e da força 

normativa da Constituição Federal, que prestigia em seus artigos 5º, inciso XXIII, 

170, inciso III, 182, §2º, e 186, a função social da propriedade, não seria defensável 

a tese de que os bens públicos dominicais, na medida em que destinados 

precipuamente à geração de receita, isto é, interesse particular ou privado do 

Estado, seriam passíveis de sofrer a incidência do IPTU progressivo no tempo (art. 

182, §4º, II, CF/88) (BRASIL, 1988), como forma de compelir a sua utilização pela 

Administração Pública consoante o Plano Diretor Municipal? 

Interpretação diversa não estaria a distanciar da correta exegese da 

Constituição, implicando a mitigação da exigência constitucional de que a 

propriedade urbana, seja ela pública ou privada, cumpra a função social a que 

determinada? O reconhecimento da imunidade sobre todos os bens formalmente 

públicos, independentemente da função a que se destinam, não ofenderia 

diretamente o Texto Constitucional, impedindo a aplicação dos instrumentos 

                                                                                                                                                         
lucros ou resultados direta ou indiretamente a particulares, ou tenham por objetivo principal conceder 
acréscimo patrimonial ao poder público (ausência de capacidade contributiva) e não desempenhem 
atividade econômica, de modo a conferir vantagem não extensível às empresas privadas (livre 
iniciativa e concorrência). O Serviço Autônomo de Água e Esgoto é imune à tributação por impostos 
(art. 150, VI, a e § 2º e §3º da Constituição). A cobrança de tarifas, isoladamente considerada, não 
altera a conclusão” (MINAS GERAIS, 2010). “A imunidade tributária recíproca dos entes políticos – 
art. 150, VI, a – é extensiva às autarquias no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços 
vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. CF, art. 150, § 2º” (SÃO PAULO, 
1997a). No mesmo sentido: RE 475.268-AgR (MINAS GERAIS, 2011a); e AI 395.862-AgR-ED-ED 
(MINAS GERAIS, 2011b). 



 
 

 

103 

urbanísticos em prol da efetivação de princípios e direitos fundamentais? 

Nesse sentido: 

 

Não obstante a evolução doutrinária (sobretudo com o advento dos autores 
denominados pós-positivistas como Dworkin e Alexy) acerca da importância 
dos princípios, que de resto também são normas, há resquícios de apego 
ao legalismo, na tentativa injustificável de garantir a utópica segurança 
jurídica, esquecendo-se seus defensores que não há segurança jurídica 
louvável, salvo quando o sistema se adapta aos anseios da coletividade. 
Daí a importância sem igual dos princípios que permitem a modernização 
do pensamento jurídico e o não enrijecimento do sistema. [...] A acolhida 
dos princípios torna possível aplicar as leis de forma justa e condizente com 
a realidade espacial e histórica. A relevância dos princípios decorre do 
Estado Democrático de Direito que exige sistema jurídico aberto, ajustado 
às mudanças vivenciadas na sociedade. Não há, pois, como lhes retirar a 
força jurígena, sob pena de também se negar validade aos princípios 
plasmados no Texto Constitucional (FORTINI, 2004b, p.32).   

 

Com efeito, a interpretação ora proposta homenageia o critério de 

classificação dos bens públicos segundo estejam ou não dedicados ao alcance do 

interesse público, em detrimento do critério formal, para o qual a distinção entre os 

bens públicos e os não públicos perpassa apenas pelo exame do seu titular. 

Prestigia-se, assim, em último grau, a função social da propriedade urbana, 

buscando conferir efetividade ao instituto do parcelamento, edificação e utilização 

compulsórios. Em outras palavras, a par dos fundamentos aqui expostos, seria 

possível afastar a aparente inconstitucionalidade da incidência desse instituto sobre 

bens públicos, indistintamente, tal como fez a Constituição Federal, ao exigir o 

cumprimento da função social como fundamento para o exercício do próprio direito 

de propriedade. Trata-se, sem dúvida alguma, de situação delicada, a exigir certo 

esforço interpretativo, porém, associado à busca de efetivação do Texto 

Constitucional, dando ênfase ao planejamento e à eficiência públicos, como forma 

de se evitar situações extremas como as apresentadas.  

 

3.2.3.1.3 A possibilidade de desapropriação de bens federais e estaduais pelo 

Município 

 

Dito isso, resta-nos, portanto, apurar a possibilidade de se empregar a última 

sanção prevista pelo Texto Constitucional aos imóveis públicos faltosos, consistente 

na desapropriação punitiva dos bens descumpridores da função social, após a 

tributação progressiva por cinco anos consecutivos. 
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Como será melhor explicitado no capítulo quarto, a desapropriação com 

caráter de sanção é a derradeira consequência do inadimplemento do dever de 

cumprir função social, imposta ao proprietário de bem imóvel urbano que, não 

obstante atingido pela imposição de IPTU progressivo ao longo de, pelo menos, 

cinco anos, se omite em diligenciar no sentido de adequar o uso do bem às 

exigências contidas no Plano Diretor. 

Ocorre que o Decreto-lei nº 3.365/41, conhecido como “Lei Geral da 

Desapropriação”, dispõe, em seu artigo 2º, parágrafo segundo, que “os bens do 

domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios poderão ser 

desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, em qualquer 

caso, ao ato deverá preceder autorização legislativa” (BRASIL, 1941), o que 

equivale a dizer que os Municípios podem ter seus bens desapropriados pela União 

e pelos Estados, mas não podem figurar como sujeito ativo na situação oposta, 

impedindo a desapropriação de bens públicos federais e estaduais pelos Municípios, 

ainda que para fins urbanísticos (hipótese prevista pelo inc. III do §4º do art. 182 da 

CF/88) (BRASIL, 1988). 

 

Sobre esta regra, o posicionamento majoritário, ainda hoje vigente, é no 
sentido de é constitucional admitir a desapropriação apenas no sentido 
“descendente” da federação (União pode desapropriar bens dos Estados, 
DF e Municípios; Estados podem desapropriar bens dos Municípios), 
vedando-a no sentido “ascendente” (Município não pode desapropriar bens 
federais e estaduais; Estados e DF não podem desapropriar bens federais). 
Assim sendo, os bens públicos da União jamais serão objeto de 
desapropriação. A idéia invocada como fundamento desta posição é a do 
domínio eminente do Estado, entendido como o poder que o Estado exerce 
sobre todas as coisas que estão em seu território, ou seja, trata-se de poder 
inerente à própria idéia de soberania (CARVALHO, 2009, p.1118). 

 

Com base neste conceito, Carvalho cita Maria Sylvia Zanella Di Pietro, para a 

qual “os interesses definidos pela União são de abrangência muito maior dizendo 

respeito a toda a nação, tendo que prevalecer sobre os interesses regionais” (DI 

PIETRO apud CARVALHO, 2009, p.1118). A questão seria, portanto, a gradação 

do interesse público a ser tutelado:   

 
Dessarte, gestora do interesse nacional, devem os desígnios da União, no 
sentido de velar pela sociedade, prevalecer frente aos do Estado e, 
sucessivamente, o interesse deste, de âmbito regional, prevalecer sobre as 
aspirações locais, de que cuida o Município. O que não se admite é o 
inverso, ou seja, que o município desaproprie bem do Estado e este, por 
conseguinte, atinja o patrimônio da União. Essa posição, já na vigência da 
Norma Ápice de 1988, foi solidificada com a decisão do STF no RE 172.816 
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(DI PIETRO apud CARVALHO, 2009, p.1118). 
 

Na verdade, o que serve de fundamento para o referido entendimento é o 

denominado princípio da “hierarquia federativa” que privilegiaria os interesses 

federais em face dos estaduais, distritais e municipais e que reconheceria a primazia 

dos interesses estaduais em face dos municipais (CARVALHO, 2009, p.1118)58. 

Contudo, com a máxima vênia das posições acima transcritas, citadas pela 

doutrinadora Raquel Melo Urbano de Carvalho, adverte a autora “não coadunar com 

a federação delineada na Constituição de 1988 permitir que a União desaproprie 

bens dos Estados, dos Municípios e do DF e que o Estado desaproprie bens dos 

Municípios, proibindo a desapropriação na ordem inversa”. Para ela, não se 

vislumbra, afinal, “qualquer ‘hierarquia’ entre União, Estados, DF e Municípios. O 

que a Constituição realizou foi uma distribuição de competências entre as diversas 

pessoas políticas, sem evidenciar qualquer prevalência hierárquica a ser observada 

de um ente federativo perante outro”. Defende, portanto, que “a ausência de 

hierarquia e o equilíbrio constitucional imposto nas relações entre os entes da 

federal” evidenciam a inconstitucionalidade de regras como a do artigo 2°, §2°, do 

Decreto Lei n° 3.365 (CARVALHO, 2009, p.1119). 

Também compartilha de tal opinião, Marçal Justen Filho (2005, p.427), no 

sentido de que a diferenciação que permite apenas à União expropriar bens dos 

demais entes federativos e aos Estados produzirem desapropriação dos bens 

municipais não é compatível com a Constituição de 1988, que determina que a 

Federação importa igualdade entre todos os entes federativos (art. 19, inc. III). 

 

Isso não significa impossibilidade de entes federativos desapropriarem bens 
públicos alheios, mas tal possibilidade deverá ser reconhecida em igualdade 
de condições para todos os membros da Federação. Não há dúvida que tal 
circunstância caracteriza uma hipótese excepcional, que exigirá a edição de 
leis autorizadoras de todos os entes envolvidos, consoante resulta claro da 
parte final do §2° do artigo 2° do Decreto Lei n° 3 .365/41. Afinal, é certo que 
não é compatível com a Constituição afirmar que a União é superior ao 
Estado e ao Município, do que se extrairia o cabimento de expropriar os 
bens deles. Cada ente federativo tem sua autonomia consagrada, e lhe é 
assegurado valer-se de seu patrimônio para cumprir os seus fins 
(CARVALHO, 2009, p.1119). 

 

Fábio Konder Comparato (1996, p.111) defende o entendimento segundo o 

qual tal dispositivo estaria implicitamente revogado com o restabelecimento pleno da 

                                                 
58 Em igual sentido, Carvalho Filho (2006, p.673) e Faria (2001, p.464), dentre outros. 
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Federação, diante da imperiosidade de coexistência harmônica entre as várias 

unidades políticas, autônomas entre si. Todavia, o referido autor assim o faz para, 

ao final, negar a possibilidade jurídica de qualquer desapropriação de bens públicos, 

seja no sentido estabelecido pela Lei de Desapropriações, seja no sentido inverso 

àquele. 

Tal posicionamento, contudo, extremado, parece-nos não coadunar com a 

melhor interpretação a ser dada ao indigitado parágrafo 2º do artigo 2º da Lei de 

Desapropriações (BRASIL, 1941), propondo-nos Gustavo Alexandre Magalhães a 

aplicação, no caso, do princípio da interpretação conforme à Constituição59, 

interpretando-o extensivamente “de modo a admitir-se a desapropriação de bens 

públicos também em sentido inverso àquele estabelecido pela interpretação literal do 

dispositivo normativo” em questão (MAGALHÃES, 2007, p.65). 

 

Isso quer dizer que mantém-se a possibilidade de a União desapropriar 
bens dos Estados-membros e Municípios, como também de os Estados 
Federados desapropriar dos Municípios. A inovação trazida pela aplicação 
do princípio da interpretação conforme à Constituição consiste na 
possibilidade de os Municípios também poderem desapropriar bens da 
União e dos Estados Federados e de estes últimos também poderem 
desapropriar bens da União. Assim, tem o aplicador do direito condições de 
“salvar” a norma jurídica, visto que restabelece a igualdade entre as 
pessoas políticas, não implicando mais ofensa ao constitucional princípio 
federativo (art. 19, II).  Portanto, corolário do princípio da independência e 
harmonia dos poderes, a interpretação conforme a Constituição seria de 
aplicação obrigatória, no sentido de se admitir a desapropriação de bens 
públicos na escala inversa àquela estabelecida pelo Decreto-lei nº 3.365/41, 
evitando-se, assim, a invalidação da norma e a conseqüente 
impossibilidade de se desapropriar bens públicos no direito brasileiro. Não 
há como negar que é esta a interpretação que mais respeita o princípio da 
separação dos poderes e, ao mesmo tempo, preserva a autonomia política 
dos Estados Federados e dos Municípios enquanto entidades federativas 
(MAGALHÃES, 2007, p.65). 

 

                                                 
59 Acerca do princípio da interpretação conforme à Constituição, esclarece-nos o autor que, “em 
havendo mais de uma interpretação possível de determinada norma jurídica, deve o aplicador do 
direito optar pelo sentido que torne a norma compatível com a Constituição. Visa a interpretação 
conforme à Constituição, assim, a buscar o sentido necessário e o único que torna possível a 
existência válida da norma questionada em face da Constituição Federal. Segundo o professor Jorge 
Miranda, a interpretação conforme a Constituição não é apenas uma regra de interpretação, mas um 
método de fiscalização de constitucionalidade, sendo aplicável quando, entre interpretações 
plausíveis e alternativas, exista alguma que permita compatibilizá-la com a Constituição. O seu papel, 
como ensina Luís Roberto Barroso, é ‘o de ensejar, por via de interpretação extensiva ou restritiva, 
conforme o caso, uma alternativa legítima para o conteúdo de uma norma que se apresenta como 
suspeita’. A interpretação conforme a Constituição visa a buscar o sentido necessário e o único que 
torna possível a existência válida da norma questionada em face da Constituição Federal” 
(MAGALHÃES, 2007, p.65). 
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Segundo o autor (MAGALHÃES, 2007), em artigo específico sobre o tema60, 

interpretar o parágrafo segundo do artigo 2º do Decreto-lei nº 3.365/41 (BRASIL, 

1941) no sentido de fazer prevalecer a existência de hierarquia entre as pessoas 

políticas componentes da Federação significa compreender o instituto nos moldes 

em que foi concebido no ano de 1941, sob o advento da Constituição de 1937, 

outorgada por Getúlio Vargas durante o Estado Novo61. 

Desse modo, além de criar sérios problemas no plano jurídico-normativo (leia-

se inconstitucionalidades), a existência de hierarquia entre os entes da federação 

“acarreta graves distorções no campo social, de forma que Estados Federados e 

Municípios encontram enormes dificuldades na tentativa de cumprir seus deveres 

constitucionalmente estabelecidos” (MAGALHÃES, 2007, p.57), tal qual o dever-

poder dos Municípios de exigir o cumprimento da função social de toda e qualquer 

propriedade urbana, aqui delineado. 

Assim, para Magalhães (2007, p.57), “com o advento da Constituição de 

1988, não existe mais no ordenamento jurídico brasileiro fundamento de validade 

para a concepção tradicional do instituto da desapropriação de bens públicos”, 

implicando a interpretação literal do dispositivo em comento ofensa direta ao 

princípio federativo, nos moldes em que foi consagrado pela atual Carta 

Constitucional de 1988, que, em seus artigos 18 e 19, preceitua: 

 
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
 
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: [...] 
III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si (BRASIL, 
1988). 

                                                 
60 Intitulado “Sobre a reinterpretação do instituto da desapropriação de bens públicos em face do 
princípio federativo consagrado pela Constituição federal de 1988”. 
61 Com efeito, foi o Decreto-lei nº 3.365, de 21/06/1941 (BRASIL, 1941), editado “sob a vigência da 
Constituição de 1937, em um período da história constitucional brasileira em que o princípio 
federativo foi praticamente abolido. Embora a Constituição de 1937 tenha estabelecido como ‘Forma 
do Estado Brasileiro’ a Federação, se analisarmos o sistema constitucional então vigente poderemos 
constatar que a nossa ‘Forma de Estado’ não passava de um Estado Unitário descentralizado” 
(MAGALHÃES, 2007, p.64). É o que se depreende das lições doutrinárias citadas por Magalhães, no 
sentido de que, “durante todo o Governo de Getúlio Vargas, o Brasil era como que Estado-unitário e 
não Federação” (CRETELLA JÚNIOR apud MAGALHÃES, 2007, p.64), sendo que, “no regime da 
falsa 'Constituição' de 1937, foi praticamente abolido o Estado Federal do Brasil” (COMPARATO apud 
MAGALHÃES, 2007, p.64). Também Dircêo Torrecillas Ramos afirma que, com o Estado Novo, 
criado por meio da outorga da Constituição de 1937 por Getúlio Vargas, estabeleceu-se uma 
tendência autoritária do regime político. Além da dissolução do Congresso Nacional e da extinção dos 
partidos políticos, adotou-se um regime de intervenção permanente nos Estados (RAMOS apud 
MAGALHÃES, 2007, p.64). 
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Assim, não há campo para se falar em hierarquia entre as pessoas políticas 

no direito brasileiro, mas simplesmente em repartição de competências entre as 

entidades federativas, distribuídas em três níveis: União (nível federal), Estados 

Federados (nível estadual) e Municípios (nível municipal). Portanto, considerando o 

sistema federativo consagrado pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), 

não existem pessoas políticas superiores e pessoas políticas inferiores, mas 

simplesmente pessoas políticas, as quais se encontram no mesmo nível hierárquico, 

porém, com distintas competências: 

 

Torna-se necessário, assim, interpretar o instituto da desapropriação de 
bens públicos à luz do princípio federativo, consolidado em todo o sistema 
constitucional, e não só no artigo 1°. Segundo Raul  Machado Horta, o 
princípio federativo consagrado pela Constituição de 1988 busca o equilíbrio 
entre a centralização do poder no ente central e a descentralização. Para o 
autor, “a nova repartição de competências representa uma tentativa para 
superar o federalismo hegemônico que se implantou na Constituição 
Federal de 1934”. Observe-se, pois que, considerando a nova configuração 
dada ao Princípio Federativo pela Constituição de 1988, não há lugar no 
atual sistema jurídico-constitucional para a referida supremacia de 
entidades federativas (“superiores” ou “maiores”). Além disso, sendo o 
Brasil um Estado Federal, não há que se falar em domínio eminente, tendo 
em vista que não existe soberania da União, na condição de ente central da 
federação, como também não existe soberania dos estados federados 
(Estados-membros) ou dos municípios. A soberania, de titularidade do povo 
brasileiro (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988), 
manifesta-se por meio do Estado Brasileiro como um todo, ou seja, por meio 
do Estado Federal. Portanto, conclui-se que o modelo original do instituto da 
desapropriação de bens públicos não foi recepcionado pela Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, visto que é incompatível com o 
Princípio Federativo (MAGALHÃES, 2007, p.64). 

 

Logo, ainda que não se trate, por enquanto, de posição majoritária na 

doutrina62, há de se questionar a constitucionalidade do parágrafo segundo do artigo 

2º, do Decreto-lei nº 3.365/41 (BRASIL, 1941), quer diante da autonomia dos entes 

federados estabelecida com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), quer 

diante do impositivo comando constitucional de cumprimento da função social por 

todas as propriedades, indistintamente. 

Como bem defendido por Marçal Justen Filho, inexiste superioridade 

hierárquica entre os entes federados, haja vista que cada um possui a sua 

autonomia constitucionalmente consagrada, sendo-lhe assegurado “valer-se de seu 

patrimônio para cumprir os seus fins” (JUSTEN FILHO, 2005, p.427), fins esses que 
                                                 
62 Nesse sentido: (MEIRELLES, 2006a; MELLO, 1999, p. 512; MOREIRA NETO,1996,  p. 288; DI 
PIETRO, 2007, p. 141;  GASPARINI, 2002, p.449).     
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só serão legítimos na medida em que atenderem às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade, consoante planejamento urbano previamente traçado pelo 

ente municipal (executor, por excelência, da política urbana). 

Com efeito, uma conduta estatal contrária ao interesse público - verificada 

quando, por exemplo, a União deixa de dar destinação adequada a um imóvel seu, 

que permanece em situação de completo abandono, sem qualquer destinação 

social, ainda que econômica - não pode justificar a manutenção da regra restritiva - e 

inconstitucional, como visto - inserta no art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº 3.365/41 

(BRASIL, 1941). 

E, partindo-se do fundamento da abrangência dos interesses envolvidos, a 

justificar a impossibilidade do Município desapropriar bens federais e estaduais, não 

há como sustentar a primazia ou predominância dos interesse federais ou estaduais, 

quando contrários ao interesse público, sobre os municipais, afetos à ordenação do 

solo urbano de modo que este cumpra a sua função social. 

Nesse sentido, agindo qualquer ente federado de forma contrária ao 

planejamento urbano, fazendo com que sua propriedade descumpra função social, 

inexiste interesse público a ser tutelado, sequer interesse de maior abrangência 

(nacional ou estadual), a justificar uma situação de prevalência, como aquela 

prestigiada pelo artigo 2º, §2º, do Decreto-lei nº 3.365/41 (BRASIL, 1941). 

Idêntica conclusão fora, inclusive, defendida por Levin (2010), ao se socorrer 

da doutrina desenvolvida por Letícia Queiroz de Andrade, que legitima o exercício do 

poder expropriatório entre as entidades federativas quando confrontados interesses 

públicos primários de distintas escalas de abrangência (nacionais, regionais e locais) 

e interesses públicos secundários que se relacionem com intensidades distintas aos 

interesses públicos primários. 

Nesse contexto, “os entes federativos podem desapropriar bens uns dos 

outros, desde que o beneficio coletivo gerado pela desapropriação for maior que o 

benefício social gerado pela permanência do bem no patrimônio do ente público 

expropriado” (LEVIN, 2010, p.257). 

 

De fato, se o Município pode até mesmo exercer o seu poder expropriatório 
em face das entidades da Administração Direta a fim de fazer prevalecer o 
interesse público primário sobre o secundário, pode também exercê-lo 
sobre os imóveis de propriedade das autarquias e fundações públicas 
utilizados em desacordo com o plano diretor municipal. Afinal, o interesse 
público primário será prestigiado com a utilização do imóvel público urbano 
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de acordo com os preceitos do plano diretor, e não com a permanência 
desse bem no patrimônio de entidade autárquica ou fundacional sem o seu 
adequado aproveitamento. [...] A permanência de bem urbano no patrimônio 
da autarquia ou fundação pública para fins puramente econômicos, sem 
qualquer utilização para suas finalidades institucionais, representa interesse 
secundário da Administração, que deve ceder frente ao interesse público 
primário, consubstanciado na utilização dessa propriedade em prol da 
coletividade, em cumprimento à sua função social. Em consequência, o 
Poder Público municipal pode promover a desapropriação sancionatória 
prevista no art. 8° da Lei n° 10.257/2001 em face d e imóveis de autarquias e 
fundações públicas, federais e estaduais, que não estejam vinculados às 
respectivas finalidades institucionais, ou que sejam destinados à realização 
de atividade típica do setor privado, se utilizados em desacordo com o plano 
diretor, e depois de decorridos os cinco anos de cobrança de IPTU 
progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação imposta nos 
termos do art. 5° do mesmo diploma legal. Trata-se de instrumento eficaz 
para fazer com que os bens imóveis urbanos de propriedade de entidades 
da Administração Indireta cumpram sua função social (LEVIN, 2010, p.258). 

 

A teoria apresentada é, portanto, perfeitamente cabível para justificar a 

desapropriação sancionatória por parte do Poder Público Municipal de imóvel de 

propriedade dos demais entes federados, caso não cumpra sua função social, nos 

termos do art. 8º do Estatuto da Cidade, depois de esgotado o prazo para o 

cumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel e decorridos 

cinco anos de cobrança do IPTU progressivo, consequências essas que serão 

objeto de capítulo próprio mais adiante.  

Isso porque, como visto, a permanência de bem público urbano, municipal, 

estadual ou federal, para fins puramente econômicos, sem qualquer utilização para 

suas finalidades institucionais, representa interesse secundário da Administração, 

que deve ceder frente ao interesse público primário, consubstanciado no adequado 

aproveitamento dessa propriedade em prol da coletividade, em cumprimento à sua 

função social. 

À título de conclusão, portanto, estão sujeitos à obrigação de parcelar, edificar 

e utilizar compulsoriamente quaisquer proprietários de imóvel urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, contrário ao Plano Diretor, podendo ser compelido a 

dar adequada utilização à sua propriedade. 

Tem-se, portanto, como sujeito passivo destinatário da norma em foco toda 

pessoa física ou jurídica detentora do título de propriedade do solo urbano 

descumpridor de sua função social, podendo a pessoa jurídica consistir-se de 

personalidade privada ou mesmo pública, em se tratando de bens dominicais seus, 
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desafetados das atividades institucionais63. 

Com efeito, respeitando-se os que defendem posição contrária, negar a 

aplicação dos instrumentos de urbanização compulsória previstos no parágrafo 4º do 

artigo 182 da Constituição Federal sobre toda e qualquer propriedade urbana que 

desatenda às exigências fundamentais de ordenação da cidade afetas ao 

planejamento urbanístico, seja ela privada ou pública, municipal, estadual ou federal, 

implica negar vigência ao princípio constitucional da função social da propriedade, 

bem como, em última análise, aos princípios da proporcionalidade e da isonomia, 

atribuindo tratamento diferenciado a proprietários que, de igual modo, negam a 

vocação social de seus bens, deixando de atribuir-lhe uma destinação compatível 

com o Estado Democrático de Direito, comprometido com a efetivação dos princípios 

e direitos fundamentais. 

 

                                                 
63 A propósito, em certo sentido, a doutrina assim já se posicionou. Fortini (2004a, p.118), por 
exemplo, ao analisar a possibilidade de se empregar a tributação progressiva e a desapropriação 
punitiva sobre imóveis públicos urbanos que descumpram a sua função social, afirmou: “Talvez, com 
algum esforço, fosse possível argumentar que a imunidade tributária não resiste ao confronto com o 
princípio da função social da propriedade, a ponto de se defender a exação na hipótese de os bens 
dos entes políticos e das autarquias e fundações não cumprirem função social. Justificaria tal 
entendimento o fato de que a imunidade tributária não é um fim em si mesma, mas, ao contrário, 
traduz um mecanismo para que a atividade pública seja realizada a contento, sem atropelos. 
Portanto, se a pessoa jurídica agraciada com a imunidade não se faz merecedora (ao menos quanto 
a determinado bem) porque parte de seu patrimônio não está a cumprir função social, seria de se lhe 
aplicar a tributação progressiva”. Contudo, o óbice verificado, nesse caso, pela autora refere-se ao 
fato de que “os Municípios, ainda que pudessem instituir a tributação progressiva sobre os bens das 
demais pessoas da federação, das autarquias e fundações, estaria, por razões óbvias, impossibilitado 
de se autotributar”. De igual forma, “o Município não teria como se autodesapropriar”. Segundo Fortini 
(2004a, p.118), “tal impedimento elevaria os Municípios à condição de entes privilegiados, 
promovendo distinção entre os entes da federação desprovida de suporte jurídico, até porque o 
interesse público no desenvolvimento satisfatório dos Municípios (intuito primordial a justificar o 
cumprimento da função social) exige o esforço de todos os protagonistas, sem exceção”. Partindo de 
tais argumentos, a autora conclui que, “a despeito de se impor aos bens pertencentes à 
Administração Pública o dever de cumprir função social, as sanções delineadas no Estatuto da 
Cidade não atingem os entes políticos. Além dos argumentos tradicionais, a inviabilidade decorre da 
impossibilidade de se consagrar tratamento diferenciado entre os membros da federação. Se os 
Municípios não podem aplicar sanções sobre si mesmos (tributação progressiva e desapropriação 
punitiva), não há como lhes atribuir poder-dever de punir os Estados e a União, caso seus bens não 
estejam a cumprir função social”. Contudo, a afastar tal entendimento, aqui já se defendeu a tese de 
que, quanto aos seus próprios bens, vige para as Municipalidades, assim como para os demais entes 
federados, a responsabilidade de utilizá-los segundo o disposto no Plano Diretor, de forma a cumprir 
a função social a que destinados. Para tanto, pode ser assim judicialmente compelido à obrigação de 
fazer (parcelar, edificar e utilizar determinado bem dominical ocioso), além de se responsabilizar por 
tal omissão (possivelmente enquadrada, como visto, em uma das hipóteses de improbidade 
administrativa pela Lei nº 8.429/92). Logo, a impossibilidade de o Município se autonotificar, 
autotributar e, ainda, de se autodesapropriar, não pode ser vista como óbice à aplicação dos 
instrumentos previstos no §4º do art. 182 da Constituição aos demais entes federados, nem o torna 
imune à imposição constitucional afeta ao cumprimento da função social por toda propriedade 
urbana, seja ela pública ou particular, alçada à categoria de princípio constitucional incluso no artigo 
5º da Constituição Federal. 
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3.2.4 Solo urbano 

 

Tanto a Constituição Federal (art. 182, §4º) (BRASIL, 1988) como o Estatuto 

da Cidade (art. 5º, caput) (BRASIL, 2001) referem-se ao solo urbano como objeto da 

intervenção urbanística sob estudo, sendo necessária a exata compreensão do 

termo para fins de parcelamento, edificação e utilização compulsórios. 

Para José Afonso da Silva,  

 

a qualificação do solo como urbano é função dos planos e normas 
urbanísticos, que lhe fixam o destino urbanístico a que fica vinculado o 
proprietário. O solo passa a ter qualificação urbana, quando ordenado para 
cumprir destino urbanístico, especialmente a edificabilidade e a vialidade 
(de viário) - que não são, por natureza, qualidades do solo (SILVA, 2008, 
p.82). 

 

Tem-se, pois, como solo urbano, para os fins aqui pretendidos, o solo 

destinado ao exercício das funções urbanísticas, resultado da projeção da atividade 

humana, impregnado de valor cultural. Ainda segundo Silva (2008, p.82), “a 

destinação urbanística dos terrenos é uma utilidade acrescida a eles pelos planos e 

leis de caráter urbanístico”, conferindo a qualidade de urbano a determinado solo 

existente: 

 

Utilidade que se especifica em várias modalidades, conforme o 
aproveitamento concreto definido para cada terreno. A utilização, por 
conseguinte, do solo urbano pelos proprietários depende da 
predeterminação dada pela legislação e planos urbanísticos. O lote - 
parcela de terreno destinada à edificação - é uma das modalidades 
predeterminadas por via especialmente dos planos de parcelamento do solo 
para fins urbanos. O lote é, consequentemente, uma criação da atividade 
urbanística; surge, pois, como uma utilidade legal do terreno: a 
edificabilidade. Veja-se, pois, que a edificabilidade não é algo de natural aos 
terrenos. O que é natural a eles é a produção das chamadas riquezas 
naturais. A edificabilidade é algo que surge com a ordenação urbanística do 
solo. É algo novo, acrescido, criado pelos planos e normas urbanísticos, por 
mais elementares que sejam. Edificabilidade é qualificação legal que se 
atribui a algum terreno urbano. Essa qualificação é que possibilita ao 
proprietário exercer a faculdade de construir em terreno urbano. Sem ela a 
faculdade não existe (SILVA, 2008, p.83). 

 

Qualifica-se, portanto, o destino urbanístico como um dos efeitos do plano 

urbanístico sobre o solo. O outro efeito seria a vinculação desse destino para o 

proprietário do imóvel. A figura do destino expressa uma qualificação formal dos 

terrenos, executada exclusivamente pelo plano urbanístico (COLLADO, 1979, 
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p.173). Ou seja, o destino, imputável exclusivamente pelo plano, cria uma utilidade 

legal do solo da qual pode aproveitar-se o proprietário, e que se contrapõe a 

utilidade natural dos terrenos, identificada com sua natureza de rústicos (COLLADO, 

1979, p.183). Em outras palavras, é a lei do plano urbanístico a responsável pela 

atribuição de um destino urbanístico ao solo, já que a vocação natural do terreno é 

materialmente agrícola. 

No caso da Lei Federal nº 5.172/66 (BRASIL, 1966), entende-se como zona 

urbana, para efeitos de incidência do IPTU, “a definida em lei municipal; observado o 

requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) 

dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público” (§1º do artigo 

32). 

 
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
II - abastecimento de água; 
III - sistema de esgotos sanitários; 
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição 
domiciliar; 
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) 
quilômetros do imóvel considerado (BRASIL, 1966).64 

 

Já o Decreto-lei nº 271/67 (BRASIL, 1967) considera zona urbana “a da 

edificação contínua das povoações, as partes adjacentes e as áreas que, a critério 

dos Municípios, possivelmente venham a ser ocupadas por edificações contínuas 

dentro dos seguintes 10 (dez) anos” (§3º do artigo 1º). 

Por outro lado, para efeitos da regularização fundiária de assentamentos 

urbanos tratada pela Lei Federal nº 11.977/09 (BRASIL, 2009b), considera-se área 

urbana a “parcela do território, contínua ou não, incluída no perímetro urbano pelo 

Plano Diretor ou por lei municipal específica” (art. 47, inc. I), classificando como área 

urbana consolidada a “parcela da área urbana com densidade demográfica superior 

a 50 (cinquenta) habitantes por hectare e malha viária implantada e que tenha, no 

mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados” 

(art. 47, inc. II). 

 

a) drenagem de águas pluviais urbanas; 
b) esgotamento sanitário; 

                                                 
64 A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes 
de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao 
comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo 1º do referido art. 
32 do CTN. 
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c) abastecimento de água potável; 
d) distribuição de energia elétrica; ou 
e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos (BRASIL, 2009b). 

 

Na lição de Gasparini (2002, p.28), o solo urbano, para fins de incidência das 

obrigações de parcelar, edificar e utilizar, de acordo com o disposto no art. 5º da Lei 

nº 10.257/2001, equivale a um “terreno com qualquer configuração, e área”. Para o 

jurista, “não importa a figura geométrica que ostenta, a área que encerra ou a 

topografia que apresenta”. Acrescenta o autor que o solo urbano “pode ser uma 

gleba ou um lote”, e que “basta que possa ter alguma utilização segundo as 

exigências da legislação municipal para que seja passível” das obrigações em 

questão, “ou, mesmo, de uma combinação entre elas (edificação e 

estacionamento)”.  

Em síntese, após ser o solo classificado como urbano pelo Plano Diretor 

Municipal, sendo-lhe atribuída uma utilidade legal, pode ser o seu proprietário 

compelido pelo Poder Público Municipal a proceder ao seu parcelamento, à sua 

edificação ou mesmo à sua utilização compulsória, caso seja considerado 

descumpridor de sua vocação, traçada pelo mesmo plano urbanístico editado. 

 

3.2.5 Solo urbano não edificado, subutilizado e não utilizado 

 

Constata-se, ainda, que não é todo e qualquer solo urbano que está sujeito à 

intervenção urbanística em destaque. Nesse sentido, é a própria Constituição 

Federal (BRASIL, 1988) que estabelece a premissa de que somente o solo urbano 

não edificado, subutilizado ou não utilizado estaria a descumprir a sua função social, 

com o consequente comprometimento da adequada ordenação da cidade, razão 

pela qual faz jus à submissão ao aproveitamento compulsório65. 

                                                 
65 Ainda assim, não basta a caracterização de determinado solo urbano como não edificado, 
subutilizado ou não utilizado para que seja colocada em prática a aplicação do instituto em tela, haja 
vista que outros fatores também devem ser levados em consideração para a escolha das áreas 
passíveis de parcelamento, edificação e utilização compulsórios, assim explicitados por Vânia Kirzner 
(2003): “Como fatores sociais estão compreendidos os resultados de análise dos dados 
demográficos, em especial a renda. Deve-se salientar, no entanto, que, nos pequenos municípios, a 
renda é representativa para o município como um todo. Nesse caso, a caracterização da provável 
faixa de renda da população, por parcela territorial do município, poderá ser feita através de outras 
variáveis, como a dimensão dos lotes, o tipo de edificação, o estado de conservação, a maior ou 
menor presença de espaços verdes privados e públicos, a predominância ou exclusividade de uso 
residencial, dentre outros. Como indicador, recomenda-se os de renda média para a aplicação desse 
instrumento. Como fatores econômicos, estão relacionados à distribuição espacial das áreas de 
produção industrial, às áreas de maior concentração das atividades comerciais e de prestação de 
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Diante disso, cumpre-nos entender a real significação de cada um desses 

termos, cuja identificação, na prática, acarreta como consequência o parcelamento, 

a edificação e a utilização compulsórios sob estudo. 

Para tanto, estabelece o Plano Diretor a intensidade de ocupação mínima e 

máxima para cada zona ou lote, fixando os parâmetros de controle da função social 

da propriedade urbana.  

Nesse mesmo sentido, também as leis de parcelamento, uso e ocupação do 

solo urbano estabelecem parâmetros mínimos e máximos relacionados com os 

diferentes tipos de assentamentos urbanos, visando, de um lado, ao controle 

populacional e, de outro, ao controle da ocupação e da área edificável. 

Com isso, busca-se “garantir uma distribuição equitativa e funcional da 

densidade compatível com a infra-estrutura e equipamentos instalados e previstos, 

para alcançar o pleno desenvolvimento de cada parcela territorial ou região”, sempre 

“de forma harmônica com o desenvolvimento do conjunto do município”, 

assegurando-se “a preservação dos imóveis de interesse cultural, dos recursos 

naturais que valorizam a paisagem urbana e garantem qualidade ambiental” 

(KIRZNER, 2003). 

Por tais razões, determina o Plano Diretor - ou legislação dele decorrente, 

como a lei de uso e ocupação do solo - os coeficientes de aproveitamento (também 

denominados índices de utilização) para cada área, equivalente à relação existente 

entre a área da construção e a área total do lote: 

 

Coeficiente de Aproveitamento  (Índice de Utilização)  =  Área da construção  
                                                                                                 Área total do lote 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
serviços e às áreas de uso misto, com densidade de ocupação média, que disponham de glebas, 
lotes ociosos e edificações subutilizadas ou não utilizadas, situadas em zonas adensáveis. Como 
fatores de infra-estrutura, podem ser estabelecidos critérios de pontuação com incidência de maior 
valor para a rede de água, seguidos de valores decrescentes para o esgoto, a pavimentação e a 
iluminação pública”. Para a autora, a interação de tais fatores decorrerá da ponderação atribuída a 
cada um deles, segundo objetivos e prioridades estabelecidos no Plano Diretor, que permitam 
identificar na estrutura urbana as áreas passíveis de parcelamento, edificação e utilização 
compulsórios. 
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A par dessas considerações iniciais, extraem-se as seguintes conclusões: 

 
3.2.5.1 Solo urbano não edificado 

 

O imóvel não edificado consiste em todo terreno cujo coeficiente de 

aproveitamento é igual a zero, ou seja, que não possui área construída. 

Trata-se da “terra nua que não atende à utilização desejada pelo plano diretor 

e lei dele decorrente” (MONTEIRO, 2006, p.95), utilização essa dependente de 

construção para ser exercida. 

Isso porque a não edificação, a ensejar a sanção urbanística edificatória, deve 

ser contrária às disposições do Plano Diretor, pois a própria legislação municipal, em 

certos casos, pode determinar a proibição de se construir sobre determinada área66. 

Dito isso, conclui-se que solo urbano não edificado, para fins de aplicação do 

instrumento urbanístico da edificação compulsória, corresponde a todo e qualquer 

terreno cujo coeficiente de aproveitamento é igual a zero, porém, dependente de 

construção para o cumprimento da função social delineada no Plano Diretor. 

 

3.2.5.2 Solo urbano subutilizado 

 

Quanto ao conceito de propriedade subutilizada, é o próprio Estatuto da 

Cidade que, no inciso I do §1º do artigo 5º, expressamente o define, aduzindo que 

“considera-se subutilizado o imóvel: I - cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo 

definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente” (BRASIL, 2001). 

Logo, enquanto o solo não edificado equivale àquele não ocupado por 

qualquer edificação, o solo subutilizado consiste naquele edificado, porém, abaixo 

do coeficiente de aproveitamento (índice de utilização) mínimo definido na legislação 

urbanística vigente (abaixo do padrão fixado, por exemplo, na lei do Plano Diretor). 
                                                 
66 “Trata-se dos espaços não-edificáveis, um conceito urbanístico definido por José Afonso da Silva 
como os ‘espaços que, por determinação de planos ou normas urbanísticas, não devem receber 
edificações, porque são destinados a cumprir outras funções sociais da cidade’. São encontrados: [...] 
‘espaços não-edificáveis em áreas de domínio privado’, como imposição urbanística, e ‘espaços não-
edificáveis de domínio público’, como elementos componentes da estrutura urbana, como são as vias 
de circulação, os quais se caracterizam como áreas non aedificandi, vias de comunicação e espaços 
livres, áreas verdes, áreas de lazer e recreação. De outra parte, vale a ressalva de Regis Fernandes 
de Oliveira, que alerta que por vezes o terreno não edificado está sendo utilizado regularmente em 
atividade que prescinde de edificação, como é o caso dos estacionamentos. Obviamente, nesse 
caso, autorizada a atividade pela legislação urbanística municipal, e respeitadas as determinações do 
plano diretor para a área correspondente, não há de se falar em aplicação da sanção de edificação 
compulsória” (LEVIN, 2010, p.104). 
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Ressalte-se, contudo, que a expressão subutilizado deve ser aqui entendida 

no sentido de edificação abaixo do coeficiente de aproveitamento mínimo definido no 

Plano Diretor, na medida em que se excluem das sanções previstas no Estatuto da 

Cidade os imóveis que, apesar de terem ultrapassado o aproveitamento mínimo 

fixado na legislação municipal, não tenham atingido o coeficiente máximo de 

aproveitamento, o qual, como visto, relaciona a área construída (isto é, edificada) e a 

área total do lote. 

Daí melhor dizer que o sentido de subutilização empregado pelo constituinte 

equivale, na verdade, à verdadeira hipótese de “subedificação”, pois é necessário o 

aumento de área construída no lote para que atinja o respectivo coeficiente de 

aproveitamento mínimo para a região em que se situa, considerando-se, por 

conseguinte, não mais subutilizado determinado imóvel. 

Consoante ensinamentos de Victor Carvalho Pinto citados por Levin, esses 

índices de aproveitamento mínimo dos imóveis urbanos “são análogos aos já 

tradicionalmente praticados na técnica do zoneamento, mas com ‘sinal trocado’” 

(PINTO apud LEVIN, 2010, p.99). Isso porque  

 

o zoneamento tradicional busca impedir o adensamento excessivo de cada 
zona e, para tanto, fixa áreas mínimas de lotes e coeficientes máximos de 
aproveitamento desses lotes. Agora, o que se exige é que sejam fixadas 
áreas máximas de lotes e coeficientes mínimos de aproveitamento (LEVIN, 
2010, p.99). 

 

Consoante Pinto, “cabe ao plano diretor estabelecer com precisão estes 

índices, tendo em vista sempre a proporcionalidade entre a densidade populacional 

e a disponibilidade de infra-estrutura em cada região da cidade” (PINTO apud 

LEVIN, 2010, p.99). 

Por fim, cumpre abrir novo parêntesis para esclarecer que o conceito de 

subutilização aqui empregado não abrange as hipóteses de uso em desacordo com 

a legislação urbanística ou ambiental (conforme estabelecido no respectivo 

zoneamento67). Por tal razão, aliás, o originário inciso II do artigo 5º do Estatuto da 

Cidade foi vetado pelo Poder Executivo Federal, o qual continha a seguinte redação: 

                                                 
67 Considera-se zoneamento a repartição do território municipal em zonas, em função do uso do solo 
(comercial, residencial, industrial, etc.). Segundo Silva (2008, p.241), o zoneamento de uso do solo, 
também denominado zoneamento urbano ou funcional, constitui o “procedimento urbanístico 
destinado a fixar os usos adequados para as diversas áreas do solo municipal. Ou: destinado a fixar 
as diversas áreas para o exercício das funções urbanas elementares”. 
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“considera-se subutilizado o imóvel: [...] II - utilizado em desacordo com a legislação 

urbanística ou ambiental” (BRASIL, 2001), conferindo à expressão subutilizado um 

sentido mais amplo que o restrito ao imóvel cujo aproveitamento seja inferior ao 

mínimo legalmente definido68. 

Com efeito, defende-se, aqui, a aplicação dos instrumentos para situações na 

qual a propriedade urbana não atende sua função social, que são: a de não estar 

edificada, de estar subutilizada ou de não estar sendo utilizada. Tais situações têm 

como característica comum a ausência de uma destinação concreta para a 

propriedade ser aproveitada de forma adequada, considerando os limites para o 

exercício desse direito previstos no Plano Diretor. As demais situações que implicam 

em desrespeito às demais normas contidas na legislação urbanística vigente, como 

                                                 
68 Veja-se que não faria sentido falar-se em subutilizado no sentido de mal utilizado (exemplo: a 
instalação de uma indústria em área residencial), vez que tal não se enquadra na idéia de um subuso, 
mas, sim, na de mau uso. Trata-se, por tal razão, de dispositivo inconstitucional, vez que a 
Constituição Federal penaliza somente o proprietário que subutiliza o seu imóvel de forma a não 
atender ao interesse social, não abrangendo aquele que a seu imóvel deu uso ilegal, o qual pode, ou 
não, estar sendo subutilizado. Diante disso, conclui-se que estão excluídas das sanções previstas no 
dispositivo em comento as áreas que não cumpram sua função social por outras espécies de 
desatendimento às exigências fundamentais de ordenação da cidade, como, por exemplo, 
descumprimento do zoneamento de uso do solo urbano. A propósito, não é outra a conclusão 
extraída por Fernando Dias Menezes de Almeida (2004, p.71), em artigo aqui já comentado: 
“Portanto, as medidas previstas na Constituição e regulamentadas pelo Estatuto da Cidade, como 
sanção para o descumprimento da função social da propriedade urbana, não se aplica apenas a 
terrenos não edificados, mas também a terrenos com edificação abaixo do coeficiente de 
aproveitamento mínimo estabelecido na legislação de cada Município. [...] De todo modo, estão 
excluídas das sanções previstas no dispositivo em comento as áreas que não cumpram sua função 
social por outras espécies de desatendimento às exigências fundamentais de ordenação da cidade, 
v.g., descumprimento do zoneamento de uso. Ao menos por duas razões esta última conclusão se 
impõe: Em primeiro lugar, não há previsão constitucional nesse sentido. Trata-se de medidas 
limitadoras do exercício de direito fundamental (propriedade) e, sendo assim, excepcionais. Não cabe 
uma interpretação ampliativa dessas exceções, sobretudo em prejuízo de direito fundamental 
constitucionalmente garantido. Em segundo lugar, a previsão do art. 5° do Estatuto da Cidade (assim 
como do art. 182, §4°, da Constituição) só faz sent ido se compreendida com as sanções que vêm 
previstas nos dispositivos seguintes e que (como mais adiante se vai comentar) devem ser aplicadas, 
sucessivamente, na ordem prevista. Ora, o art. 5° d a Lei (CF, art. 182, §4°, I), referindo-se a 
parcelamento e edificação compulsórios, não se aplica, pela natureza das coisas, a propriedade que 
descumpra as leis de zoneamento”. No mesmo sentido, entende Vera Monteiro (2006, p.100), para a 
qual “o uso ilegal de imóveis urbanos autoriza outras atitudes da Municipalidade, que pode fazer uso 
de seu poder de autoridade e determinar a lacração, o fechamento, a proibição de entrada nesses 
imóveis ou, até mesmo, a imposição de multa ao proprietário pelo descumprimento de um dever 
legal”. Para ela, a obrigação prevista no referido art. 5º da Lei nº 10.257/01 tem outra razão de ser: 
“Sua origem está na desconformidade do uso da propriedade urbana com o planejamento urbano 
desenhado no plano diretor. Neste caso, seu desatendimento pode levar à desapropriação do imóvel 
(perda do bem). Já o descumprimento não diretamente do plano diretor mas de normas que dele 
derivam, não pode levar à perda do bem. E isto por duas razões. Uma, porque as sanções previstas 
no Estatuto da Cidade têm sua legitimidade condicionada à prévia previsão no plano diretor. Não 
basta lei municipal específica. E duas, porque no direito urbanístico o princípio da legalidade é 
rigoroso. E não se pode cogitar de aplicação de sanção que leve à perda de um direito fundamental - 
o direito de propriedade - sem lei anterior que a defina. Sendo que esta lei, por exigência 
constitucional, é o plano diretor, sucedido por lei(s) municipal(is) específica(s)”. 
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o uso indevido, ilegal ou nocivo da propriedade urbana, poderão ser atacadas por 

outros instrumentos, tais como multas, suspensão de licença urbanística, interdição 

ou demolição, não submetidas ao parcelamento, edificação e utilização 

compulsórios propriamente ditos69. 

 

3.2.5.3 Solo urbano não utilizado 

 

Finalmente, no que diz respeito ao solo urbano não utilizado, também objeto 

do instituto em foco, assim caracterizam-se o lote não edificado e não aproveitado 

para o exercício de qualquer atividade que independa de edificação para cumprir 

sua finalidade social (como estacionamentos e postos de abastecimento, por 

exemplo), bem como o terreno edificado que não possua qualquer atividade ali 

instalada, independentemente da área construída (onde se incluem os imóveis 

desocupados, abandonados ou em ruínas, além das obras inacabadas ou 

paralisadas, explicitados nas Tabelas 3, 4 e 5 do segundo capítulo)70. 

Logo, ao lado das edificações sem uso, encontram-se os lotes não edificados, 

porém, inutilizados inclusive no que diz respeito a atividades que independam de 

construção para serem adequadamente exercidas, os quais se equiparam para fins 

de incidência da necessária utilização, prevista no artigo 5º do Estatuto da Cidade 

(BRASIL, 2001).  

Segundo melhor doutrina, “não utilizado é o imóvel urbano despojado de 

qualquer uso útil e legal, como é o dotado de vegetação imprestável para qualquer 

fim de interesse social”, sendo que “o imóvel edificado também pode ser havido 

como não utilizado, quando está há longo tempo desocupado e já começa a mostrar 

sinais de abandono”. Para tanto, o lapso temporal a ser considerado “deve ser 

prescrito pela lei específica a que se refere o caput do art. 5º do Estatuto da Cidade”, 

também considerados não utilizados “os imóveis cujas construções foram iniciadas e 

estão há muito tempo paralisadas, isto é, as chamadas construções inacabadas” 

(GASPARINI, 2002, p.30). 

 

Justamente nesse sentido, prevê o já citado Plano Diretor do Município de 

                                                 
69 Em sentido contrário leia-se: (PINTO, 2002, p.135). 
70 Nesse ponto, conclui-se que a instalação de atividade na propriedade urbana é atributo essencial 
para que esta cumpra a sua função social legalmente delimitada. 
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Belo Horizonte, caracterizando como imóvel não utilizado a “edificação que esteja 

abandonada ou sem uso comprovado há mais de 5 (cinco) anos”, assim como “a 

edificação caracterizada como obra paralisada, entendida como aquela que não 

apresente Alvará de Construção em vigor e não possua Certidão de Baixa de 

Construção” (art. 74-D, inc. I, alíneas “b” e “c” da Lei Municipal nº 7.165/96) (BELO 

HORIZONTE, 1996a). 

Trata-se, assim, de nítido exemplo de não utilização do imóvel para as 

finalidades que atendam à sua função social, podendo o Plano Diretor ou lei 

municipal específica incluir, dentre os critérios para a sua caracterização, a efetiva 

utilização, durante certo período, dos serviços de água, luz e coleta de lixo, os quais, 

combinados com vistorias periódicas, permitem inferir o estado de abandono do 

imóvel. 

Em ambas as hipóteses, portanto, poderá ser determinada a utilização 

compulsória do imóvel, como espécie de punição aos proprietários inertes de 

terrenos e edificações ociosos, cujos parâmetros para a aferição da não utilização 

do imóvel são fornecidos pelo Plano Diretor Municipal. 

Por último, antes de adentrarmos especificamente nas espécies de 

obrigações impostas pela legislação ao proprietário descumpridor da função social 

de seu imóvel, cumpre-nos incluir necessariamente, ao lado dos solos urbanos não 

edificados, subutilizados e não utilizados, o solo urbano não parcelado, vez que 

objeto do parcelamento compulsório, previsto no inciso I do §4º do artigo 182 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) e no artigo 5º do Estatuto da Cidade (BRASIL, 

2001)71. Tal inclusão se faz necessária somente para a remota hipótese de não ser 

referido solo enquadrado como não edificado, subutilizado ou não utilizado, acima 

analisados72. 

                                                 
71 Considera-se solo urbano não parcelado uma gleba de terra não urbanizada, isto é, não dividida 
em lotes destinados à edificação e áreas públicas como vias de circulação e equipamentos urbanos e 
comunitários. 
72 É comum, ainda, encontrar em vários Planos Diretores a ressalva expressa relativa a certas áreas 
que, embora se encaixem nos conceitos determinados acima, ficam excluídas das sanções previstas 
no inc. I do §4º do art. 182 da CF/88 (BRASIL, 1988), a saber: imóveis de relevância e interesse 
ambiental, cultural, histórico, arquitetônico ou paisagístico; imóveis cuja não edificação, subutilização 
ou não utilização decorra de impossibilidades jurídicas ou resulte de pendências judiciais; e imóveis 
cujo proprietário não possua nenhum outro imóvel no Município, atestado pelos órgãos competentes, 
exceto para o caso de parcelamento compulsório. No caso do Município de Belo Horizonte, por 
exemplo, dispõe o art. 74-E do Plano Diretor (BELO HORIZONTE, 1996a) que “a incidência do 
instrumento de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios fica vedada no caso de: I - gleba 
ou lote onde haja impossibilidade técnica de implantação de infraestrutura de saneamento e de 
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3.2.6 Parcelamento, edificação e utilização 

 

Uma vez estabelecidos os objetos passíveis de submissão à exigência de 

adequado aproveitamento pelo Poder Público Municipal, cabe analisar as 

obrigações exigíveis do proprietário faltoso para que o seu imóvel cumpra a função 

social a que destinado. 

Isso porque, como visto, a legislação em vigor concede ao Poder Público 

Municipal a faculdade de impor, nas condições estabelecidas, três instrumentos de 

intervenção na propriedade urbana privada: o parcelamento, a edificação e a 

utilização compulsórios73, por meio dos quais se busca influir no ânimo do 

proprietário para que se faça cessar o estado atual de inadequação, dando ao 

imóvel destinação compatível com a função social predeterminada pela legislação e 

planos urbanísticos74. 

 

3.2.6.1 Parcelamento 

 

O parcelamento do solo para fins urbanos é regido pela Lei Federal nº 

6.766/79 (BRASIL, 1979), consistindo no “processo de urbanificação de uma gleba, 

mediante sua divisão ou redivisão em parcelas destinadas ao exercício das funções 

elementares urbanísticas”, consoante nos esclarece José Afonso da Silva (2008, 

p.329). 

Ainda segundo o autor, o parcelamento “importa mudança das dimensões ou 

confrontações dos imóveis para fins de urbanificação”, o qual pode ser feito 

mediante loteamento ou desmembramento, observadas as legislações estaduais e 

municipais pertinentes, além das disposições insertas na Lei Federal nº 6.766/79 

(BRASIL, 1979), dentre as quais se destaca: 

Art. 2º - O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante 

                                                                                                                                                         
energia elétrica; II - gleba ou lote com impedimento de ordem legal ou ambiental; III - gleba que não 
tenha acesso por logradouro pavimentado e pertencente a parcelamento aprovado”. 
73 Quanto à constitucionalidade da utilização compulsória, expressa no Estatuto da Cidade (arts. 4º, 
V, “i”, e 5º) (BRASIL, 2001), porém, não prevista originalmente na Constituição Federal (BRASIL, 
1988), veja-se que tal discussão já fora objeto de enfrentamento no subcapítulo 3.2, inserto no 
terceiro capítulo do presente trabalho. 
74 Como já visto, a destinação urbanística dos terrenos é uma utilidade acrescida a eles pelos planos 
e normas de caráter urbanístico, os quais definem o aproveitamento concreto para cada terreno. 
Diante disso, pode-se dizer que aproveitamento adequado é aquele definido no Plano Diretor, o qual 
indica que tipo de aproveitamento do solo é adequado em determinada zona ou modelo de 
assentamento. 
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loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as 
das legislações estaduais e municipais pertinentes. 
§ 1º - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a 
edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros 
públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.  
§ 2º - Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes 
destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, 
desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, 
nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. 
§ 3º - (vetado) 
§ 4º - Considera-se lote o terreno servido de infra-estrutura básica cujas 
dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou 
lei municipal para a zona em que se situe. 
§ 5º - A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos 
equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação 
pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia 
elétrica pública e domiciliar e vias de circulação (BRASIL, 1979). 

 

Nesse sentido, “gleba é a área de terra que não foi ainda objeto de 

arruamento ou de loteamento” (SILVA, 2008, p.329); e “loteamento urbano é a 

divisão voluntária do solo em unidades edificáveis (lotes), com abertura de vias e 

logradouros públicos, na forma da legislação pertinente”75, que atenda, pelo menos, 

aos seguintes requisitos urbanísticos, estabelecidos pelo artigo 2º da Lei Federal em 

questão:  

 

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de 
equipamento urbano76 e comunitário77, bem como a espaços livres de uso 
público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano 
diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. 
II - os lotes terão área mínima de 125 m2 (cento e vinte e cinco metros 
quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando a legislação 
estadual ou municipal determinar maiores exigências, ou quando o 
loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos 
habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos 
públicos competentes; 
III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio 
público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa 
não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências 
da legislação específica; 
IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes 
oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local 
(BRASIL, 1979). 

 

Tanto o loteamento quanto o desmembramento objetivam a implantação de 

uma aglomeração urbana (GASPARINI, 2002, p.29), daí concluindo-se que: 

                                                 
75 Definição dada por Meirelles (1996b, p.114).   
76 Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgotos, 
energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado. 
77 Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e 
similares. 
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o parcelamento urbanístico do solo caracteriza-se por vários tipos de 
operações materiais juridicamente reguladas, que consistem na execução 
de planos de arruamento, planos de loteamento, em desmembramentos, em 
desdobro de lotes ou, ainda, em reparcelamento (SILVA, 2008, p.330). 

 

Cabe à legislação municipal definir, para cada zona em que se divida o 

território do Município, os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, 

que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os 

coeficientes máximos de aproveitamento78.  

Ademais, todo projeto de loteamento e desmembramento deverá ser 

aprovado pela Prefeitura Municipal para, em seguida, ser submetido ao registro 

imobiliário, podendo existir projetos de interesse público como os parcelamentos 

vinculados a planos ou programas habitacionais, em especial as regularizações de 

parcelamentos clandestinos e assentamentos informais existentes. 

Por fim, cumpre-nos trazer o entendimento de Kirzner (2003), a seguir 

transcrito, esclarecedor para as definições aqui desenvolvidas: 

 
                                                 
78 Em se tratando do Município de Belo Horizonte, por exemplo, é a Lei Municipal nº 7.166/96 (BELO 
HORIZONTE, 1996b) que estabelece as normas e condições para parcelamento, ocupação e uso do 
solo urbano na Capital Mineira, apresentando as seguintes definições:  
“Art. 15 - O parcelamento do solo urbano pode ser feito por meio de loteamento ou desmembramento. 
§1º - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação que implique a 
abertura, o prolongamento, a modificação ou a ampliação de vias de circulação ou de logradouros 
públicos.  
§2º - Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com 
aproveitamento do sistema viário existente, que não implique a abertura de novas vias e logradouros 
públicos, nem o prolongamento, a modificação ou a ampliação dos existentes. §3º - Para efeito da 
caracterização da modalidade de parcelamento do solo urbano, são consideradas vias públicas 
aquelas oficializadas ou pavimentadas pelo Poder Público.” 
“Art. 17 - Os parcelamentos devem atender às seguintes condições: 
I - a extensão máxima da somatória das testadas de lotes ou terrenos contíguos compreendidos entre 
duas vias transversais não pode ser superior a 200m (duzentos metros);  
II - os lotes devem ter área mínima de 125 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e máxima de 
10.000 m² (dez mil metros quadrados), com, no mínimo, 5,00 m (cinco metros) de frente e relação 
entre profundidade e testada não superior a 5 (cinco);  
III - é obrigatória a reserva de faixas non aedificandae estabelecidas com fundamento em parecer 
técnico: a) ao longo de águas correntes ou dormentes, com largura mínima de 30,00m (trinta metros) 
em cada lado, a partir da margem; b) num raio mínimo de 50m (cinquenta metros) ao redor de 
nascentes ou olhos d'água, ainda que intermitentes; 
IV - o plano de arruamento deve ser elaborado considerando as condições topográficas locais e 
observando as diretrizes do sistema viário e a condição mais favorável à insolação dos lotes; 
V - as vias previstas no plano de arruamento do loteamento devem ser articuladas com as vias 
adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizadas com a topografia local.” 
“Art. 37 - Modificação de parcelamento é a alteração das dimensões de lotes pertencentes a 
parcelamento aprovado que implique a redivisão de parte ou de todo o parcelamento, sem alteração 
do sistema viário, dos espaços livres de uso público ou das áreas destinadas a equipamentos 
urbanos e comunitários.” 
“Art. 40 - Reparcelamento é a redivisão de parte ou de todo o parcelamento que implique alteração do 
sistema viário, dos espaços livres de uso público ou das áreas destinadas à instalação de 
equipamentos urbanos e comunitários.” 
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O parcelamento do solo é instrumento indutor da urbanização, sendo 
realizado de forma espontânea pelo proprietário da terra, que planeja o 
parcelamento da gleba em lotes e submete o projeto à aprovação da 
prefeitura, visando a sua inscrição no Registro de Imóveis para alienação 
dos lotes a terceiros, transferindo ao domínio público as ruas e as áreas 
destinadas ao uso público de lazer e a equipamentos comunitários, além de 
implantar as obras de infra-estrutura necessárias à densidade populacional 
prevista, executadas de conformidade com as disposições legais vigentes 
(KIRZNER, 2003). 

 

Ocorre que, diversamente do preconizado pela autora, poderá esse 

parcelamento do solo urbano se dar de forma compulsória, como exigência do Poder 

Público Municipal diante da inércia do seu proprietário, cumprindo, dessa forma, a 

primeira etapa da exigência constitucional, a ser seguida da edificação e da futura 

utilização, em cumprimento pleno à função social da propriedade. 

 

3.2.6.2 Edificação 

 

Trata-se de espécie do gênero construção, definida como “toda obra 

executada, intencionalmente, pelo homem”, sendo edificação “a obra destinada a 

habitação, trabalho, culto, ensino ou recreação”, distinguindo-se, ainda, “o edifício 

das edículas: edifício é a obra principal; edícula são as obras complementares 

(garagem, dependências de serviços etc.)” (MEIRELLES, 1996b, p.305).  

Nesse sentido, as edificações são construções erigidas em lotes oriundos de 

parcelamentos já aprovados. Devem observar os parâmetros urbanísticos 

estabelecidos em lei, sendo o potencial construtivo calculado de acordo com a área 

do terreno e o zoneamento em que se situa. Em suma, equivale à construção como 

forma de aproveitamento do terreno, da qual decorre a definição de coeficiente de 

aproveitamento do lote, exposta anteriormente. 

Tendo por objeto a legislação urbanística de Belo Horizonte, vige, além da Lei 

nº 7.166/96 (BELO HORIZONTE, 1996b) já citada, o atual Código de Edificações, 

instituído pela Lei Municipal nº 9.725/09 (BELO HORIZONTE, 2009), estabelecendo 

normas e condições para a execução de toda e qualquer construção, modificação ou 

demolição de edificações, assim como para o licenciamento das mesmas no 

Município79. 

                                                 
79 Os parâmetros técnicos estabelecidos pela legislação citada buscam assegurar às edificações 
condições mínimas de segurança, conforto ambiental, higiene, salubridade, harmonia estética e 
acessibilidade, sendo competência do Poder Executivo Municipal aprovar os respectivos projetos 
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Referida legislação é responsável por definir edificação como toda 

“construção destinada a abrigar quaisquer atividades humanas” (BELO 

HORIZONTE, 2009), decorrendo daí a premissa de que não basta a construção de 

uma edificação em determinado imóvel para que este cumpra a função social 

constitucionalmente determinada, sendo imprescindível que se suceda à terceira 

etapa prevista no artigo 5º do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). a instalação de 

atividade no imóvel, ou seja, a sua efetiva utilização. 

 

3.2.6.3 Utilização 

 

O termo utilização é empregado pelo Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) no 

sentido de uso e instalação de uma atividade na edificação, destinando-a à 

habitação, ao trabalho, ao lazer, dentre tantas outras atividades humanas passíveis 

de serem exercidas no imóvel. 

Para tanto, deverá ser observada a legislação municipal afeta aos usos 

permitidos em cada zona territorial do Município, disciplinando as localizações 

possíveis para abrigar cada categoria e subcategoria de uso (se residencial, não 

residencial como comércio, serviços, indústria, etc. e misto). Normalmente, tal se dá 

pela conjugação das classificações da atividade e da via pública onde será 

instalada, auferindo-se a permissividade do uso de acordo com as repercussões 

negativas advindas do seu exercício (atração de alto número de pessoas, veículos 

leves ou pesados, geração de efluentes, resíduos sólidos, radiações, ruídos e 

vibrações, dentre outras). 

Desse modo, a forma mais adequada de impor a utilização é a previsão de 

usos genéricos possíveis, indicados motivadamente pela política urbana adotada 

pelo Município, facultando-se ao proprietário optar ao que melhor atenda a seus 

interesses individuais preservados. A obrigação passível de ser imposta será, 

portanto, a de construir um imóvel para fins residenciais ou instalar um 

estabelecimento comercial, não podendo o Poder Público indicar ao proprietário a 

utilização exata a ser dada à sua propriedade80. 

                                                                                                                                                         
arquitetônicos, licenciar (Alvará de Construção) e fiscalizar a execução das obras, certificando a 
conclusão das mesmas (Certidão de Baixa da Construção e Habite-se), aplicando as penalidades 
cabíveis, com vistas ao cumprimento da legislação vigente. 
80 A definição dos usos a serem atendidos pelo proprietário há de observar os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, segundo as características do imóvel, devendo ser conferidas 
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Atente-se para o fato de que o exercício de atividade não-residencial depende 

sempre de prévio licenciamento do Poder Executivo Municipal, consistente no 

devido Alvará de Localização e Funcionamento, atestando estar a atividade em 

conformidade com o uso licenciado, a área ocupada e as restrições específicas 

porventura existentes. 

Fixados os conceitos ora abordados, extraem-se, portanto, as seguintes 

premissas: 

 

a. O parcelamento compulsório obriga o proprietário de uma gleba a dividi-la em 

unidades menores, consubstanciadas nos lotes urbanos, cujas dimensões 

atendem aos índices urbanísticos pré-definidos (limites mínimos e máximos 

estabelecidos); 

b. A edificação compulsória obriga o proprietário de um lote não edificado (isto é, 

não construído) ou subutilizado (edificado abaixo do coeficiente de 

aproveitamento mínimo do terreno) a nele construir; e, por fim, 

c. A utilização compulsória obriga o proprietário de um imóvel (terreno vazio ou 

edificação) que não está sendo utilizado a nele instalar uma atividade, 

passando a utilizá-lo direta ou indiretamente, segundo usos permitidos para o 

local. 

 

Ultrapassadas tais definições, conclui-se que o comportamento a ser exigido 

do proprietário com base nas situações e instrumentos previstos no parágrafo 4º do 

artigo 182 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) consiste em, primeiramente, 

parcelar uma gleba indivisa para, depois, nela edificar, isto é, construir conforme 

coeficiente de aproveitamento mínimo estabelecido no plano urbanístico local, 

conferindo-lhe adequada utilização, isto é, utilizar no sentido de ali exercer uma 

atividade.  

Isso porque, na linha de raciocínio antes exposta, caso o imóvel possua 

coeficiente de aproveitamento inferior ao mínimo fixado na legislação urbanística, 

considerar-se-á subutilizado, podendo o Poder Público exigir de seu proprietário a 

                                                                                                                                                         
opções ao proprietário que atendam à função social que se apresenta, sob pena de invasão da 
intimidade jurídica do proprietário, ínsita ao direito de propriedade, que, nesse aspecto, não pode ser 
violado. Desse modo, dita escolha, sempre motivada, deve resultar de estudos técnicos decorrentes 
da política urbana adotada pelo Município, que justificam o tipo de urbanificação adotado que melhor 
atenda à função social pré-determinada. 
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obrigação de nele edificar (para o quê é necessário, antes, o prévio parcelamento do 

solo com a demarcação das vias públicas e dos lotes destinados à edificação) para 

que atinja o limite mínimo estabelecido pelo Plano Diretor ou lei dele decorrente. 

Todavia, não basta o parcelamento de determinada gleba, nem mesmo a 

edificação em um determinado lote, de modo a ultrapassar o coeficiente de 

aproveitamento mínimo exigido por lei, sempre que ali não for instalada qualquer 

atividade econômica ou social, tida como condição para o cumprimento da função 

social estabelecida pelo Plano Diretor. 

Daí a afirmação aduzida anteriormente no sentido de constituir a instalação 

de atividade atributo essencial da função social da propriedade urbana. 

Partindo-se, portanto, da existência, nas grandes regiões metropolitanas 

brasileiras, de vários prédios, galpões e armazéns abandonados, porém já 

edificados e em condições de serem ocupados (Tabelas 3 e 4 do segundo capítulo), 

deve o Poder Executivo Municipal determinar aos seus proprietários a efetiva 

utilização desses imóveis, conforme destinação urbanística prevista no Plano 

Diretor, não havendo, nesses casos, necessidade de qualquer parcelamento ou 

edificação, em particular. 

Nesse contexto, o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios 

constituem instrumentos urbanísticos a serem utilizados sucessivamente pelo Poder 

Público Municipal, como forma de obrigar os proprietários de imóveis urbanos a 

utilizar socialmente esses imóveis de acordo com o Plano Diretor do Município.  

Esta obrigação, por sua vez, pode consistir no parcelamento de uma área 

urbana indivisa, bem como na edificação de uma área urbana visando o uso mínimo 

do potencial construtivo da propriedade, porém, sempre conferindo-lhe, ao final, uma 

destinação social (utilização) que beneficie toda a coletividade. 

 

3.2.7 Demais requisitos legais exigidos 

 

Complementando os requisitos necessários à completa compreensão dos 

instrumentos urbanísticos do parcelamento, da edificação e da utilização 

compulsórios, cumpre-nos fazer referência à necessária inclusão da área no Plano 

Diretor, bem como à edição de lei municipal específica, decorrentes do caput do 

artigo 5º do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). 
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3.2.7.1 Previsão da área no Plano Diretor 

 

Como exposto anteriormente, compete ao Plano Diretor, lei introdutória de 

normas básicas de planejamento urbano, a delimitação das áreas urbanas passíveis 

de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência 

de infraestrutura e de demanda para a sua utilização (art. 42, inc. I do Estatuto da 

Cidade) (BRASIL, 2001). 

Em outras palavras, deve o Plano Diretor delimitar quais áreas estão sujeitas 

à aplicação desses instrumentos, identificando os terrenos urbanos cujas condições 

do meio físico e disponibilidade de infraestrutura instalada tenham capacidade de 

intensificar a ocupação do solo urbano, além de ampliar as atividades econômicas e 

sociais ali instaladas. 

Cabe ao Plano Diretor “mapear a cidade e indicar áreas onde o cumprimento 

da função social da propriedade - leia-se: dos projetos urbanos idealizados para a 

cidade - somente se dará se a propriedade aderir à realidade urbana por ele 

desenhada” (MONTEIRO, 2006, p.92)81. 

A título de exemplificação, Vera Monteiro cita justamente os proprietários de 

áreas especificadas no Plano Diretor para atender a um coeficiente mínimo de 

construção, capazes de comportar um alto adensamento habitacional, sujeitos, 

portanto, às sanções administrativas de serem chamados a edificar 

compulsoriamente e dar-lhes uma destinação social diante do descumprimento 

voluntário do Plano Diretor. Assim, eventual terreno vazio incluído nessa área estará 

sujeito à edificação compulsória e posterior utilização forçada, como sanções ao 

proprietário faltoso, que não adequou o uso de sua propriedade ao plano urbano 

vigente. 

Daí a obrigatoriedade do Plano Diretor para cidades onde o Poder Público 

Municipal pretenda utilizar os instrumentos do parcelamento, da edificação e da 

utilização compulsórios (art. 41, inc. III do Estatuto da Cidade) (BRASIL, 2001), 

devendo o Plano Diretor de cada Município especificar a área na qual se situa a 

                                                 
81 “É papel do plano diretor planejar a ocupação da cidade. Como lei fundamental para a composição 
dos diversos aspectos envolvidos na expectativa de uma vida urbana saudável, o plano diretor é o 
responsável por fixar o perfil da cidade. Deve indicar as áreas em que, no caso de ser dada 
destinação diversa daquela querida por ele, todo o conjunto estará comprometido. Isto é, cabe ao 
plano diretor indicar as áreas em que o não-cumprimento dos objetivos por ele previstos compromete 
todo o planejamento urbano por ele realizado, justificando, portanto, a sanção na hipótese de 
descumprimento” (MONTEIRO, 2006, p.92). 



 
 

 

129 

propriedade sujeita à adequada urbanização, tal qual editado pelo Município de Belo 

Horizonte na citada Lei nº 7.165/96 (BELO HORIZONTE, 1996a)82. 

Ocorre que, como se viu na Tabela 1 do segundo capítulo (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010a), apenas pouco mais de 

dois mil do total de 5.565 Municípios brasileiros possuem Plano Diretor, o que lhes 

subtrai a possibilidade de aplicação dos instrumentos de intervenção urbanística 

compulsória. Soma-se a isso que dos 2.318 Municípios com planificação urbana 

apenas 1.729 contemplam instrumentos de planejamento urbano afetos ao 

parcelamento do solo, não obstante se trate de conteúdo mínimo a ser incluído em 

todo Plano Diretor, a teor do inciso I do artigo 42 do Estatuto (BRASIL, 2001).  

Diante disso, aponta-se, aqui, uma das principais causas da inefetividade do 

parcelamento, edificação e utilização compulsórios, consistente na absoluta 

precariedade do conteúdo material dos diversos Planos Diretores editados no país, 

os quais, em desrespeito à lei, deixam de definir concretamente as medidas 

necessárias para alcançar o real cumprimento da função social pelas propriedades 

urbanas ou mesmo de delimitar as áreas urbanas passíveis de intervenção, alguns 

sequer prevendo tais instrumentos dentre as suas disposições normativas. 

Está-se, pois, diante da triste realidade brasileira, cujos Planos Diretores, 

quando existentes, apresentam sérias deficiências, deixando, na maioria das vezes, 

de se adequar às peculiaridades de cada localidade, ao ceder espaço a modelos 

prontos e cópias genéricas, não adaptadas às especificidades de cada Município ou 

região, fruto da insuficiência de recursos, técnicos e financeiros, que caracteriza a 

maior parte das cidades do Brasil. Soma-se a isso que, do ponto de vista qualitativo, 

a maioria dos Planos Diretores não são “resultado de um pacto social para a gestão 

do território municipal e também não são todos os planos que dialogam com os 

preceitos sociais do Estatuto da Cidade, especialmente quanto à instituição de 

instrumentos de gestão do solo urbano”83. 

                                                 
82 “Art. 74-B - O Executivo poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização 
compulsórios do solo urbano não utilizado ou subutilizado, observadas as potencialidades e as 
vocações das diferentes zonas e unidades de planejamento do Município, visando ao cumprimento 
de sua função social.  
Art. 74-C - A aplicação dos instrumentos previstos no caput do art. 74-B desta Lei é válida em todo o 
território do Município, exceto nas ZPAMs, ZPs-1 e ZPs-2. 
Parágrafo único - A aplicação, nas ZARs, dos instrumentos previstos no caput do art. 74-B desta Lei 
deverá observar as características da área relativas à capacidade da infraestrutura, e aos aspectos 
ambientais e de sistema viário, nos termos do regulamento.” 
83 A análise sobre as reais condições do conteúdo material dos Planos Diretores Municipais pode ser 
melhor analisada no âmbito da pesquisa “Rede de Avaliação e Capacitação para a Implementação 
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Nesse sentido, emergem o fortalecimento e a cooperação institucionais como 

pressupostos de efetividade das políticas urbanas locais, necessitando os 

Municípios brasileiros do repasse de verbas federais e estaduais, da capacitação de 

pessoal e do auxílio técnico da União e dos Estados federados para a elaboração de 

planos urbanísticos condizentes com a realidade municipal e eficientes em prol da 

concretização das normas constitucionais. 

Com efeito, no ano de 2011, completaram-se dez anos da aprovação do 

Estatuto da Cidade, o qual, entretanto, vem encontrando sérios obstáculos para a 

sua implantação efetiva, dentre os quais se destaca a inexistência de Planos 

Diretores participativos que viabilizem a aplicação concreta dos instrumentos 

previstos na Lei nº 10.257/01 (BRASIL, 2001).84 

Entretanto, não basta a previsão, no Plano Diretor, das áreas passíveis de 

                                                                                                                                                         
dos Planos Diretores Participativos”, uma iniciativa do Observatório das Metrópoles, coordenada pelo 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro - 
IPPUR/UFRJ (REDE DE AVALIAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES 
PARTICIPATIVOS, 2010). 
84 Ainda segundo a “Rede de Avaliação e Capacitação para a Implementação dos Planos Diretores 
Participativos”, percebe-se que, dentre os Municípios brasileiros que incorporaram os instrumentos 
urbanísticos como o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios nos seus Planos 
Diretores, muitos o fazem apenas para transcrever os dispositivos pertinentes do Estatuto da Cidade, 
“sem avaliar sua pertinência em relação ao território e à capacidade de gestão do município, outros, 
ainda, incorporam alguns fragmentos de conceitos e ideias do Estatuto de modo desarticulado com o 
próprio plano urbanístico”. Nesse sentido, “a pesquisa evidenciou uma generalizada inadequação da 
regulamentação dos instrumentos nos Planos Diretores no que se refere à autoaplicabilidade ou 
efetividade dos mesmos, principalmente no caso dos instrumentos relacionados à indução do 
desenvolvimento urbano. Tal inadequação gera uma insuficiência no que se refere à definição de 
conceitos e parâmetros urbanísticos, à demarcação dos instrumentos no território e à definição de 
prazos para implementação e operacionalização de procedimentos administrativos entre outros 
aspectos. Mesmo que alguns instrumentos requeiram regulamentação específica ou que suponham 
detalhamento de seu modo de operar em regulamento próprio, aquilo que cabe ao Plano Diretor 
definir, especialmente a incidência dos instrumentos no território, de um modo geral está 
precariamente disposto nos Planos Diretores” (SANTOS JUNIOR; MONTANDON, 2011, p.33). 
Também sob a ótica de Adauto Lúcio Cardoso e Maria Cristina Bley da Silveira, o que se constata é 
que a maioria dos “Planos se identificam com as diretrizes gerais da política urbana definidas pelo 
Estatuto da Cidade, sem, entretanto, alcançar efetividade no tocante à possibilidade de: garantir o 
acesso à terra e à moradia digna; inibir a retenção de imóveis ociosos e evitar os processos 
especulativos [...]. Da mesma forma, quase a totalidade dos relatórios aponta para a ampla 
incorporação dos instrumentos de política urbana instituídos pelo Estatuto da Cidade, feita, porém, de 
maneira superficial e genérica. Esses instrumentos encontram-se basicamente listados, sem 
aprofundamento, seguindo os mesmos parâmetros da lei federal e remetendo as regulamentações 
para leis específicas. Em geral, os instrumentos não são autoaplicáveis e apenas uma minoria define 
as áreas passíveis de uso dos mesmos. Faltam metas e prazos para regulamentações posteriores, e 
poucos criam os vínculos com o orçamento municipal [...]. Consequentemente, a aplicação dos 
instrumentos após a aprovação da lei do Plano Diretor é observada apenas em raros casos” 
(CARDOSO; SILVEIRA, 2011, p.111). Ao final, destacam os autores, ainda, a “acanhada utilização 
dos instrumentos da política urbana previstos no Estatuto da Cidade, que, embora presentes nos 
Planos Diretores, em geral não inovam, como também não ultrapassam o âmbito das diretrizes, não 
contendo as definições necessárias à sua aplicação e com limitada efetividade na transformação do 
quadro de exclusão da população de baixa renda” (CARDOSO; SILVEIRA, 2011, p.121). 
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sanção, vez que outro requisito ainda se impõe. 

 

3.2.7.2 Edição de lei municipal específica 

 

Norma inserta no caput do artigo 5º da Lei nº 10.257/01 (BRASIL, 2001) exige 

a edição de lei municipal específica para fixar as condições e os prazos para a 

implementação dos instrumentos em estudo. 

Com efeito, não basta a existência de Plano Diretor, prevendo expressamente 

a obrigação de adequado aproveitamento de determinada área. Há, ainda, a 

necessidade de lei municipal específica para que o proprietário de imóvel não 

edificado, não utilizado ou subutilizado seja compelido a dar novo destino à sua 

propriedade, agora compatível com sua função social. 

Referida lei, específica para tratar dessa matéria, além de identificar quais 

áreas, dentre as incluídas no Plano Diretor, serão passíveis de sofrer estas medidas, 

deverá fixar as condições e os prazos para a implementação das obrigações de 

parcelamento, edificação e utilização, respeitados os parâmetros traçados no 

Estatuto da Cidade: 

 

Art. 5º Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá 
determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do 
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as 
condições e os prazos para implementação da referida obrigação. [...] 
§ 4º Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a: 
I - um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no 
órgão municipal competente; 
II - dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do 
empreendimento. 
§ 5º Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei 
municipal específica a que se refere o caput poderá prever a conclusão em 
etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o 
empreendimento como um todo (BRASIL, 2001). 

 

Certamente, a necessidade de edição dessa lei específica justifica-se por 

estar em jogo seríssimas restrições a um direito fundamental, que é a propriedade, 

de modo que o legislador constituinte permitiu tais restrições, porém assegurando 

aos titulares do direito de propriedade garantias para evitar a banalização de 

intervenções drásticas e desarrazoadas por parte do Poder Público.  

Dentre tais garantias, certamente, encontra-se a imprescindível edição de lei 

específica, de modo que fique evidenciada, já no processo legislativo, a intenção do 
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Município de assim restringir a propriedade urbana violadora de sua vocação 

social85. 

E por lei específica deve-se entender, consoante Diogenes Gasparini (2002), 

lei exclusiva sobre adequado aproveitamento do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, não podendo tratar de nenhum outro tema senão as 

penalidades a serem impostas86. 

Na prática, Vera Monteiro detalha o papel dessa lei municipal específica87, 

concretizadora no tempo e no espaço do uso da propriedade idealizado pelo Plano 

Diretor, considerado fundamento lógico de sua validade:  

 

Ela serve para dizer: “as áreas compreendidas entre as ruas tais e quais 
devem atender a um coeficiente mínimo x de construção, sob pena de 
edificação compulsória”, ou “as áreas compreendidas entre as ruas tais e 
quais devem ser utilizadas exclusivamente para moradia” (ou para indústria 
ou recreação, por exemplo) [...]. Também é ela que definirá, no caso de o 
plano diretor não o ter feito, os parâmetros para aferição da adequada 
utilização da propriedade, estabelecendo a obrigação a que o proprietário 
descumpridor dos ditames legais está sujeito. Cabe, portanto, às várias leis 
específicas que serão editadas no tempo a concretização do plano diante 
de uma dada realidade fruto da dinâmica das cidades. São elas que devem 
‘fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação’ 
(parcelamento, edificação ou utilização compulsórios - art. 5º, caput), 
observados os parâmetros determinados pelo Estatuto da Cidade. Por isso 
é que se exige destas leis específicas uma relação de racionalidade com o 
plano diretor. A obrigação, prazos e condições trazidas por elas precisam 
estar em perfeita compatibilidade com a lógica do planejamento urbano 
desenhado pelo plano diretor (que necessariamente lhes é prévio). Para 
que sejam legítimas, estas leis precisam ter um sentido de razoabilidade e 
proporcionalidade com o plano diretor, pois ele é o parâmetro para a 
verificação do atendimento da regra da finalidade destas normas. Não há, 
portanto, qualquer relação de hierarquia entre o plano diretor e as leis 

                                                 
85 “Pode parecer uma grande redundância que uma obrigação e respectivas sanções, já previstas em 
dispositivo da Constituição, para tornarem-se aplicáveis, devam ser repetidas em lei federal e em lei 
específica de cada Município (além de ser acompanhadas por outras formalidades...). Porém, há que 
se lembrar que a lei federal é necessária para que tal instrumento de política urbana receba 
tratamento uniforme em todo o País; e que a lei municipal, editada especificamente para esse fim, 
virá identificar quais áreas, dentre as incluídas no plano diretor, serão passíveis de sofrer essas 
medidas. De todo modo, o rigor e a cautela refletidos na exigência, pelo constituinte, da edição de 
todos esses diplomas legais justificam-se por estarem envolvidas sérias limitações ao exercício de 
um direito fundamental consagrado: o direito de propriedade” (ALMEIDA, 2004, p.63). 
86 “O Estatuto da Cidade prescreve, em pelo menos dois de seus dispositivos (arts. 5º e 32), que as 
matérias por eles tratadas sejam regulamentadas em leis específicas do Município. Lei específica é a 
que regula uma única matéria, tema ou assunto. Assim, a eficácia desses dispositivos do Estatuto da 
Cidade fica na dependência do advento dessas leis. Ademais, não pode a lei municipal reunir as 
matérias tratadas por esses dois versículos, pois se assim fosse deixaria de ser lei específica. Essa 
lei municipal, para os fins do art. 5º desse diploma legal, deverá fixar, no mínimo, as condições e os 
prazos para a implementação da obrigação. Essa lei específica, além de conter um só tema, não 
apresenta nada de especial” (GASPARINI, 2002, p.31). 
87 Referida lei, de efeitos concretos na medida em que especifica as propriedades sujeitas à 
urbanificação compulsória, pode ser objeto de mandado de segurança pelo proprietário que entender 
ilegítima a obrigação a ele imposta, questionando-a judicialmente (MONTEIRO, 2006, p.94). 
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específicas que serão editadas para aplicação da sanção prevista pelo art. 
5º do Estatuto da Cidade. São normas de mesma hierarquia. Mas o plano 
diretor, porque é plano, é o fundamento de validade dessas normas; não 
jurídico propriamente dito, mas lógico (MONTEIRO, 2006, p.93). 

 

Diante disso, o Poder Público Municipal deve tomar todas as providências que 

lhe cabem para que seja concretizado o adequado aproveitamento de seus imóveis, 

dentre as quais se inclui a iniciativa da lei em questão com o consequente envio de 

seu projeto à Câmara de Vereadores para regular aprovação (LEVIN, 2010, p.84)88. 

Cabe à lei municipal específica, portanto, impor os termos (prazos e 

condições) em que se dará a aplicação dos instrumentos de urbanificação 

compulsória com vistas ao adequado aproveitamento do solo urbano descumpridor 

de sua função social por não edificado, subutilizado ou não utilizado89. 

 

3.2.8 Procedimento 

 

Constitui objeto de estudo desse subcapítulo a forma procedimental 

adequada para que o Poder Público Municipal possa exigir do proprietário do solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado determinado comportamento. 

Isso porque tal imposição requer um rito próprio, podendo o proprietário justificar-se 

ou até mesmo defender-se do que lhe fora compulsoriamente determinado. 

O Estatuto da Cidade é, nesse sentido, importante “na medida em que 

garante uniformidade ao procedimento para a imposição da obrigação de usar 

corretamente a propriedade urbana, na forma do plano diretor e das leis 

supervenientes” (MONTEIRO, 2006, p.96), devendo ser observadas as normas 

dispostas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º da Lei nº 10.257/01 (BRASIL, 2001) 

                                                 
88 Para tanto, defende-se, aqui, uma maior interação entre os Poderes Executivo e Legislativo, 
aprovando-se as leis urbanísticas necessárias à consecução dos objetivos traçados pela política de 
desenvolvimento urbano, bem defendida por Marinella Machado de Araújo como o necessário 
“fortalecimento institucional do Legislativo e do Executivo por meio da articulação institucional, o que 
pressupõe, por um lado, a institucionalização de fato ou a internalização da cooperação 
interinstitucional, como instrumento de efetividade e eficiência administrativa tanto pelo parlamentar, 
quanto pelo administrador público; e, por outro lado, a ampliação da função de controle social e 
legislativo de direitos sociais, em especial de políticas públicas” (ARAÚJO, 2011, p.101). 
89 No caso do Município de Belo Horizonte, cumpre salientar que, até o presente momento, ainda não 
foi editada legislação específica sobre os instrumentos do parcelamento, edificação e utilização 
compulsórios, condição primeira a ser ultrapassada para a sua aplicação concreta pela 
Municipalidade. Já na Capital Paulista, os instrumentos para que o proprietário do solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado promova o seu adequado aproveitamento foram objeto de 
disciplinamento específico pela Lei nº 15.234 de 1º/07/10 (SÃO PAULO, 2010a), posteriormente 
regulamentada pelo Decreto nº 51.920 de 11/11/10 (SÃO PAULO, 2010b), com vistas ao 
cumprimento da função social de suas propriedades.  
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para que se concretizem o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios 

sob enfoque: 

 

Art. 5º [...] 
§ 2º O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o 
cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório 
de registro de imóveis. 
 
§ 3º A notificação far-se-á: 
I – por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao 
proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha 
poderes de gerência geral ou administração; 
II – por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na 
forma prevista pelo inciso I (BRASIL, 2001). 

 

Portanto, deve o Município previamente notificar o proprietário de um imóvel 

que não esteja atendendo às disposições do Plano Diretor para que cumpra a sua 

função social. Trata-se, pois, de uma garantia ao proprietário, a fim de que não seja 

surpreendido pela imposição de medidas coercitivas como as obrigações relativas 

ao adequado aproveitamento do imóvel urbano, as quais só se tornem exigíveis a 

partir da notificação expedida pelo Poder Executivo Municipal, em cada caso 

concreto, ao proprietário do imóvel em questão90. 

Com efeito, trata-se de um dever imposto ao Poder Executivo Municipal, não 

podendo ser afastado pela lei específica de cada Município que vier disciplinar a 

matéria. “Em se tratando de obrigação imposta diretamente por lei, de modo 

vinculado, deverá o administrador público, assim que constatar imóveis na situação 

descrita na norma em tela, promover a notificação do proprietário faltoso” 

(ALMEIDA, 2004, p.79). 

Referida notificação, feita preferencialmente na pessoa com efetivo poder 

para decidir pela adequação da propriedade à sua função social, deverá vir 

acompanhada de laudo técnico, que ateste estar o imóvel não parcelado, não 

edificado, subutilizado ou não utilizado91, devendo mencionar as condições e os 

                                                 
90 Diogenes Gasparini citado por Levin define essa notificação como “o ato administrativo editado 
pela autoridade competente, através do qual é dado conhecimento ao proprietário de que deve 
promover o adequado aproveitamento do seu imóvel, de acordo com a lei específica prevista no 
caput do art. 5º do Estatuto, executando a respectiva urbanização ou promovendo a sua utilização” 
(GASPARINI apud LEVIN, 2010, p.111). 
91 Com efeito, “a Administração Municipal deve instruir adequadamente o processo administrativo 
para a aplicação da sanção”. Isto porque a notificação ao proprietário para dar cumprimento à 
obrigação deve estar devidamente fundamentada, podendo ser “a validade da notificação contestada, 
administrativa ou judicialmente, pelo proprietário na hipótese de o imóvel estar sendo usado 
adequadamente ou quando a lei editada pelo Município não for razoável porque o legislador 
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prazos legais para a implementação das obrigações, bem como as sanções cabíveis 

ante o seu descumprimento92.  

Deverá, ainda, ser averbada no Cartório de Registro de Imóveis competente 

segundo a localização do imóvel, cabendo ao Município dar publicidade à obrigação 

imposta93. 

Quanto aos prazos para cumprimento da obrigação de parcelamento, 

edificação ou utilização do solo urbano, serão os mesmos definidos na lei municipal 

específica, cujos limites mínimos já foram estipulados pelo já citado artigo 5º, §4º do 

Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001)94, decorrendo daí a necessidade de 

apresentação de um projeto ao órgão municipal competente, cujo descumprimento 

ensejará a aplicação das demais sanções sucessivamente previstas, como se verá 

mais adiante95. 

                                                                                                                                                         
municipal extrapolou os limites de sua competência fixados no plano diretor” (MONTEIRO, 2006, 
p.97). 
92 Fernando Dias Menezes de Almeida citado por Levin ressalta que tais regras receberão “disciplina 
mais específica em cada lei municipal, por exemplo, determinando-se o modo de publicação do edital; 
as formalidades a serem cumpridas para que se caracterize a frustração da tentativa de intimação 
pessoal; o funcionário competente para a notificação; o conteúdo da notificação (com descrição da 
obrigação a ser cumprida), etc” (ALMEIDA apud LEVIN, 2010, p.112). Também esse é o 
entendimento de Victor Carvalho Pinto ressaltado por Levin, para quem a lei municipal deve 
complementar o Estatuto, definindo com clareza “quando se considera ‘frustrada’ uma tentativa de 
notificação. Caso contrário, esta etapa poderá comprometer a aplicação do instituto” (PINTO apud 
LEVIN, 2010, p.112). 
93 Tal se faz necessário, com efeito, por se tratar de uma obrigação de direito real (propter rem), uma 
espécie de ônus que fica gravado no imóvel, acompanhando-o, inclusive, em caso de transferência do 
bem. Desse modo, a obrigação de parcelar, edificar e utilizar o imóvel, assim como todos os demais 
ônus urbanísticos, apresenta característica real e não pessoal, adquirindo publicidade erga omnes com 
a sua averbação na matrícula do imóvel, evitando-se que eventuais adquirentes seus possam alegar 
desconhecimento da obrigação. 
94 Notadamente de um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão 
municipal competente, e de dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do 
empreendimento, no mínimo. 
95 Diogenes Gasparini (GASPARINI apud LEVIN, 2010, p.114) assevera que, no prazo determinado 
pela lei, “o proprietário deverá protocolizar o pedido de análise e aprovação do projeto da urbanização 
que lhe foi determinada pelo Município, ou o pedido de alvará de funcionamento, quando se tratar de 
utilização”. Afirma, ainda, que, durante o processo de análise, pode o órgão municipal competente 
“determinar a apresentação de documentos e do Estudo de Impacto Ambiental - ElA, do Relatório de 
Meio Ambiente - RIMA e do Estudo de Impacto de Vizinhança - ElV, se exigidos em lei municipal (art. 
36 do Estatuto de Cidade)”. De outro turno, Diogenes Gasparini (GASPARINI apud LEVIN, 2010, 
p.114) completa que, uma vez aprovado o projeto de urbanização ou o pedido de funcionamento, e 
expedido o competente alvará, “o proprietário terá o prazo estabelecido em lei municipal e no próprio 
alvará, que não poderá ser inferior a dois anos, para iniciar as obras ou serviços correspondentes ou 
para dar ao imóvel o uso aprovado”. Por sua vez, assevera Victor Carvalho Pinto que a lei municipal 
prevista no caput do art. 5º do Estatuto “deverá definir o que entende por ‘início das obras’ do 
empreendimento”, e que a “constatação do início das obras deverá ser documentada pela expedição 
de um termo de verificação pela Prefeitura, após vistoria” (PINTO apud LEVIN, 2010, p.114). Por 
outro lado, destaca Gasparini que a Lei nº 10.257/2001 não fixou “prazo para a conclusão do 
empreendimento” (GASPARINI apud LEVIN, 2010, p.114). Para o jurista, esse prazo máximo deve 
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Diante disso, a paralisação das obras ou o não atendimento do cronograma 

previsto, sem justificativa aceita pelo Poder Executivo Municipal, implicará na 

imediata caracterização do imóvel como não parcelado, não edificado, subutilizado 

ou não utilizado, sujeitando o proprietário às consequencias legais aplicáveis à 

espécie (arts. 7º e 8º da Lei nº 10.257/01 (BRASIL, 2001), tratadas em capítulo 

próprio subsequente). 

Por fim, transcreve-se o último artigo estatutário que regula o procedimento 

afeto ao instituto em tela, o qual busca evitar que o proprietário fuja à sua obrigação 

legal mediante a alienação do imóvel: 

 

Art. 6º A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, 
posterior à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, 
edificação ou utilização previstas no art. 5º desta Lei, sem interrupção de 
quaisquer prazos (BRASIL, 2001). 

 

Desse modo, o mero expediente de transferência da titularidade do imóvel 

não frustra a finalidade legal, sendo “razoável que sua previsão, no caso de 

transmissão por ato inter vivos, incidisse sobre terceiros somente em momento 

posterior à averbação da notificação”, ressalvando o terceiro de boa-fé adquirente do 

imóvel, não ciente da obrigação vinculada pela simples notificação, ainda não 

averbada (ALMEIDA, 2004, p.80)96. 

Ao final, aduz o doutrinador que “essa regra de transferência das obrigações 

vale ainda que prazos em questão já se tenham esgotado” (ALMEIDA, 2004, p.81), 

hipótese em que “o adquirente receberá um imóvel já onerado pelas sanções 

previstas nos artigos seguintes”, cuja análise passa-se a proceder. 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
ser fixado pela lei municipal específica a que se refere o caput do art. 5º do Estatuto, e deve variar de 
acordo com a espécie de urbanificação (parcelamento, edificação ou utilização) a ser implementada.  
96 “Nesse sentido, interpretando-se este parágrafo de modo a preservar os objetivos da Lei, bem 
como a eventual boa-fé do terceiro adquirente do imóvel (cujo proprietário tenha sido notificado para 
cumprimento das obrigações em tela, não tendo ainda a respectiva notificação sido averbada no 
registro de imóveis), há que se concluir que esse terceiro, como alternativa ao cumprimento das 
obrigações, terá o direito de pleitear a anulação do ato de aquisição” (ALMEIDA, 2004, p.81). 
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4 AS CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO D E 

PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS 

 

4.1 A progressividade do Imposto sobre a Propriedad e Predial e Territorial 

Urbana 

 

 
Como consequências advindas do inadimplemento pelo proprietário das 

obrigações a ele impostas por notificação do Poder Público Municipal, atinentes ao 

parcelamento, edificação e utilização de seu bem, emergem o Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) progressivo no tempo e a 

desapropriação do imóvel descumpridor da função social a ele destinada: 

 

Por não ter o proprietário dado ao solo urbano a destinação estabelecida no 
Plano Diretor ou em legislação municipal decorrente, mantendo solo urbano 
não edificado, subutilizado ou não utilizado, aqui cabendo também imóveis 
cuja construção tenha restado inacabada, paralisada, deteriorada, em 
ruínas, isto é, sem condições de habitabilidade, cuja notificação de 
parcelamento e/ou edificação compulsórios tenha restado inobservada, 
portanto, estando infringindo a função social da propriedade no seu mais 
elevado grau, sem investimento adequado por parte do proprietário do 
imóvel, que enriquece indevidamente através da implementação da 
infraestrutura urbana, indo de encontro com o sistema de custos e 
benefícios da construção da cidade, o que é inadmissível segundo o 
sistema constitucional, implicando na legítima tributação com alíquotas de 
até 15%. Tal dispositivo se refere às áreas não edificadas ou não utilizadas, 
aos terrenos sem construção, ou com construção que não obedeça ao 
mínimo obrigatório do potencial construtivo do terreno, ou ainda às cons-
truções paralisadas, inacabadas, deterioradas, ou em ruínas, que não 
atendam as condições mínimas de habitabilidade, vinculadas ao mau uso 
do solo urbano e que impliquem em questões e condições edilícias, em face 
da inobservância da notificação de parcelamento e/ou edificação 
compulsórios, para fins de construção, reforma e manutenção, necessárias 
ao atendimento da função social da propriedade e da cidade no que tange à 
utilização do solo urbano (FERNANDES, 2011, p.44). 

 

Com efeito, com fundamento no artigo 182, §4º, inciso II da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), complementado pelos artigos 4º, inc. IV, alínea “a” e 7º do 

Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), deverá o Município, em caso de 

descumprimento das condições e dos prazos previstos para o adequado 

aproveitamento da propriedade urbana, proceder à aplicação do IPTU progressivo 

no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos: 
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Do IPTU progressivo no tempo 
 
Art. 7º Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos 
na forma do caput do art. 5º desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas 
previstas no § 5º do art. 5º desta Lei, o Município procederá à aplicação do 
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo 
no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos 
consecutivos. 
§ 1º O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei 
específica a que se refere o caput do art. 5º desta Lei e não excederá a 
duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima 
de quinze por cento. 
§ 2º Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida 
em cinco anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até 
que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no art. 
8º. 
§ 3º É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação 
progressiva de que trata este artigo (BRASIL, 2001). 

 

Trata-se, portanto, de sanção pecuniária imposta pelo Poder Executivo 

Municipal, consistente no pagamento de IPTU com alíquotas que aumentam 

conforme critérios legalmente estabelecidos97, em face do descumprimento da 

obrigação de adequado aproveitamento do imóvel urbano, podendo ser suspensa, a 

qualquer momento, tão-logo seu proprietário cumpra o parcelamento, a edificação e 

a utilização a que obrigado98. 

Tal se dá diante da finalidade evidenciada pelo Estatuto da Cidade (BRASIL, 

2001), com vistas à adequação do uso da propriedade urbana não edificada, 

subutilizada ou não utilizada, em respeito ao princípio constitucional de sua função 

social, possuindo a norma em questão função predominantemente extrafiscal e não 

meramente arrecadatória99.  

                                                 
97 Compete à lei municipal específica a fixação dos percentuais de aumento anual das alíquotas do 
IPTU, respeitados, além dos princípios constitucionais reguladores da atividade tributária, os 
seguintes limites: a) duração máxima de cinco anos consecutivos; b) o valor da alíquota a ser 
aplicada em um ano não poderá exceder o dobro do valor da alíquota aplicada no ano anterior; e c) o 
valor máximo da alíquota será de 15%, sem que seja considerada confiscatória, dada a natureza de 
sanção do instrumento em tela, instituído com o propósito específico de compelir o proprietário a um 
comportamento positivo em conformidade ao Plano Diretor. 
98 Uma vez cumprida a obrigação pelo proprietário, seja parcelando, edificando ou utilizando a sua 
propriedade, deverá a cobrança do IPTU ser feita, a partir do exercício seguinte, pela alíquota normal, 
vigente para os demais imóveis na mesma faixa de valor venal. 
99 Instituindo o IPTU progressivo como instrumento da política urbana, “os Municípios não estão 
propriamente exercendo sua competência tributária geral, mas, antes, sua competência para 
promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30, VIII)” (ALMEIDA, 2004, p.97). “De fato, 
através da progressividade extrafiscal do IPTU, autorizada constitucionalmente, pode o Poder Público 
municipal compelir o proprietário a fazer com que seu imóvel urbano cumpra sua função social” 
(LEVIN, 2010, p.122), estando-se, aqui, diante de hipótese permissiva da progressividade no tempo 
em prol da política de desenvolvimento urbano, tratada judicialmente nos julgamentos do Supremo 
Tribunal Federal relativos aos Recursos Extraordinários nº 194.036-1/SP (SÃO PAULO, 1997b) e 
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Evidencia-se, pois, a importância da tributação para a construção de cidades 

sustentáveis, na medida em que a função extrafiscal do IPTU progressivo no tempo, 

regulada pelo Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) e materializada nos Planos 

Diretores locais, cumpre seu papel para a devida utilização do solo urbano. 

Todavia, caso compreendido de modo diverso, o IPTU progressivo se torna 

mera fonte de recursos. Para Araújo, Santos e Santos (2006, p.1), a extrafiscalidade 

aqui defendida, consistente em utilizar o tributo para a efetivação da função social da 

propriedade, “cria limitações financeiras coibidoras do uso inadequado da 

propriedade imobiliária”, porém, “deve ter por fim efetivar o direito fundamental da 

função social da propriedade urbana, não podendo, por isso, ser transformado em 

instrumento de arrecadação fiscal, o que ocorrerá se não forem observados em 

bloco os instrumentos previstos pelo artigo 182, §1º, da CR/88 e regulados pelo 

Estatuto da Cidade”: 

 

A extrafiscalidade vem como sucedâneo à efetivação da função social da 
propriedade na medida em que cria limitações financeiras coibidoras do uso 
displicente da propriedade imobiliária e, ao mesmo tempo, oferece fonte de 
recursos para os Municípios, efetivamente, investirem na minoração dos 
dilemas relacionados à moradia, à urbanização e ao que denominamos 
enriquecimento insalubre. [...] No que tange à função social da propriedade, 
a extrafiscalidade progressiva no tempo se faz sentir sobretudo após a 
positivação do art. 182, §4º, CR/88. Trata-se de um dos “degraus” ou 
“estágios” pelo qual deve passar a estruturação da propriedade para que 
então esta tenha sua função social devidamente resguardada. O Estatuto 
da Cidade, em seu artigo 7º, realçou a importância da função extrafiscal do 
tributo na estruturação da função social da propriedade à medida que 
possibilitou a aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial 
urbana (IPTU) progressivo no tempo para os casos de descumprimento das 
condições e prazos inicialmente previstos em face daqueles que estiverem 
subutilizando ou não utilizando o solo urbano. Sendo assim, fica claro que 
através da extrafiscalidade viabiliza-se a instrumentalização de políticas 
públicas no Estado Democrático de Direito. Por conta disso, ao se trabalhar 
com a efetiva socialização da propriedade imobiliária, o objetivo primordial é 
a concretização do que se entende por cidade sustentável, conceito que 
privilegia a idéia de igualdade e de justiça (vista esta enquanto equidade). 
[...] A função extrafiscal do IPTU permite não só esta socialização da 
propriedade como também viabiliza uma certa justiça distributiva à medida 
que desconcentra riqueza imobiliária e, além disso, angaria recursos extras 
para que a municipalidade possa investir em políticas urbanas (ARAÚJO; 
SANTOS; SANTOS, 2006, p.3). 

 

 

                                                                                                                                                         
(MINAS GERAIS, 1996) (em tais julgamentos, há a nítida distinção entre a progressividade-sanção, 
própria do art. 182, §4º, inc. II, da CF/88, instrumento de realização da política urbana com fins 
predominantemente extrafiscais, e a progressividade fiscal, prevista nos arts. 145, §1º e 156, §1º da 
CF/88, tendo em vista a capacidade contributiva dos proprietários e a solidariedade social instaurada 
pelo Texto Constitucional). 
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Ainda segundo os autores, a verificação de que o caráter extrafiscal está 

sendo privilegiado em detrimento ao eventual aspecto confiscatório mede-se “pela 

verificação da legitimidade de seus fins, da sua efetividade e imprescindibilidade, 

bem como da proporcionalidade direta entre o fim buscado e o sacrifício exigido” 

(ARAÚJO; SANTOS; SANTOS, 2006, p.5). 

Portanto, o Município deverá, primeiramente, notificar o proprietário para que 

promova o parcelamento, a edificação e a utilização do solo urbano descumpridor de 

sua função, nos termos da lei municipal específica. Desatendidos os prazos legais 

para a entrega do projeto de urbanificação ou utilização, os prazos estipulados para 

o início das respectivas obras, ou, ainda, os prazos fixados para a conclusão do 

empreendimento, bem como quaisquer das condições legalmente previstas, deverá 

o proprietário arcar com o pagamento da tributação progressiva, pelo prazo de cinco 

anos consecutivos. 

Entretanto, decorrido o quinquênio legal sem que o proprietário faça a 

adequação do uso de sua propriedade aos fins do Plano Diretor, cabe ao Poder 

Público a imposição de nova sanção, estando o Município apto a proceder à 

desapropriação do imóvel, preconizada no inciso III do §4º do artigo 182 do Texto 

Constitucional (BRASIL, 1988) e regulamentada pelos artigos 4º, inciso V, alínea “a” 

e 8º do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). 

 

4.2 A desapropriação-sanção para fins urbanísticos 

 

Por certo, considerando a necessária concretização da função social urbana, 

bem como a vedação ao confisco gerado por uma indefinida cobrança majorada, 

passados os cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário 

tenha cumprido a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar seu imóvel, deverá o 

Município desapropriar o bem100, nos termos ditados pela Lei nº 10.257/01: 

 

                                                 
100 Nesse sentido, embora a redação legal refira-se a uma faculdade do Poder Público Municipal, 
defende-se aqui tratar-se de um dever-poder da Municipalidade, a qual, decorrido o lapso legal de 
cinco anos, deverá promover a transferência compulsória do bem para o seu patrimônio, 
abandonando a tributação progressiva do IPTU, sob pena de esvaziar a finalidade legal da norma em 
estudo: fazer com que a propriedade urbana cumpra efetivamente o seu papel social (nesse sentido, 
leia-se COSTA, 2006, p.113). Na verdade, a única limitação incidente sobre a decisão do Município 
de impor a desapropriação-sanção seria a eventual negativa do Senado Federal quanto à aprovação 
da emissão dos títulos indenizatórios, caso em que seguirá cobrando o IPTU-sanção pela alíquota 
máxima então atingida. 
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Da desapropriação com pagamento em títulos 
 
Art. 8º Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o 
proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou 
utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com 
pagamento em títulos da dívida pública. 
§ 1º Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado 
Federal e serão resgatados no prazo de até dez anos, em prestações 
anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os 
juros legais de seis por cento ao ano. 
§ 2º O valor real da indenização: 
I – refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante 
incorporado em função de obras realizadas pelo Poder Público na área 
onde o mesmo se localiza após a notificação de que trata o § 2º do art. 5º 
desta Lei; 
II – não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros 
compensatórios. 
§ 3º Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para 
pagamento de tributos. 
§ 4º O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no 
prazo máximo de cinco anos, contado a partir da sua incorporação ao 
patrimônio público. 
§ 5º O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo 
Poder Público ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, 
observando-se, nesses casos, o devido procedimento licitatório. 
§ 6º Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5º as 
mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no 
art. 5º desta Lei (BRASIL, 2001). 

 

Trata-se, outrossim, de uma espécie de desapropriação para fins 

urbanísticos, cuja definição dada por Hely Lopes Meirelles (como “toda aquela que 

se decreta por necessidade ou utilidade pública, mas visando à formação de um 

novo núcleo urbano ou a reurbanização de uma cidade ou de um bairro envelhecido 

ou inadequado para sua nova destinação”) fora expressamente citada por Dallari 

(MEIRELLES apud DALLARI, 1981, p.52). Diante disso, Levin (2010, p. 139) 

defende a sua inclusão no rol do art. 2º da Lei nº 4.132/62 (BRASIL, 1962), que 

define os casos de desapropriação por interesse social, já incluindo “o 

aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem correspondência com as 

necessidades de habitação, trabalho e consumo dos centros de população a que 

deve ou possa suprir por seu destino econômico” e “a construção de casas 

populares” (incisos I e V do referido dispositivo)101. 

 

                                                 
101 Em igual sentido afirma José Carlos de Moraes Salles, para o qual a desapropriação sancionatória 
prevista pelo inc. III do §4º do art. 182 é espécie de desapropriação por interesse social, “porque 
realizada no interesse da coletividade e não para atender, simplesmente, a uma ‘utilidade ou 
necessidade’ do Poder Público expropriante [...] se trata de desapropriação que permitirá a venda do 
bem expropriado a terceiros, depois de parcelado e edificado, se necessário, o que constitui uma das 
características da ‘desapropriação por interesse social’” (SALLES, 2000, p.936). 
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Em se tratando de desapropriação por utilidade pública, regulada pelo 

Decreto-lei nº 3.365/41, destacam-se da alínea “i” do seu artigo 5º 

 

a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a 
execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem 
edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a 
construção ou ampliação de distritos industriais (BRASIL, 1941).  

 

Isso porque, como aqui já se defendeu, a política de desenvolvimento urbano 

engloba não só a expansão urbana mediante a criação de novos núcleos, mas 

também a recuperação e revitalização de núcleos urbanos já existentes, porém, 

deteriorados pelo tempo, sendo a desapropriação urbanística um instrumento legal 

viabilizador da execução de planos de renovação urbana, que visam recuperar 

essas áreas, na maioria das vezes localizadas em regiões centrais, dotadas de 

infraestrutura e equipamentos urbanos, como, em outras oportunidades, já 

destacado. 

Seu emprego está, portanto, condicionado ao exaurimento da aplicação dos 

instrumentos precedentes para a implementação da política urbana, consistindo a 

desapropriação-sanção no “último expediente de que pode lançar mão o Município 

para promover a adequação da propriedade urbana ao cumprimento de sua função 

social” (COSTA, 2006, p.112), aplicável após a incidência, por cinco anos, do IPTU 

progressivo, sem que a obrigação esteja cumprida102. 

Seu caráter sancionatório é justamente a forma de pagamento imposta ao 

proprietário renitente: com títulos da dívida pública aprovados pelo Senado Federal, 

resgatáveis em até dez anos por meio de prestações anuais, iguais e sucessivas103, 

porém, desprovidos do poder liberatório para pagamento de tributos, consistindo, 

assim, numa das exceções constitucionais à prévia indenização em dinheiro (art. 5º, 

inc. XXIV, CF/88) (BRASIL, 1988). 

 
                                                 
102 No caso do Município de Belo Horizonte, as consequências advindas do descumprimento das 
obrigações de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios encontram-se hoje dispostas no 
art. 74-F do seu Plano Diretor da seguinte forma: “Em caso de descumprimento das condições e dos 
prazos previstos para o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios, poderão ser 
aplicados, sucessivamente, a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - progressivo 
no tempo e a desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, conforme o disposto nas 
Seções III e IV do Capítulo II da Lei Federal nº 10.257/01. Parágrafo único - Consumada a 
desapropriação por meio do instrumento a que se refere o caput, fica o Município obrigado a dar 
imediato início aos procedimentos relativos à destinação ao imóvel, de acordo com o previsto no art. 
8º, §§ 4º e 5º, da Lei nº 10.257/01” (BELO HORIZONTE, 1996a). 
103 Assegurados o valor real da indenização e os juros legais de 6% ao ano. 
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E, para que se dê a referida aprovação pelo Senado Federal da emissão dos 

títulos indenizatórios (segundo competência definida pelos incisos V, VI, VII e IX do 

artigo 52 da CF/88) (BRASIL, 1988), esclarece Levin que o Poder Executivo 

Municipal deverá enviar à Câmara Municipal projeto de lei, acompanhado dos 

elementos necessários à sua compreensão e convencimento acerca de sua 

importância para o desenvolvimento urbano, solicitando autorização para ingressar 

no Senado Federal com pedido de aprovação da emissão de títulos da dívida 

pública municipal (LEVIN, 2010, p.148). Uma vez aprovada a lei em questão, o 

pedido de emissão dos títulos será formulado junto ao Senado Federal, estando na 

pendência de sua aprovação a emissão dos títulos para pagamento das 

desapropriações que vierem a ser efetivadas. 

Em síntese, a desapropriação-sanção objeto desse estudo difere das demais 

espécies comuns de desapropriação por se destinar a punir o não-cumprimento de 

obrigação ou ônus urbanístico imposto ao proprietário de imóvel urbano 

descumpridor de sua função social. Seu caráter sancionatório deriva, assim, do fato 

de que a privação forçada da propriedade, devido ao descumprimento de deveres ou 

ônus urbanísticos, fundados na função social da propriedade urbana, comporta a 

substituição da indenização prévia em dinheiro por indenização mediante títulos da 

dívida pública, cuja emissão encontra-se na dependência da aprovação pelo 

Senado, como referido. 

Outrossim, se nem o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios, 

nem a aplicação do imposto progressivo forem eficazes para que o proprietário do 

solo lhe dê o aproveitamento adequado, o Poder Público Municipal deverá proceder 

à desapropriação do imóvel com pagamento da indenização por meio de título da 

dívida pública, caracterizando a chamada desapropriação-sanção, precisamente por 

ser aplicada como penalidade em virtude do descumprimento pelo proprietário da 

obrigação de parceIar, edificar ou utilizar adequadamente o seu terreno. 

Nesse ponto, portanto, há de se destacar a importância de se proceder à 

desapropriação-sanção aqui defendida, reportando-se, mais uma vez, à função 

extrafiscal do IPTU trazida anteriormente, vez que, se num primeiro momento, o 

Estatuto da Cidade impõe ao proprietário omisso o parcelamento, a edificação ou a 

utilização compulsórios do solo urbano, somente num segundo momento, e por 

haver um descumprimento das práticas anteriormente previstas, é que se passa à 

imposição da aplicação do IPTU progressivo no tempo, cuja alíquota sofrerá 
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majoração pelo prazo de cinco anos consecutivos. Veja-se, porém, que, passados 

esses cinco anos sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelar, 

edificar ou utilizar, deverá o Município proceder à desapropriação do imóvel, sob 

pena de desnaturar a efetivação do ideal de justiça social buscado pela 

extrafiscalidade do IPTU, ganhando contornos estritamente fiscais: 

 

Impende destacar, então, que a função extrafiscal do presente tributo 
cumprirá seu papel à medida que efetivamente colaborar para a devida 
utilização do solo urbano, senão acabará por tornar-se mera fonte de 
recursos para as municipalidades. Para melhor compreensão, é de se 
vislumbrar a realidade dos Municípios brasileiros que não têm recursos 
suficientes para a manutenção de suas estruturas primeiras. Como, 
passados estes 5 anos de aplicação progressiva do IPTU poderão as 
municipalidades arcar com o ônus de um processo de desapropriação com 
pagamento de títulos da dívida pública? É de se questionar seriamente se a 
estrutura local hoje vigente permite a aplicação sensata de tais instrumentos 
de políticas públicas, com o risco de serem tais institutos desvirtuados e 
perderem seu poder efetivo de materializadores da função social da 
propriedade. Vejamos o que ocorre no caso do IPTU progressivo no tempo: 
os Municípios arrecadam receita derivada de sua aplicação extrafiscal com 
base nas regras do Plano Diretor, previsto pelo Estatuto da Cidade e pelo 
§4º do art. 182 da CR/88. Passados 5 anos deparam-se com o mesmo e 
recorrente silêncio do proprietário do imóvel. Apresentam-se ali duas 
opções para as municipalidades: (i) deixar a situação como está e 
desnaturar de modo retroativo toda a função extrafiscal do IPTU, já que o 
objetivo para o qual esta se deu não foi atingido ou (ii) proceder à 
desapropriação do imóvel, para tanto deverão ainda aguardar a prévia 
aprovação pelo Senado Federal dos títulos da dívida pública com os quais 
serão pagos aqueles que tiverem sua propriedade subutilizada ou não 
utilizada desapropriada. É de se concluir que a última alternativa apresenta-
se a mais viável e o único caminho que conduz à efetiva e proporcional 
utilização dos instrumentos de políticas públicas que antecederam à própria 
desapropriação. Em contrapartida, se assim não for, ou seja, se for utilizada 
somente a aplicação progressiva do IPTU, este, na verdade, terá adquirido 
caráter estritamente arrecadatório, confiscatório e em nada terá colaborado 
para a efetivação de um dos princípios do Estado Democrático de Direito 
que é a função social da propriedade. Daí a necessidade do acuro ao se 
manipular instrumento tão rico e ao mesmo tempo tão perigoso e que pode 
levar a consequências completamente diversas das previamente desejadas, 
como é o instituto da função extrafiscal do IPTU. Não se pode esquecer de 
que, é claro, os próprios recursos auferidos pelas municipalidades no 
período de cobrança do IPTU progressivo no tempo (5 anos) são de grande 
relevância para a execução de políticas públicas, podendo ser revertidos à 
construção de moradias e ao deslocamento de moradores de rua, por 
exemplo, para locais adequados, mas a função primitiva e fundamental do 
tributo em tela se perderá em efetivo se da prática extrafiscal não decorrer 
ou um real parcelamento, edificação ou utilização compulsória do solo ou 
mesmo um processo sério e eficaz de desapropriação, o que, como já visto, 
apresenta-se extremamente complicado na atual estrutura das 
municipalidades (ARAÚJO; SANTOS; SANTOS, 2006, p.11). 

 

Com efeito, a não aplicação em bloco pelo Poder Público Municipal de forma 

sucessiva e indissociável de todos os instrumentos previstos no artigo 182, §4º da 
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Constituição Federal compromete a efetividade do parcelamento e edificação 

compulsórios, contribuindo para o predomínio de sua função simbólica tão-somente, 

em claro detrimento de sua concreção normativo-jurídica, aqui já destacada104. 

Isso porque a simples notificação relativa ao parcelamento, edificação e 

utilização compulsórios, sem cumprimento, não é um fim em si mesmo, não 

esgotando a finalidade prática para a qual foi criado o instituto sob análise. 

Igualmente, a cobrança por cinco anos ininterruptos do IPTU progressivo, sem que 

ocorra a consequente desapropriação do imóvel descumpridor de sua função social, 

o transforma em mero instrumento de arrecadação fiscal, comprometendo a função 

extrafiscal justificadora de sua instituição.  

Logo, para que o instituto do parcelamento e edificação compulsórios seja na 

prática efetivo, com vistas à materialização da função social da propriedade urbana, 

harmonizando-se, em última instância, aos ideais do Estado Democrático de Direito, 

deve o Poder Público Municipal desapropriar de fato o imóvel, sob pena de transferir 

para o particular a obrigação de concretização da função social da propriedade 

urbana, a qual, em um Estado plural e participativo como o nosso, deve ser 

                                                 
104 Relembrem-se, aqui, as lições de Marcelo Neves (2007) introduzidas no segundo capítulo desse 
trabalho, para o qual a legislação simbólica caracteriza-se pelo predomínio da função político-
ideológica em detrimento da função jurídico-instrumental. Para ele, trata-se de toda legislação que 
apresenta um déficit de concreção normativo-jurídica, justamente em virtude da prevalência desta 
dimensão político-ideológica, objetivando-se, muitas vezes, tão-somente a confirmação de valores 
sociais de um determinado grupo (como, por exemplo, os movimentos sociais que lutam por 
moradia), o desempenho do papel de legislação-álibi (criando uma imagem favorável do Estado na 
busca da solução de problemas sociais como o alto déficit habitacional hoje verificado), e, ainda, 
como fórmula de compromisso dilatório (prorrogando e adiando a resolução da falta de moradia digna 
e adequada para todos). Nesse sentido, o autor defende que a eficácia normativo-jurídica dos textos 
constitucionais (e, por conseguinte, dos instrumentos nele previstos), principalmente nos países 
periféricos, é mitigada pela linguagem simbólica atribuída às normas pelos “donos do poder”. Isto é, a 
Constituição, ao invés de atuar como um mecanismo de autonomia operacional do sistema jurídico 
em relação aos outros sistemas (político, econômico, cultural), cede espaço às diversas expectativas 
conflitantes de comportamento que emanam do contexto hipercomplexo da sociedade moderna, 
obstruindo transformações efetivas e consequentes da própria sociedade. A experiência 
constitucional brasileira seria um exemplo vivo de constitucionalização simbólica. Seja nas 
Constituições instrumentalistas (1937 e 1967/1969), seja nas Constituições nominalistas (1824, 1934, 
1946 e 1988), certo é que todas apresentam uma dimensão simbólica capaz de comprometer a 
capacidade dessas Constituições servirem como mecanismo de orientação e reorientação das 
expectativas normativas e como instituição jurídica de legitimação generalizada do Estado. Ora, se a 
própria Constituição, “lei fundamental e suprema de um Estado” (MORAES, 2005, p. 02), já nasce 
dotada de uma linguagem simbólica, maior será ainda o simbolismo da legislação produzida por este 
Estado. Na tentativa desesperada de resolver problemas histórico-sociais crônicos, os governantes 
estimulam a produção de leis que, em sua maioria, são imbuídas de um simbolismo tão grande, 
capaz de imobilizar a sua concretização efetiva. Com efeito, assumindo a legislação um papel apenas 
simbólico, sendo o instrumento do parcelamento e edificação compulsórios sob estudo caracterizado 
pela falta de normatividade jurídica e pelo déficit de concretude jurídico-normativo, não há que se 
falar em efetivação de direitos e garantias fundamentais como a função social da propriedade urbana 
e o direito social à moradia, distanciando-se, por completo, da consecução dos objetivos traçados 
pelo Texto Constitucional para um Estado Democrático de Direito. 
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compartilhada entre ambos (Estado e particular).   

Compartilha dessa mesma opinião Levin (2010, p.131), para o qual “a 

continuidade da exação do tributo com alíquota nesse patamar, além do período 

assinalado, representaria o confisco do bem imobiliário”, recorrendo-se à Regina 

Helena Costa para defender a impossibilidade de manutenção da exigência fiscal 

pela alíquota máxima por um prazo superior ao de cinco anos, mesmo que ainda 

persista o descumprimento pelo proprietário da obrigação de parcelar, edificar ou 

utilizar o imóvel:         

 

Na situação de continuidade da inadimplência do proprietário urbano quanto 
a essa obrigação, o único meio de que pode dispor o Município é, 
inquestionavelmente, a desapropriação (art. 8º), sob pena de vulneração do 
princípio da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco (COSTA 
apud LEVIN, 2010, p.131). 
 
Assim, na hipótese ventilada, o Município estaria obrigado a proceder à 
desapropriação do imóvel, indenizando o proprietário com títulos da dívida 
pública resgatáveis no prazo de até 10 anos, nos termos do art. 8º do 
Estatuto da Cidade (LEVIN, 2010, p.131). 

 

Ainda segundo Costa, a dicção legal do caput do citado art. 8º do Estatuto 

“parece deixar transparecer que se trata de uma competência discricionária, 

cabendo ao Poder Executivo avaliar a conveniência e a oportunidade de se efetivar 

tal desapropriação” (COSTA, 2006, p.113). Todavia, assevera que tal entendimento 

não pode prevalecer, sob pena de incorrer em desrespeito à regra constitucional de 

vedação ao confisco (art. 150, IV, CF/88), no caso da cobrança indefinida do IPTU 

progressivo no tempo sem que ocorra a consequente desapropriação-sanção: 

 

Seu emprego, então, está condicionado ao exaurimento da aplicação de 
outros instrumentos apontados pelo Texto Fundamental – o parcelamento e 
a edificação compulsórios, quando couber, e o IPTU progressivo no tempo. 
Cuida-se, assim, do último expediente de que pode lançar mão o Município 
para promover a adequação da propriedade urbana ao cumprimento de sua 
função social. [...] Estamos, em verdade, diante de autêntico poder-dever, 
uma vez esgotados os instrumentos para a implementação da política 
urbana que devem preceder à utilização da desapropriação-sanção: 
decorrido o lapso legal de cinco anos, o Município deverá promover a 
transferência compulsória do bem para o seu patrimônio; do contrário 
deverá abandonar a aplicação da técnica da progressividade no tempo em 
relação ao IPTU (COSTA, 2006, p.112). 
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Veja-se que ainda por outra razão a obrigatoriedade do ato desapropriatório 

justifica-se105, consubstanciada na busca do cumprimento da função social por toda 

e qualquer propriedade, imposição constitucional que conduz necessariamente à 

desapropriação do bem faltoso, cedendo espaço à sua adequada destinação de 

acordo com o Plano Diretor. 

Justamente por isso, indaga-se: a simples utilização dos três instrumentos do 

artigo 182, §4º da Constituição (BRASIL, 1988), defendida acima, notificando o 

proprietário a parcelar, edificar ou utilizar o seu imóvel, incorrendo na cobrança 

progressiva do IPTU por cinco anos consecutivos ante o seu descumprimento, 

culminando-se na desapropriação do imóvel, seria suficiente para a concretização 

da função social da propriedade urbana? 

Uma vez incorporado ao patrimônio público, impõe-se, portanto, ao Município 

o dever de proceder ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de 

cinco anos (art. 8º, §4º do Estatuto da Cidade) (BRASIL, 2001), sob pena de se 

tornar ele o descumpridor da função social da propriedade, agora sob o domínio 

público municipal, caracterizando-se típico ato de improbidade administrativa106: 

 

Além da improbidade administrativa, o não cumprimento do prazo para 
promover o aproveitamento do imóvel, com base no Plano Diretor, 
caracteriza uma lesão à ordem urbanística, uma vez que o imóvel continua 
não atendendo às funções sociais da cidade e à função social da 
propriedade, pelo fato de não estar sendo utilizado para atender a uma 
necessidade de interesse da coletividade como, por exemplo, para fins de 
habitação de interesse social. Neste caso, é cabível a ação civil pública 
solicitando ao Poder Judiciário que determine a obrigação de fazer ao Poder 
Público municipal, de modo que seja concretizado o aproveitamento do 
imóvel definido na lei municipal específica de parcelamento, edificação ou 
utilização do imóvel (SAULE JÚNIOR, 2004, p.290). 

 

Tal aproveitamento poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou 

por meio de alienação ou concessão de uso a terceiros (mediante prévio 

                                                 
105 Após, por óbvio, a aprovação do Senado Federal no tocante à emissão dos títulos indenizatórios.  
106 Com efeito, como consequência para o descumprimento dessa obrigação, estabelece o próprio 
Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), em seu art. 52, que, “sem prejuízo da punição de outros agentes 
públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade 
administrativa, nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, quando: [...] II – deixar de 
proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio 
público, conforme o disposto no §4º do art. 8º desta Lei”. Soma-se a isso caracterizar-se, ainda, típica 
hipótese de retrocessão, cabendo ao antigo dono o direito de preferência em readquirir a sua 
propriedade, pelo preço atual da coisa, caso não lhe tenha sido dado o destino previsto (art. 519, 
Código Civil) (BRASIL, 2002). Sendo ou não exercido tal direito, permanecem as obrigações 
incidentes sobre o imóvel, aliás, averbadas junto à matrícula do imóvel, como já referido (art. 5º, §2º 
da Lei nº 10.257/01) (BRASIL, 2001). 
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procedimento licitatório), ficando mantidas também para o adquirente as mesmas 

obrigações de parcelamento, edificação ou utilização antes impostas (§§5º e 6º do 

artigo 8º do Estatuto da Cidade) (BRASIL, 2001). 

Para Silva, trata-se de exigência legal coerente, porque,  

 

se o Município exigiu do proprietário que promovesse o aproveitamento 
adequado do terreno e, por este não ter cumprido a obrigação, o imóvel foi 
desapropriado, é evidente que essa desapropriação - embora uma sanção 
ao proprietário - tem, igualmente, como consequência passar para o 
expropriante a obrigação descumprida (SILVA, 2008, p.432). 

 

Todavia, o necessário e adequado aproveitamento do imóvel expropriado pelo 

Poder Público, inclusive e sobretudo para fins de moradia, será objeto de melhor 

análise posteriormente, por envolver questão a ser abordada em capítulo próprio. 

Por ora, fixa-se a premissa que condiciona a efetividade do parcelamento e 

edificação compulsórios à aplicação sucessiva e indissociável, pelo Poder Público 

Municipal, de to 

dos os instrumentos do parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal 

(parcelamento e edificação compulsórios, IPTU progressivo no tempo e 

desapropriação-sanção), seguida do necessário aproveitamento do imóvel pelo 

Município, sob pena de se frustrar a materialização da função social da propriedade 

urbana, fim último perseguido pela política de desenvolvimento urbano, que legitima 

a própria intervenção. 
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5 O DIREITO SOCIAL À MORADIA E A NECESSÁRIA INTEGRA ÇÃO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

5.1 O direito social à moradia  

 

 

Ainda que não tão preciso como nos dias de hoje, Silva afirma que o direito à 

moradia encontrava-se já previsto desde a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948, art. XXV, 1), quando se declara que toda pessoa tem direito a um 

padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família, entre outros bens, também a 

habitação (SILVA, 2008, p.381). 

Tal direito foi posteriormente reafirmado por diversas vezes na esfera do 

Direito Internacional, como no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (artigo 11 do Decreto nº 591 de 06/07/1992 c/c Comentário Geral 

n.º 4 do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, sobre o direito a uma 

habitação condigna) e na Conferência Habitat-II (Conferência das Nações Unidas 

sobre Assentamentos Humanos, cujos temas globais foram a “Adequada Habitação 

para Todos” e o “Desenvolvimento de Assentamentos Humanos em um Mundo em 

Urbanização”), realizada em Istambul, em 1996, que culminou com a elaboração da 

Agenda Habitat: 

 

A Agenda Habitat compreende um amplo programa de ação, no qual é 
enfatizada a relação entre a habitação adequada e a proteção ao meio 
ambiente, bem como a garantia de acesso à moradia – acesso entendido 
como garantia de um “custo acessível para todos”: “De acordo com o § 43 
da Agenda Habitat, ‘adequada habitação’ significa: 1) mais do que um 
telhado sobre a cabeça, adequada habitação significa adequada 
privacidade, adequado espaço, acesso físico, adequada segurança, 
incluindo a garantia de posse, durabilidade e estabilidade da estrutura física, 
adequada iluminação, aquecimento e ventilação; 2) adequada infra-
estrutura básica, fornecimento de água, saneamento e tratamento de 
resíduos, apropriada qualidade ambiental e de saúde, adequada localização 
com relação ao trabalho e serviços básicos; 3) que esses componentes 
tenham um custo acessível para todos” (BUCCI, 2006, p.338). 

 

No entanto, foi, para o autor, a Constituição da República Portuguesa que 

melhor definiu tal direito, transcrevendo, na íntegra, o seu artigo 65º: 

 

1. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de 
dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a 
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intimidade pessoal e a privacidade familiar. 
2. Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado: a) programar e 
executar uma política de habitação inserida em planos de reordenamento 
geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a 
existência de uma rede adequada de transportes e de equipamento social; 
b) incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das 
populações, tendentes a resolver os respectivos problemas habitacionais e 
a fomentar a criação de cooperativas de habitação e a autoconstrução; c) 
estimular a construção privada, com subordinação ao interesse geral, e o 
acesso à habitação própria. 
3. O Estado adoptará uma política tendente a estabelecer um sistema de 
renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação 
própria. 
4. O Estado e as autarquias locais exercerão efectivo controlo do parque 
imobiliário, procederão às expropriações dos solos urbanos que se revelem 
necessárias e definirão o respectivo direito de utilização (SILVA, 2008, 
p.381). 

 

No Brasil, a Constituição da República de 1988, em sua redação originária, 

não chegou a uma declaração clara e expressa do direito à moradia, ainda que a ela 

tenha feito referência em algumas passagens (BRASIL, 1988). Somente em 14 de 

fevereiro de 2000, o Poder Constituinte Derivado Reformador alterou, por meio da 

Emenda nº 26, o artigo 6º do Texto Constitucional, para nele fazer constar a moradia 

como um direito social indispensável à vida humana digna. Além disso, foi 

responsável por impor ao Poder Público o dever de satisfazê-lo, conferindo à União 

a competência para “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação” (art. 21, inc. XX) e estatuindo a competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para “promover programas de 

construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais” (art. 23, inc. 

IX)107: 

 

Nesse sentido, comecemos por recordar que a Constituição da República, 
já em seu “Preâmbulo”, estabelece que o Estado Democrático de Direito por 
ela instituído está destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna. 
Verifica-se, assim, que, ao se referir a direitos a serem assegurados, a 
primeira referência é aos direitos sociais, dentre os quais avulta o direito à 
moradia, expressamente inserido no art. 6º da Constituição, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional 26, de 14.2.2000. E o direito à moradia é 
proclamado no art. 7º, IV, como pertinente às necessidades vitais básicas 
dos trabalhadores urbanos e rurais e de suas famílias. Vale recordar, a 
propósito, que se não se proporcionam condições de moradia decente ao 
trabalhador e à sua família desrespeita-se a dignidade da pessoa humana, 

                                                 
107 Diante disso, a contrapartida dessas competências é “o direito de todos à moradia, incumbindo, 
assim, àquelas entidades do Poder Público promover tais providências para a satisfação desse direito 
em relação à população que, por deficiência econômica, não pode provê-lo por seus próprios meios” 
(SILVA, 2008, p.382). 
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fundamento da República Federativa do Brasil (CF, art. 1º, III) e se deixa de 
prestigiar o art. 3º, III, da Constituição, que estabelece como um dos 
objetivos fundamentais da República erradicar a pobreza e a marginalização 
e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Já o art. 5º da Constituição, 
dispondo a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, garante a 
todos alguns direitos invioláveis, proclamando que a casa – isto é, a 
moradia – é asilo inviolável do indivíduo e que a propriedade deve atender à 
sua função social, o que é repetido em outros preceitos da nossa Lei Maior 
(v.g., art. 170, III). O art. 23 da Constituição arrola como sendo de 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria 
das condições habitacionais e de saneamento básico. Trata-se de 
competência material, administrativa, de implementação de programas. 
Outros dispositivos constitucionais prestigiam o direito à moradia 
expressamente, como se verifica no art. 183, já referido, pertinente à 
usucapião especial; no art. 191 (moradia em zona rural, para efeito também 
de usucapião); no art. 230, §1°, que assegura aos í ndios direitos sobre as 
terras por eles habitadas em caráter permanente. Portanto, falar em 
habitação, moradia, casa, lar, é falar em necessidade vital básica do ser 
humano, que a Constituição assegura como direito social, impondo-se ao 
legislador e ao administrador público dar-lhe densidade normativa e 
implementar políticas que lhe assegurem a mais plena eficácia 
(CAMMAROSANO, 2006, p.24). 

 

O direito à moradia, na qualidade de direito social, caracteriza-se, 

basicamente, por ser um crédito do indivíduo em relação ao Estado. Isto é, o ente 

estatal, ao assegurar constitucionalmente tal direito, assume uma obrigação jurídica 

e não apenas um compromisso moral. Nesse sentido, os cidadãos passam a ser 

credores do direito a uma existência digna, de modo que o seu direito subjetivo deve 

ser efetivado por meio de políticas públicas de inclusão social e desenvolvimento 

econômico, priorizando a distribuição equânime dos recursos públicos: 

 

Todos devem ter direito à propriedade mínima para habitação e exploração. 
O mínimo à subsistência é direito do cidadão e deve ser assegurado pelo 
Estado. Utopia? Talvez. Mas até quando persistirão as condições de miséria 
humana, a espoliação, os conflitos sociais em detrimento da paz social e da 
realização de um mundo justo? Há que se continuar tentando buscar a 
solução dos conflitos pela justiça distributiva (COSTA, 1984, p.584). 

 

Por tais razões, Silva (2008, p.382) define o direito à moradia sob dois viés: 

significa, “em primeiro lugar, não ser privado arbitrariamente de uma habitação e de 

conseguir uma”; e, por outro lado, implica “o direito de obter uma, o que exige 

medidas e prestações estatais adequadas à sua efetivação”.  

Ocorre que, passados mais de dez anos da Emenda Constitucional nº 26/00, 

a realidade brasileira mostra-se bem distante do ideal constitucional. Embora sejam 

verdadeiros deveres do Estado, consubstanciados em “prestações positivas 

proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente” (SILVA, 1998, p.289), os 
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direitos sociais apresentam limitada eficácia material. 

Como cediço, todas as normas constitucionais são dotadas de eficácia 

jurídica, no sentido de que seu efeito principal é revogar a ordem jurídica naquilo que 

com ela for incompatível. Contudo, algumas normas, apesar de possuírem eficácia 

jurídica, não são dotadas da mínima eficácia material: 

 

Em estudo do Banco Mundial, publicado em 2007, o Brasil foi considerado 
um Estado de Direito com força normativa e efetividade governamental 
inferiores aos índices apresentados pela Índia e pela Botswana. Dados 
sobre o déficit habitacional brasileiro, estimado, segundo o Ministério das 
Cidades, em 7 milhões de habitações; sobre o número de jovens em idade 
escolar fora das escolas – cerca de 53%; e sobre a concentração de renda 
no país – cerca de 57% da renda é auferida por apenas 10% da população, 
reforçam essa constatação. A explicação é simples. Os chamados direitos 
fundamentais sociais, previstos na Constituição de 1988 e na legislação 
brasileira infraconstitucional, ainda não têm eficácia material, ou seja, são 
direitos garantidos de fato pelo Estado, mas pouca efetividade (ARAÚJO, 
2010b, p.69). 

 

Como se viu no capítulo segundo do presente estudo, o déficit habitacional 

brasileiro assume hoje significativa proporção. E, dentre os problemas urbanos 

enfrentados pelos Municípios brasileiros, destaca-se a crise generalizada de falta de 

moradias dignas associada à proliferação de formas de ilegalidade urbana, no que 

diz respeito aos processos de acesso ao solo, gerando consequências danosas 

como a exclusão social e a segregação espacial, aqui já analisadas: 

 

Analisando a problemática habitacional consolidada no Brasil através das 
várias décadas de governos populistas, nota-se que as políticas 
desenvolvidas sempre foram pontuais, até hoje não solucionam o morar 
dignamente, sendo consequência direta do processo de urbanização 
intenso [...] e da retenção da propriedade privada nas mãos de poucos. [...] 
A história da habitação no Brasil demonstra que a questão sempre foi 
intrincada, e o acesso ao mercado privado cada vez mais restrito ao longo 
do tempo; além disso, as políticas irrelevantes fizeram com que à maioria da 
população sobrassem apenas as alternativas de moradia “ilegais ou 
informais” (MONTEIRO; CASTRO; FRANCISCO, 2011, p.372). 

 

Segundo Luiz Kohara citado pelos autores, o problema da moradia no Brasil 

“é resultante do modelo de desenvolvimento econômico e político, no qual prevalece 

o interesse pela obtenção de lucros sobre qualquer outro interesse, modelo esse 

que sempre foi imposto pelas elites dominantes” (KOHARA apud MONTEIRO; 

CASTRO; FRANCISCO, 2011, p.372). 

Marcelo de Oliveira Milagres (2011), para quem a moradia constitui uma 
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dimensão fundamental da existência humana108, destaca a expressiva ausência de 

moradias no espaço urbano brasileiro, conduzindo a um universo de pessoas que 

não ocupam dignamente um habitat, onde lhes seria possível a realização e o livre 

desenvolvimento da pessoa humana: 

 

[...] a dignidade material do ser humano ou o direito às condições materiais 
mínimas para uma existência digna, muitas vezes, afigura-se como retórica 
programática do texto constitucional. O direito à moradia transcende a ideia 
de prestação estatal ou particular e também não se restringe a uma função 
de defesa. O destinatário a um espaço essencialmente propício à proteção 
de sua dignidade é a pessoa em si, independentemente de um contraponto 
com o Poder Público ou com poderes privados. Em vários momentos 
históricos, o direito à moradia foi compreendido como expressão de reserva 
da privacidade, da intimidade ou dos segredos de família, tendo sido muitas 
vezes confiado ao princípio geral da dignidade da pessoa humana. A 
construção do espaço humano deve ser fundada sobre os pilares dos 
direitos de personalidade, resultado de toda engenhosidade e 
essencialidade humanas. O ser humano é artífice do seu espaço, e o direito 
à moradia deve ser compreendido como categoria autônoma de direito de 
personalidade, com contornos precisos, eficácia não relativa, exaltando a 
essencialidade do bem inerente à personalidade humana. A casa é o 
espaço do eu, mas também do outro. A moradia é o local do encolhimento, 
mas também da expansão e da realização da afetividade familiar. Fora de 
sua solidão, é na proximidade afetiva que o ser humano encontra as 
condições de sua integridade, sendo a casa o locus privilegiado. A casa é o 
local de resguardo, e também de encontro com o mundo. Assim como o 
nome e o estado civil, o endereço identifica e individualiza. O déficit 
quantitativo e qualitativo de moradias demonstra a necessidade de 
mudança de paradigma. O enquadramento como direito social vem 
justificando a não realização ou a incompleta realização do direito à 
moradia, sempre vinculado às forças econômicas do mercado ou do Poder 
Público (MILAGRES, 2011, p.208).109 

                                                 
108 Em seu livro, Milagres constrói um categoria de direito à moradia dissociada de critérios 
meramente patrimoniais (ainda que a posse, a propriedade e o domicílio possam ser instrumentos de 
sua realização), mas que, indo além da perspectiva estatal ou internacional de direito fundamental ou 
de direito humano, tem por conteúdo a existência humana. Para o autor, tal direito deve ser entendido 
em uma concepção dos direitos da personalidade, cuja amplitude gradativa decorre do 
contemporâneo e necessário reconhecimento dos valores essenciais da pessoa humana 
(MILAGRES, 2011, p.109). 
109 Ainda segundo Milagres, “a despeito dos números, das diversas pesquisas e da discussão da 
conceituação de favela, a certeza é que persiste déficit quantitativo e, sobretudo, qualitativo de 
moradias. A ocupação urbana em espaços carentes de infraestrutura e equipamentos urbanos 
mínimos, ambientalmente vulneráveis, não decorre de livre escolha das pessoas, mas da lógica da 
necessidade, consequência de um processo histórico de exclusão e concentração fundiária e, 
contemporaneamente, da desorganizada e crescente urbanização, bem como do empobrecimento da 
população, gerando o fenômeno denominado de “periferização”, com o deslocamento do centro para 
a periferia”. Nesse ponto, o autor cita Edésio Fernandes, para o qual “‘dezenas de milhões de 
brasileiros não têm tido acesso ao solo urbano e à moradia senão através de processos e 
mecanismos informais – e frequentemente ilegais -, autoconstruindo um hábitat precário, vulnerável e 
inseguro em favelas, loteamentos e conjuntos habitacionais irregulares, loteamentos clandestinos, 
cortiços, casas de frente e fundo, bem como nas ocupações de áreas públicas, encostas, áreas de 
preservação, beiras de reservatórios e rios. Resultante da combinação entre mercados de terras 
especulativos, sistemas políticos clientelistas, práticas elitistas de planejamento urbano e regimes 
jurídicos excludentes - que afirmam os direitos individuais de propriedade sobre o princípio 
constitucional da função socioambiental da propriedade e da cidade -, há muito o processo de 
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Tal diagnóstico leva o autor aos seguintes questionamentos: “Como garantir o 

valor incomensurável da vida humana em um espaço de expansão limitada, que é o 

solo urbano? Como assegurar acesso à necessidade vital de moradia?” 

(MILAGRES, 2011, p.2). 

 

O direito à moradia foi, e ainda é, compreendido como direito ao acesso à 
propriedade da habitação, sendo o mercado imobiliário o principal 
instrumento de acesso à propriedade. [...] Porém, a vinculação da moradia 
ao direito de propriedade suscita necessárias reflexões. Primeira: 
significativa parcela da população não dispõe de recursos suficientes para 
aquisição derivada, formal e onerosa de espaços de moradia, não dispondo 
de condições econômicas suficientes de acesso aos mecanismos e 
instrumentos formais de financiamento, sobressaindo-se, assim, os 
assentamentos irregulares em autêntico mercado informal. Segunda: são 
discutíveis a responsabilidade e a capacidade governamentais de mobilizar 
recursos para a execução de um programa habitacional em escala 
compatível com o relevante déficit, qualitativo e quantitativo, de moradias, 
emergindo ainda discussões sobre o conteúdo político de tais iniciativas 
(MILAGRES, 2011, p.50). 

 

A resposta para tais perguntas não é simples, porém, deve ser buscada à luz 

do nosso sistema constitucional vigente, impositivo de políticas públicas socialmente 

ativas, vindo a Lei nº 10.257/01 também nessa direção, ao regulamentar o controle 

do uso do solo urbano. Segundo Cammarosano (2006, p.25), o Estatuto da Cidade 

tem por escopo “viabilizar a concretização de preceitos constitucionais, dando a 

densidade normativa indispensável para que isso venha efetivamente a ocorrer”, 

combatendo, por exemplo, a especulação imobiliária, uma das causas da carência 

habitacional hoje verificada: 

 

O controle do uso do solo urbano apresenta-se como uma das mais 
prementes necessidades em nossos dias, em que o fenômeno da 
urbanização dominou todos os povos e degradou as cidades mais 
humanas, dificultando a vida de seus moradores pela redução dos espaços 
habitáveis, pela deficiência dos transportes coletivos, pela insuficiência dos 
equipamentos comunitários, pela promiscuidade do comércio e da indústria 
com as áreas de habitação e lazer. Daí o crescente encarecimento dos 
terrenos para habitação, o que vem impossibilitando a aquisição pelos 
menos abastados e exigindo a intervenção do poder público no domínio 
fundiário urbano, para conter a indevida valorização imobiliária, quase 
sempre resultante dos melhoramentos públicos da área, custeados por 
todos mas auferidos por alguns. Essa realidade tem reclamado providências 
estatais específicas para as diferentes áreas urbanas, a fim de 

                                                                                                                                                         
desenvolvimento urbano informal não é a exceção, mas sim a regra de produção social do espaço 
urbano no Brasil.’” (MILAGRES, 2011, p.159). 
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compatibilizar sua utilização com as necessidades da coletividade, 
autorizando imposições urbanísticas de toda ordem, agravamentos 
tributários dos terrenos não edificados, urbanização compulsória pelos 
proprietários e até a desapropriação por interesse social (MEIRELLES, 
2003, p.532). 

 

Diante disso, a implementação gradativa do direito à moradia depende da 

realização integrada de políticas públicas, devendo o Poder Público aplicar 

instrumentos da política urbana de forma associada à adoção de políticas 

habitacionais adequadas. Nesse sentido, está a própria realidade brasileira 

(consoante números demonstrados no capítulo segundo desse trabalho) a direcionar 

o Poder Público a implementar uma política de desenvolvimento urbano, abrangente 

de políticas habitacionais específicas, aptas à concretização do direito social à 

moradia: 

 

No campo da implementação de políticas urbanas voltadas a garantir o 
direito à moradia, conforme analisado, as transformações promovidas na 
legislação urbanística acarretam ao Poder Público a obrigatoriedade da 
elaboração e implementação de ações que combatam a desigualdade 
sócio-espacial urbana para que a cidade seja um espaço de convivência, 
justa, democrática e sustentável. E, por certo, canais de participação devem 
ser viabilizados na elaboração, decisão e execução destas políticas, através 
de gestão democrática em processos de definição e implementação de 
programas e projetos de habitação de interesse social, de mediação e 
solução de conflitos relativos ao direito à moradia de grupos sociais 
vulneráveis (SILVA, 2011, p.316). 

 

Propõe-se, pois, uma profunda reflexão sobre a situação habitacional do 

Brasil, vivenciada sob á égide de uma nova ordem jurídico-urbanística propiciadora 

de instrumentos, tais como o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios, 

capazes de minorar os atuais problemas existentes na efetiva construção de cidades 

democráticas, inclusivas e sustentáveis: 

 

Nesse sentido, a moradia, ainda que necessite de programas de gestão 
integrada entre as esferas de poder do Estado, deve ser considerada ínsita 
no mínimo necessário para o homem, preconizada pela assistência social. 
Não se trata de “entregar” ou “dar” a moradia para a população, mas 
proporcionar, através de políticas e programas públicos/privados condições 
para a obtenção do mínimo existencial necessário - a casa - no mercado 
imobiliário formal, em condições igualitárias. [...] Por esse motivo, medidas 
devem ser implementadas em conjunto, entre a sociedade e a 
administração pública, nas três esferas de governo, para mitigar a demanda 
habitacional. A gestão pública deve orientar seus maiores esforços no 
sentido de aprimorar a legislação municipal elaborando códigos de obra, leis 
de parcelamento do solo, legislação de zoneamento, para possibilitar 
chances maiores de acesso ao mercado imobiliário (MONTEIRO; CASTRO; 
FRANCISCO, 2011, p.376). 
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Ao final, indicam os autores a aplicação da lei, em especial dos instrumentos 

legais existentes no Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), sendo dever do 

administrador público o atendimento à função social da propriedade, traduzida por 

Alfonsin (2002, p.9), “em satisfação de necessidades humanas vitais alheias à do 

proprietário”. 

 

5.2 A necessária integração das políticas públicas:  urbanas, habitacionais e 

orçamentárias 

 

É inquestionável que a definição das políticas públicas governamentais tenha 

como objetivo a realização dos preceitos contidos na Constituição Federal, sendo 

indispensável a integração das políticas para a efetivação de direitos sociais 

constitucionalmente consagrados: 

 

Políticas públicas são microsistemas de Direito, integrados entre si, que 
obrigam, ao mesmo tempo, o legislador, o administrador, o juiz e a própria 
sociedade a concretizar princípios e programas, explícita ou implicitamente 
contidos no texto constitucional, para a efetiva legitimação de aspirações 
resultantes de projetos sociais ideológicos. Eles são a cristalização e a 
efetiva concretização de uma verdadeira realização do Estado. Nesse 
aspecto, a constituição passa a ser considerada muito mais como estatuto 
político do que jurídico, já que determina fins capazes de transformar e 
moldar o Estado, não se limitando a fixar um estatuto organizatório de 
competências, limites e declarações abstratas de garantias e direitos 
fundamentais. Ela procura conformar um Estado Novo, não fixar normas de 
regulação para um Estado existente (RIZZO JÚNIOR, 2009, p.104). 

 

Para Vich (2007, p.113), a Constituição Federal é quem “encarta as decisões 

políticas da sociedade” e os princípios nela constantes exercem “influência sobre a 

legitimidade das políticas públicas”. Desse modo, em se tratando de 

desenvolvimento urbano, estão dispostas não só na Constituição Federal, como 

também no Estatuto da Cidade, as diretrizes que deverão ser observadas na 

formulação e implementação das políticas públicas urbanas, em vista à consecução 

dos seus objetivos. 

Segundo Rocha (1999, p.36), a efetivação da função social da cidade irá ser 

cumprida quando o direito à cidade puder ser exercido em sua plenitude: “isto inclui 

o direito a vida com dignidade, a moradia, a alimentação, a saúde, a segurança, ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado”. Nesse sentido, observados esses 



 
 

 

157 

preceitos, estaria garantido o bem-estar dos habitantes. Com igual entendimento 

Cammarosano (2006, p.22) reforça que o objetivo principal da política urbana é 

garantir que a cidade seja direcionada aos anseios dos seus habitantes, viabilizando 

os dispositivos constitucionais e legais vigentes “a democratização das funções 

sociais da cidade em proveito de seus habitantes”, na medida em que prevê 

“mecanismos de promoção do adequado aproveitamento do solo urbano”. 

Nesse sentido, a inefetividade do direito social à moradia, típico direito 

especial de personalidade segundo Milagres (2011), é problema ínsito à política 

habitacional, cuja solução necessariamente perpassa pela integração das políticas 

públicas, constituindo o direito à moradia uma das diretrizes da política urbana, 

prevista no inciso I do artigo 2º do Estatuto da Cidade, voltada à  

 

garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 
e futuras gerações (BRASIL, 2001). 

 

Sundfeld (2006, p.58) comenta que, até o surgimento da Lei nº 10.257/01 

(BRASIL, 2001), os problemas habitacionais vinham sendo tratados como 

independentes da ordem urbanística, isto é, de forma fragmentada por diferentes 

órgãos de atuação setorial, constituindo o Estatuto da Cidade  

 

a primeira tentativa de resposta jurídica abrangente a esse impasse, 
atribuindo à União, dentre outras atribuições de interesse da política urbana 
propriamente dita, a competência para promover, por iniciativa própria e em 
conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, programas de 
construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico (art. 3º, inc. III) (SUNDFELD, 2006, p.58).  

 

Os parâmetros da política de desenvolvimento urbano hoje vigentes, 

introduzidos pela Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) e confirmados pelo Estatuto 

da Cidade em 2001 (BRASIL, 2001), constituem ferramentas imprescindíveis para 

uma efetiva mudança do modelo de cidade excludente e segregadora, ampliando as 

possibilidades de utilização de instrumentos urbanísticos de forma direcionada. Para 

Silva (2011, p.319), “o fortalecimento da regulação pública do solo urbano” reforça o 

papel dos Municípios “no desenvolvimento de políticas urbanas voltadas a garantir o 

direito à moradia, em condições mais justas e democráticas”. 

Nesse contexto, Araújo (2008) reforça a ideia de que a nova ordem jurídica 
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instaurada a partir da publicação da Constituição de 1988, e de certa forma 

consolidada no Estatuto da Cidade, expressa transformações importantes em 

matéria de desenvolvimento urbano, refletindo, sobretudo na  

 

percepção de que não se pode produzir desenvolvimento urbano (cidade) a 
custo da dignidade humana (art. 1°, I, da Constitui ção Republicana). Essa 
percepção leva ao reconhecimento da habitação como direito fundamental 
estrutural para o pleno desenvolvimento sustentável das funções da cidade 
(art. 6° da Constituição Republicana e art. 2°, I, do Estatuto da Cidade) e em 
certa medida estabelece que toda a intervenção pública deve ser motivada 
por razão de equidade, o que justifica a utilização de instrumentos de 
política urbana (ARAÚJO, 2008, p.177). 

 

Com efeito, a política urbana aqui já estudada (subcapítulo 3.1.1), como toda 

e qualquer política pública, não constitui um fim em si mesma, assim como não 

existe isoladamente, devendo, nas palavras de Sundfeld (2006, p.50), “coordenar-se 

com a política geral do Estado e com as inúmeras políticas setoriais”, inclusive para 

a consecução de seus objetivos, consubstanciados, em última instância, na 

concretização dos direitos e garantias constitucionais: 

 

A política urbana, enquanto política espacial, precisa necessariamente 
coordenar-se com a política econômica do país e com as políticas de 
transportes, saneamento, energia, agrária etc. Assim, um dos aspectos da 
política urbana é o de sua "coordenação externa", isto é, a definição dos 
modos pelos quais se compatibilizará com as demais políticas. Para 
viabilizar essa coordenação a Constituição adotou um sistema de 
racionalidade decisória em que as normas e decisões em matéria 
urbanística (isto é, de política espacial da cidade) têm sua validade 
condicionada ao respeito de normas e decisões de maior abrangência, tanto 
no sentido territorial (a política espacial da cidade deve compatibilizar-se 
com a política nacional de ordenação do território) como temático (a política 
espacial da cidade deve compatibilizar-se com a genérica política de 
desenvolvimento). Entre os mecanismos da atuação urbanística do Poder 
Público referidos como tais pela Constituição estão seus instrumentos 
básicos de estruturação (os planos, que definem os objetivos da política 
urbana, devendo-se destacar que a Constituição Federal de 1988 faz do 
planejamento o grande instrumento do direito urbanístico, articulando 
competências federais, estaduais e municipais) (SUNDFELD, 2006, p.50). 

 

Como se vê, exigem-se a compatibilização da política urbana municipal com 

as demais políticas públicas setoriais (incluindo-se a política habitacional) e também 

a sua interação com as políticas públicas de maior abrangência (estaduais e 

federais), sendo o planejamento o instrumento constitucional apto a proporcionar a 

necessária coordenação, estruturando os objetivos e os meios próprios de 

articulação necessários à sua consecução. 
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É também o planejamento (e aqui justifica-se a importância atribuída ao Plano 

Diretor no subcapítulo 3.1.4 desse estudo) responsável por permitir a utilização dos 

instrumentos urbanísticos existentes em prol da efetivação do direito à moradia, em 

que planos habitacionais de interesse social devem ser previamente elaborados 

para áreas específicas da cidade, com a instituição, inclusive, de fundos específicos 

que reúnam os recursos financeiros necessários para colocá-los em prática110. 

Segundo Silva e Araújo (2007), a falta de políticas habitacionais adequadas 

pode ser apontada como uma das causas que levou a população de baixa renda a 

viver em regiões periféricas, onde não existe ou são prestados de forma precária 

serviços públicos básicos (como os de saneamento, transporte, saúde, educação, 

energia, correios). Sendo assim, “diante da imperativa necessidade de resposta à 

segregação territorial devem ser oferecidos mecanismos, tais como as ações 

afirmativas, capazes de oferecerem, em curto prazo, resposta a problemas urgentes 

gerados pela urbanização” (SILVA; ARAÚJO, 2007, p.1333). 

 

A efetividade de direitos fundamentais sociais tais como o direito à cidade 
sustentável e os que dela decorrem, direito à moradia, por exemplo, não 
depende apenas (i) da existência de boas leis ou da interpretação 
concretizadora pelo Poder Judiciário, mas também de políticas públicas que 
garantam a realização concreta desses direitos (ARAÚJO, 2008, p.179). 

 

Para as autoras, por meio do processo de planejamento, considerado um 

“instrumento de democratização da gestão da cidade” (SILVA; ARAÚJO, 2007, 

p.1330), é possível enfrentar problemas emergenciais envolvendo a questão da 

moradia: 

 

O planejamento urbano assume o papel de mecanismo de efetividade de 
direitos fundamentais, na medida em que se compromete com a 
necessidade de redução das desigualdades sociais. Ao promover o acesso 
ao solo urbanizado, o planejamento urbano materializa diretamente os 
direitos fundamentais à moradia e à propriedade, e indiretamente outros 
direitos fundamentais sociais, tais como o direito à saúde e à educação, eis 
que tais serviços geralmente não são prestados nas regiões periféricas e 
isoladas. Se a urbanização foi em grande medida fruto de circunstâncias, o 
planejamento oferece espaço para possibilidade de escolha dos rumos que 
se pretende que as regiões urbanas tomem, por meio da capacidade 
regulatória do Estado (SILVA; ARAÚJO, 2007, p.1331). 

                                                 
110 Dentre as possíveis fontes de receitas para os fundos podem ser citados não só os repasses de 
recursos federais e estaduais, como também as receitas próprias dos Municípios, tais como as 
obtidas com a própria aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade (IPTU progressivo no 
tempo), com a exploração econômica de bens dominicais, alienação de imóveis públicos, dentre 
outras. 
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Segundo Vanin (2011b, p.837), há uma relação lógica entre planejamento e 

sustentabilidade urbana, afirmando que  

 

o Município ambientalmente sustentável é o Município planejado com base 
em políticas públicas, formuladas e implementadas com fundamento nos 
preceitos da Política Urbana, apontados nos art. 182 e 183 da Constituição 
Federal, que são regulamentados pelo Estatuto da Cidade (VANIN, 2011b, 
p.837). 

 

Nesse contexto, emergem o parcelamento, a edificação e a utilização 

compulsórios como alternativas viáveis à minoração do déficit habitacional brasileiro, 

na medida em que possibilita a utilização de propriedades ociosas em prol da 

realização do direito social à moradia, garantindo-se a sua função social por meio da 

habitação, sobretudo de interesse social para as camadas menos favorecidas da 

população111. 

É que, como antes já referido, após a aplicação sucessiva e indissociável dos 

instrumentos de urbanificação compulsória previstos no Texto Constitucional 

(imposição do parcelamento e da edificação compulsórios, incidência do IPTU 

progressivo seguido da desapropriação-sanção), cumpre ao Poder Público Municipal 

                                                 
111 Dentro desse quadro, edificações verticais vazias podem ser recuperadas e adaptadas para 
moradias; edificações horizontais e terrenos desocupados podem ceder espaços a novas edificações, 
esgotando-se o potencial construtivo previsto na legislação específica. Veja-se, a propósito, que a 
utilização desses instrumentos para atender a demanda social existente nas cidades brasileiras, 
como forma de potencializar o uso das áreas urbanas, já foi objeto de apontamento específico por 
Nelson Saule Júnior (2002, p.111): “por exemplo, se existe uma área urbana situada numa região da 
cidade com infra-estrutura que permite a intensificação do uso do solo, e existe uma demanda para 
usar esta área para habitação popular, esta demanda não é econômica mas é social, pois atenderá o 
interesse social da população de baixa renda de obter uma moradia com infra-estrutura e serviços 
urbanos disponíveis. Vamos supor outro exemplo, onde uma área urbana situada na região do centro 
da cidade de São Paulo que tenha uma grande concentração de imóveis destinados para 
estacionamentos, prédios, armazéns e galpões fechados ou abandonados. Por outro lado existe uma 
demanda social para usar esta área para habitação social destinada a população moradora de 
cortiços e de rua, bem como uma demanda cultural para destinar parte desses imóveis em centros e 
espaços culturais, de lazer e de esporte para as crianças, adolescentes e idosos que vivem, 
trabalham ou frequentam a região central. Em razão da comprovação desta demanda social e cultural 
o plano diretor poderá delimitar esta área urbana como subutilizada, em razão de concentrar prédios, 
galpões e armazéns fechados, visando destiná-Ia primordialmente para fins de habitação de interesse 
social. Esta área também poderá ser considerada pelo plano diretor como uma zona especial de 
interesse social para atender a demanda habitacional da população moradora de cortiços e de rua. A 
demanda social e cultural para a utilização de área urbana deve ser adotada para definir o 
aproveitamento mínimo do imóvel urbano no plano diretor, de modo que o instrumento da utilização 
compulsória possa ser aplicado. A demanda social e cultural para a utilização de áreas urbanas deve 
ser incorporada no plano diretor, especialmente como critério para considerar se um imóvel urbano se 
caracteriza como um imóvel subutilizado, de modo que as áreas onde tenham uma concentração de 
imóveis nesta situação sejam delimitadas no plano diretor para fins de serem aplicado a edificação ou 
a utilização compulsória nos termos do § 1º do artigo 5º do Estatuto da Cidade”. 
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o adequado aproveitamento do imóvel expropriado, no prazo máximo de cinco anos, 

a partir da sua incorporação ao patrimônio público (exigência expressa no parágrafo 

4º do art. 8º da Lei nº 10.257/01) (BRASIL, 2001). 

Trata-se de obrigação imposta ao Município, incorrendo o Prefeito Municipal 

em improbidade administrativa caso deixe de conferir, no prazo estipulado, uma 

adequada destinação ao imóvel, a qual poderá consistir na devolução do imóvel ao 

mercado, na forma de unidades habitacionais de interesse social (voltada, portanto, 

à produção habitacional de cunho social em áreas urbanas dotadas de infraestrutura 

e equipamentos urbanos)112. 

Contudo, como antes já ressaltado, a implementação de um programa de 

moradia popular voltado à utilização das áreas inutilizadas e dos imóveis vazios 

exige não só o desenvolvimento de uma política pública habitacional específica e 

adequada para tais áreas, mas, sobretudo, uma estreita interação desta com a 

política urbanística, prevendo os Planos Diretores a penalização da retenção de 

terrenos urbanos bem localizados para fins especulativos, bem como sua articulação 

com programas e projetos habitacionais voltados à inclusão social e à provisão 

habitacional para a população de baixa renda113.  

                                                 
112 Com efeito, não se justificaria, segundo entendimento de Victor Carvalho Pinto acerca da 
utilização do imóvel expropriado, a sua manutenção em definitivo no domínio público, caso em que 
deverá ser priorizada a desapropriação ordinária, regulada pelo parágrafo 3º do artigo 182 da 
Constituição (BRASIL, 1988). Diversamente se passa com a desapropriação urbanística, a qual, 
tendo por finalidade exclusiva o cumprimento da função social pela propriedade urbana, deverá assim 
ser realizada, em cumprimento ao traçado no Plano Diretor e, por que não, como forma de 
concretização do direito social à moradia: “[...] o destino a ser dado ao imóvel será aquele indicado no 
plano diretor e na lei especifica, quando a hipótese for de parcelamento. As unidades finais – lotes, 
edificações ou unidades autônomas de condomínio – deverão retornar ao mercado, uma vez que o 
pressuposto do instituto é a existência de ‘demanda para utilização’ (art. 42, I) da infra-estrutura 
existente” (PINTO, 2002, p.146). 
113 Nesse sentido, não há dúvidas de que a utilização dos imóveis ociosos (quer por não parcelados, 
não edificados ou mesmo não utilizados) poderia, ao menos teoricamente, minorar o problema da 
falta de moradias no país, contribuindo para a queda do déficit habitacional brasileiro. Contudo, há de 
se ter em mente a necessidade de um estudo aprofundado, que forneça um melhor detalhamento das 
características dos imóveis vagos hoje existentes, perquirindo-se as suas reais condições de 
habitalidade, sobretudo, a viabilidade técnico-financeira para a sua ocupação. Deve-se, portanto, 
incentivar os governos locais na busca de instrumentos que possibilitem qualificar esses imóveis, 
bem como de soluções técnicas que promovam a sua reforma e requalificação, identificando a 
parcela desse estoque de moradia disponível que poderia ser direcionada a suprir parte das 
carências de habitação da população brasileira. Por ora, destaca-se apenas que, segundo Tabelas 3 
e 4 do capítulo segundo, mais de 84% das unidades vagas existentes no país estão em condições de 
serem ocupadas, sendo que mais de 73% delas localizam-se em áreas urbanas, das quais 36,6% 
nas regiões metropolitanas (dados de 2007) (BRASIL, 2009a). Soma-se a isso a possibilidade de 
redução dos custos governamentais, possivelmente gerada com o aproveitamento das edificações já 
existentes bem como da infraestrutura urbana instalada, proporcionando opções acessíveis de 
moradia a preços condizentes para a população de baixa renda, agindo, ainda, de maneira mais 
sustentável em prol de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio. A propósito, é de 
Marcelo Dias Ferreira (2011, p.989) a seguinte opinião: “Provavelmente, nem todos estes imóveis 
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Em outras palavras, para que o instrumento do parcelamento, edificação e 

utilização compulsórios cumpra o seu papel de inclusão social e concretizador do 

direito social à moradia, com respeito às regras urbanísticas vigentes, é necessário 

que seja inserida no planejamento urbano do Município uma política habitacional 

específica para áreas passíveis de urbanização compulsória, como parte integrante 

do Plano Diretor Municipal, instrumento apto a articular, dentre outras, a política 

urbana com a política habitacional, propriamente ditas. 

Nesse exato sentido, aliás, destaca-se a preocupação da “Rede de Avaliação 

e Capacitação para a Implementação dos Planos Diretores Participativos”, aqui já 

referida, em incorporar nos Planos Diretores Municipais uma política de habitação 

previamente determinada, atrelando a ela os instrumentos urbanísticos previstos no 

Estatuto da Cidade e fornecendo os elementos necessários à sua efetividade (cite-

se, por exemplo, a possível demarcação de áreas urbanas estruturalmente 

privilegiadas para fins de habitação popular ou, em outras palavras, a vinculação dos 

instrumentos de urbanização compulsória a programas específicos voltados à 

moradia popular). 

 

8 – Desafios para o Fortalecimento do Planejamento Urbano das Cidades 
Brasileiras 
[...] Nesse contexto, é fundamental que a regulação do uso do solo enfrente 
o passivo de desigualdade social e avance na efetivação da função social 
da propriedade. Para isso, o Plano Diretor é peça fundamental e deve estar 
adequadamente instituído para servir de ferramenta útil as administrações 
municipais, propiciando: 
– a reserva de áreas para provisão habitacional; 
− a segurança da posse para famílias que estejam em ocupações que não 
apresentem riscos, articulando o uso do solo a programas habitacionais; 
− a penalização da retenção de terrenos urbanos bem localizados para fins 
especulativos; 
− a gestão da valorização da terra em benefício da coletividade, revertendo 
os efeitos da valorização imobiliária para a cidade por meio de melhorias 
urbanas e sociais; 
− a articulação de programas habitacionais aos demais investimentos 
públicos no território, integrando as políticas setoriais e maximizando os 
efeitos desses investimentos públicos; 
− a universalização do acesso aos serviços de saneamento ambiental e a 
mobilidade urbana; 
− a construção de um projeto sustentável para as cidades; 

                                                                                                                                                         
vagos são adequados para a resolução do déficit, mas o mínimo que se deve pensar é sobre uma 
estrutura fiscal e jurídica capaz de cobrar destes proprietários a função social da propriedade. 
Portanto, mesmo que a Prefeitura não utilize diretamente estes imóveis para a solução do problema, 
eles poderiam não só financiar pelo menos parte das novas construções (por conta dos instrumentos 
fiscais) como também, ao serem recolocados no mercado, baixar o preço da terra urbanizada, 
estimular a regularização fundiária e o melhor ordenamento urbano, redirecionar os investimentos 
públicos para as outras ações prioritárias definidas no Orçamento Participativo e, notadamente, coibir 
a especulação imobiliária”. 
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− a gestão democrática das cidades; 
− a promoção da função social da propriedade e do direito a cidade, tal 
como determinado pelo Estatuto da Cidade (SANTOS JUNIOR; 
MONTANDON, 2011, p.48). 

 

Diante disso, a solução de problemas tais como o déficit habitacional 

brasileiro e a ausência de opções suficientes e acessíveis oferecidas pelo mercado 

imobiliário exige a articulação das ações setoriais de forma conjunta entre os 

diversos órgãos e entidades municipais envolvidos, com a dedicação de 

profissionais de diferentes áreas vinculadas à gestão das cidades (envolvendo não 

só administradores, urbanistas e juristas, mas também economistas, sociólogos, 

dentre outros, capazes de compreender os problemas em todas as suas facetas, em 

busca de soluções inovadoras que considerem a universalidade das questões 

envolvidas, de forma multidisciplinar)114: 

 

Portanto, é necessário que se busque novas formas de gestão das políticas 
habitacionais das cidades, pois o modelo atual não tem sido eficiente e tem 
gerado efeitos danosos para toda a população. Assim, as soluções para 
estes problemas não devem se limitar apenas ao déficit habitacional stricto 
sensu e à construção de novas moradias. Alternativas de políticas públicas 
integradas, visando o desenvolvimento humano, a emancipação das 
populações mais vulneráveis e a sustentabilidade dos complexos 
habitacionais devem ser pensadas, estudadas e aplicadas. Neste sentido, 
há necessidade da elaboração de programas ou políticas públicas de 
habitação mais eficientes e eficazes com a finalidade de planejar a 
ocupação da cidade, reduzir o déficit habitacional e impedir que a exclusão 
sócioespacial continue a ser produzida. O planejamento da política 
habitacional deve ser aplicado de forma integrada, pois depende de 
soluções de vários setores: como infraestrutura, saneamento, saúde, 
educação, emprego e geração de renda. As maiores dificuldades em 
relação à ocupação justa e equilibrada do solo urbano está em solucionar o 
déficit habitacional das camadas mais vulneráveis das cidades. O problema 
é complexo e deve ser pensado de forma multidisciplinar, trabalhando as 
questões urbanas e humanas, visando a concretização do direito à moradia 
digna (SOUZA; COSTA, 2011, p.1106). 

 

Ressalte-se, uma vez mais, que a garantia da universalidade do acesso à 

moradia digna engloba não apenas o direito à habitação por si só, mas sim o 

verdadeiro acesso à cidade, dotada de serviços essenciais básicos como 

saneamento, energia elétrica, transporte público, segurança, etc., fazendo com que 

                                                 
114 No caso específico do Município de Belo Horizonte, por exemplo, prevê o Plano de Reabilitação de 
seu Hipercentro justamente a realização de assentamentos habitacionais populares capazes de 
viabilizar a ocupação de regiões degradadas do centro da cidade, empregando-se tecnologias 
construtivas industrializadas, a partir de uma coordenação modular que compatibilize as diferentes 
escalas envolvidas no problema: urbana, habitacional e relativa à técnica e à construção 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2007). 
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o enfrentamento do déficit habitacional brasileiro perpasse pelo planejamento 

integrado e diretivo das políticas públicas: 

 

 

Certo é que medidas particulares ou isoladas não são capazes de 
solucionar os complexos e consideráveis problemas urbanos, tais como o 
da segregação territorial, nem tampouco suas causas (exclusão social, 
liberalismo econômico, discriminações ilícitas, especulação do capital 
privado, etc.). Mas essa possível crítica não retira a legitimidade de tais 
soluções, conquanto estejam envolvidos direitos fundamentais à moradia, à 
saúde, à educação, ao lazer, dentre outros. A consciência da complexidade 
e da gravidade dos problemas que se pretende enfrentar e de que a 
urbanização continuará a acontecer de forma intensa nas próximas décadas 
[...] reafirma a necessidade de se oferecer respostas imediatas a pessoas 
que vivem atualmente em condições subumanas. [...] Em face de problemas 
tão graves e complexos faz-se necessária a adoção de medidas capazes de 
oferecer respostas aos problemas urgentes causados pela urbanização 
(SILVA; ARAÚJO, 2007, p.1336). 

 

Defende-se, portanto, diante da escassez de espaço para a construção de 

novas moradias e do crescente déficit habitacional brasileiro, a elaboração de uma 

política habitacional adequada ao aproveitamento e à utilização dos grandes vazios 

urbanos, propondo-se a recuperação e a readaptação de imóveis fechados e 

ociosos, por meio do desenvolvimento pelo Poder Público de planos habitacionais 

de interesse social, integrados com os planos urbanísticos e capazes de garantir o 

direito social à moradia. 

E, considerando que grande parte desse estoque imobiliário inutilizado 

encontra-se nos grandes centros das metrópoles brasileiras, como aqui já apontado, 

sua ocupação, dando-lhe uma utilidade social compatível com o Plano Diretor, 

constitui uma alternativa viável e interessante na busca de moradias para as 

populações de baixa renda, hoje excluídas do mercado imobiliário115. Significaria, 

                                                 
115 Não raras vezes, a criação de programas habitacionais para a população de baixa renda, 
utilizando-se do espaço ocioso existente em áreas urbanizadas como o centro das cidades, decorre 
da luta de movimentos sociais, os quais encontram justamente na ocupação de prédios abandonados 
a maneira para dar vazão à reivindicação por moradia popular nas regiões centrais. Nesse cenário, 
as ocupações de imóveis vazios nos grandes centros urbanos brasileiros constituem importante 
instrumento de pressão política, objeto de acurada análise por Aquino (2010): “partindo do princípio 
de que o centro de São Paulo é a região da cidade com melhor infra-estrutura e oferta de serviços, 
trabalhos e acessibilidade e, por outro lado, concentra muitos imóveis abandonados, tal movimento 
tem atuado prioritariamente nessa região, reivindicando o acesso à moradia permanente. Adota como 
principal meio político de reivindicação por moradia na região central de São Paulo a realização de 
ocupações de prédios abandonados. Essa prática tem por objetivo pressionar o poder público a 
atender as famílias do movimento por algum programa habitacional para população de baixa renda, 
seja pela transformação desses imóveis em moradia para essa população, seja pelo atendimento por 
outras vias”. 
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outrossim, uma mudança estrutural ampla no atendimento habitacional para a 

população de baixa renda, dando-lhe a opção de acesso às regiões centrais da 

cidade, lugar com maior concentração de infraestrutura, rede de serviços instalada e 

maiores ofertas de emprego116. 

Segundo o Ministério das Cidades,  

 

A Reabilitação das Áreas Urbanas Centrais por meio da recuperação do 
estoque imobiliário subutilizado promove o uso e a ocupação democrática e 
sustentável dos centros urbanos, propiciando o acesso à habitação com a 
permanência e a atração de população de diversas classes sociais, 
principalmente as de baixa renda (BRASIL, 2005b, p.18).  

 

Por fim, cumpre melhor detalhar a relação intrínseca existente entre as 

políticas habitacionais e urbanas, já referidas, e a política pública orçamentária, na 

medida em que o Plano Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana, é parte integrante do processo de planejamento municipal, 

devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 

incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas (art. 40, §1º, Lei nº 10.257/01) 

(BRASIL, 2001). 

 

O estatuto também enfatiza que não é possível pensar em políticas públicas 
sem pensar na dimensão financeira, sem pensar quantos recursos há em 
caixa para investir nessas políticas. O planejamento, então, deve ser feito 
em consonância com essa realidade financeira. As soluções dos municípios 
mais pobres – e esses são a regra – devem ser mais simples, pois elas 
tendem a ser as soluções mais baratas e mais rápidas. Se eu moro em um 
município rico no qual existe um problema de caráter emergencial, uma 
solução duradoura, mas demorada, pode não ser a melhor opção naquele 
momento. O estatuto, então, nos chama a atenção para a necessidade de 
se vincular a concepção de políticas públicas à dimensão financeira do 
município, além do aspecto temporal da implementação dessas políticas. Ao 
fazê-Io, contribui para a efetividade da política urbana e indiretamente para 
a concretização dos direitos sociais vinculados a ela (ARAÚJO, 2010b, 

                                                 
116 Nesse sentido, o estímulo à ocupação de imóveis ociosos localizados nos centros das capitais 
brasileiras representa, inclusive, uma contribuição para reverter o atual processo de esvaziamento e 
degradação hoje verificado nas regiões centrais, promovendo a reabilitação e consequente 
revitalização de um importante espaço urbano, além de frear a desordenada expansão horizontal e 
periférica das cidades brasileiras, segregadora sócio-espacial da população de baixa renda. Na 
prática, o Município de São Paulo foi o que, até então, mais avançou na busca de alternativas 
disponíveis para moradia popular no Centro da cidade (Lei Municipal nº 15.234/2010 e Decreto nº 
51.920/11) (SÃO PAULO, 2010a; SÃO PAULO, 2010b), existindo hoje, segundo o IBGE, cerca de 
400 mil imóveis vazios no Centro Expandido de São Paulo. E, de acordo com um estudo de sua 
Secretaria de Transportes Metropolitanos, entre 600 mil a 1 milhão de pessoas podem ocupar esses 
espaços na região central da cidade, possuindo somente a ZEIS 3 capacidade para abrigar 154 mil 
unidades habitacionais. Ainda segundo dados da Prefeitura paulista, cerca de 250 mil imóveis podem 
entrar no mercado, sendo as famílias com rendimento entre 1 e 6 salários mínimos as mais 
beneficiadas com a aprovação dessa Lei (SANT'ANNA, 2010). 
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p.82). 
 

De fato, uma vez colocados em prática os instrumentos em estudo 

(culminando na desapropriação-sanção para fins urbanísticos), adverte Nelson 

Saule Júnior ser fundamental que o orçamento anual incorpore as diretrizes e as 

prioridades contidas no Plano Diretor, precipuamente na hipótese do aproveitamento 

do imóvel ser efetivado diretamente pelo Poder Público. Para o autor, ao se  

 

definir como uma das prioridades do Plano Diretor as formas de 
aproveitamento para as áreas que não cumprem com a função social, 
deverão ser previstos recursos no orçamento para o Poder Público realizar 
as obras necessárias para o aproveitamento do imóvel, seja de parcelar, 
edificar ou de utilizar para atender a uma demanda social ou ambiental da 
cidade (SAULE JÚNIOR, 2004, p.289). 

 

Justamente por tais razões, defendeu-se aqui o necessário e imprescindível 

planejamento prévio e, sobretudo, global, abrangendo não só intervenções 

urbanísticas (como a adoção efetiva dos instrumentos urbanísticos objetos desse 

estudo – parcelamento, edificação e utilização compulsórios, IPTU progressivo no 

tempo e desapropriação urbanística) como também sua associação a planos 

próprios de habitação, cuja implementação, por sua vez, depende de recursos 

financeiros já destinados a esse propósito final específico, em clara observância às 

diretrizes estatutárias vigentes117. 

Com efeito, a efetividade do direito social à moradia encontra-se condicionada 

à disponibilidade orçamentária (reserva de orçamento), advertindo Ricardo Lobo 

Torres citado por Milagres que, “subordinada à chamada reserva do possível, a 

implementação dos direitos sociais depende da reserva da lei instituidora das 

políticas públicas, da reserva da lei orçamentária e do empenho da despesa por 

parte da Administração” (TORRES apud MILAGRES, 2011, p.66). 

Por outro lado, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a cláusula da 

                                                 
117 Trata-se, por certo, de questão crucial a ser implementada pelos Municípios brasileiros, devendo 
ser priorizada a previsão de investimentos para a superação dos problemas habitacionais existentes, 
já se tendo referido anteriormente à necessidade de criação de fundos de financiamento específicos 
com a definição precisa da destinação de seus recursos financeiros para a implementação de 
políticas públicas habitacionais. Torna-se obrigatória, portanto, como parte integrante do 
planejamento urbano municipal, a existência de um programa próprio de habitação, a ser 
necessariamente contemplado nos instrumentos orçamentários do PPA, LDO e LOA, determinando-
se as prioridades de investimentos concretos na área habitacional. Nesse sentido, somente um 
planejamento orçamentário consciente e transparente poderá contribuir para o melhor aproveitamento 
dos recursos públicos, maximizando os seus efeitos em prol do enfrentamento de questões 
habitacionais urgentes e reduzindo o déficit habitacional existente. 
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reserva do possível não pode ser invocada pelo Poder Público com o fim de 

exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, de forma a se 

eximir da prestação do mínimo existencial: 

 

É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais – além de 
caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização –
depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro 
subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, 
comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da 
pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a 
limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no 
texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, 
em tal hipótese – mediante indevida manipulação de sua atividade 
financeira e/ ou político-administrativa – criar obstáculo artificial que revele o 
ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de 
inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos 
cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, 
desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a 
ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, 
pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas 
obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta 
governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 
aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de 
essencial fundamentalidade (DISTRITO FEDERAL, 2004). 

 

Está-se, portanto, diante da essencialidade precípua de integração das 

políticas urbanas, habitacionais e orçamentárias, pois, ainda que a efetividade 

progressiva do direito à moradia decorra da sempre limitada capacidade prestacional 

do Poder Público118, é preciso vencer essas limitações ou restrições: “a ausência ou 

insuficiência de recursos estatais não pode ser causa da não efetividade do direito à 

moradia, que, pelo seu caráter existencial, pode ir muito além de uma concepção de 

direito fundamental social” (MILAGRES, 2011, p.67). 

Dentro desse contexto, a definição das políticas públicas e das prioridades de 

investimento em função da realidade local e da manifestação da população, como se 

verá mais adiante, confere a legitimidade necessária para inverter a ordem da 

destinação dos recursos, das obras e dos serviços públicos, necessários ao 

atendimento dos reais interesses da população, consoante, aliás, diretriz geral 

traçada pelo Estatuto da Cidade: 

 

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

                                                 
118 E, nesse sentido, Araújo (2008, p.179) afirma que “a baixa capacidade financeira dos governos 
municipais, que tem por consequência o comprometimento da autonomia política e administrativa 
municipais, talvez seja o mais grave, pois repercute diretamente sobre a capacidade administrativa de 
esses governos elaborarem e executarem os planos que devem ser propostos”. 
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das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais: [...] 
X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e 
financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, 
de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a 
fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais; (BRASIL, 2001). 

 

Como se viu, após a aplicação sucessiva dos instrumentos previstos nos 

artigos 5º a 8º do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), impõe-se ao Município o 

aproveitamento do imóvel expropriado, sendo essencial a previsão orçamentária 

para tal, sob pena de frustrar a finalidade da própria urbanização compulsória e de 

incumbir tão-somente ao particular (e não ao Estado) a concretização da função 

social da propriedade. 

Nessa ótica, é necessária a vinculação expressa do planejamento urbano à 

capacidade financeira dos Municípios, exigindo do Poder Público Municipal a 

previsão, em seu planejamento financeiro – plano plurianual, lei de diretrizes 

orçamentárias e lei orçamentária – dos recursos necessários para a consecução dos 

fins almejados pelas políticas urbanísticas e habitacionais, sob pena de esvaziar-se 

o conteúdo material disposto no Plano Diretor, em claro descumprimento à exigência 

constitucional imposta a toda propriedade urbana. 

Contudo, a consecução de recursos para o financiamento de programas 

habitacionais adequados, sobretudo voltados à população de baixa renda, depende, 

em larga escala, do repasse de verbas estaduais e federais, tornando-se 

imprescindível a formulação de uma política nacional de desenvolvimento urbano-

habitacional, integrando os diversos atores governamentais (ênfase na articulação e 

cooperação interinstitucional). Nesse sentido, Araújo (2008, p.179) defende a 

criação de condições financeiras e administrativas suficientes para consolidar essa 

nova abordagem de planejamento urbano participativo, processual e integrado. 

Todavia, para que isso ocorra é necessário “uma redistribuição mais equânime dos 

recursos financeiros entre as unidades federadas brasileiras”, perpassando por uma 

reforma tributária ampla, que desconcentre o poder dos Estados-membros e da 

União, conferindo, por outro lado, capacidade não só administrativa (planejamento e 

gestão) como financeira aos Municípios. 

Com efeito, a responsabilidade pela provisão habitacional é de todos os níveis 

do governo, pois, como se disse, é competência constitucional comum da União, do 

Estado e do Município a promoção de programas de construção de moradias e de 
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melhorias habitacionais, assumindo os convênios, as parcerias público-privadas e a 

participação de agentes financeiros importante papel na definição de uma política 

nacional de habitação que torne possível uma combinação de recursos 

orçamentários municipais, estaduais e federais. 

 

Para tanto, Araújo (2008, p.180) aponta como um dos desafios para a 

“concretização do modelo de planejamento preconizado pelo Estatuto da Cidade” a 

construção de um verdadeira identidade administrativa federal, ou seja, “a 

construção de uma coordenação nacional eficiente, com poderes administrativos 

para articular as políticas públicas locais de modo a garantir sua integração com as 

demandas regiões e nacionais de desenvolvimento”: 

 

Entretanto, a efetividade dessa articulação ainda permanece um desafio 
para o Governo Federal. Primeiro porque depende da articulação de 
políticas setoriais no âmbito dos próprios ministérios. Segundo porque 
depende da construção de uma política nacional de desenvolvimento 
urbano que, ao mesmo tempo, (i) seja elaborada de forma a contemplar as 
necessidades globais sem desconsiderar as demandas locais e (ii) sirva de 
referência para o planejamento local. Em síntese, entendemos que (i) o 
Estatuto da Cidade introduz um novo modo de planejamento urbano, porém 
este modelo não rompe com a tradição de planejamento urbano no Brasil, 
apenas a complementa, pois suas inovações se vinculam à metodologia do 
planejamento urbano e não aos objetivos, à essência do planejamento. (ii) A 
participação popular no planejamento urbano, sobretudo na gestão urbana, 
ao lado da concepção processual e da importância da dimensão territorial 
do planejamento urbano, são as principais características desse modelo. (iii) 
A efetividade do planejamento urbano brasileiro está diretamente 
condicionada ao aumento da capacidade administrativa dos municípios e à 
consolidação da articulação interinstitucional (de órgãos públicos) e 
intersetorial (de políticas públicas) como pedra angular da eficiência desse 
planejamento urbano (ARAÚJO, 2008, p.180). 

 

5.3 O consórcio imobiliário para fins de habitação de interesse social 

 

Finalmente, antes de adentrarmos ao estudo da referida participação popular, 

característica desse novo modelo de planejamento urbano acima referido, cumpre-

nos fazer uma breve referência ao consórcio imobiliário, importante instrumento 

capaz de proporcionar a viabilização das políticas públicas aqui defendidas 

(integradas, participativas e inclusivas), gerando justiça social por meio da ação não 

só do Poder Público como também de particulares. 

Com efeito, a inserção social pela promoção do direito à moradia não é um 

dever exclusivo do Poder Público: trata-se de um dever de assistência que pesa 



 
 

 

170 

sobre o Estado, mas também de um dever que cumpre ao indivíduo. Como bem 

acentuado por Milagres (2011, p.166), “na perspectiva da eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais, a promoção e a garantia dos espaços de morada também 

alcançam o poder particular”: 

 

O direito à satisfação de suas necessidades fundamentais constitui direito 
natural a ser realizado pela propriedade, pelo trabalho, pela solidariedade 
familiar ou intervenção social. O direito à satisfação dessas necessidades, 
inclusive o espaço de morada, procede diretamente da dignidade da pessoa 
humana. A violação aos direitos fundamentais constitui atentado à 
segurança da existência, ao livre desenvolvimento da pessoa, ao respeito à 
sua dignidade. A salvaguarda dos direitos fundamentais deve constituir o 
novo fundamento de medidas de luta contra a exclusão e a pobreza. Nesse 
diapasão, a moradia se insere como instrumento de inclusão social. 
Inclusão essa que também é definida como expressão de valor 
fundamental. [...] Destarte, a garantia e a realização dos direitos 
fundamentais não podem afastar-se desse objetivo. Trata-se de finalidade a 
ser perseguida não somente nas relações do poder público, mas também 
nas relações entre particulares (MILAGRES, 2011, p.166). 

 

Para Cambi e Lima, citados por Levin,  

 

O direito fundamental à inclusão social tem o condão de promover a 
corresponsabilidade dos particulares com a diminuição da exclusão social. 
Com isto, pretende romper a lógica do capitalismo, pelo qual os agentes 
privados devem agir, tão somente, para a obtenção de vantagens 
econômicas, comportamento que reforça a lógica da exclusão e, 
consequentemente, não possibilita o cumprimento do art. 3, III, da CF/1988 
(CAMBI; LIMA apud MILAGRES, 2011, p.167).     

 
Diante disso, mais uma vez, indaga o autor (MILAGRES, 2011): quais os 

mecanismos e institutos poderiam contribuir com essa perspectiva de inserção 

social? A moradia é bem essencial exigível do Estado, com o seu auxílio e mesmo 

contra a sua vontade. E a vontade do particular? Com efeito, trata-se de relevante 

objeto de estudo no âmbito do qual se pode inserir o consórcio imobiliário, tratado 

pelo artigo 46 do Estatuto da Cidade: 

 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 46. O Poder Público municipal poderá facultar ao proprietário de área 
atingida pela obrigação de que trata o caput do art. 5º desta Lei, a 
requerimento deste, o estabelecimento de consórcio imobiliário como forma 
de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel. 
§ 1º Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de 
urbanização ou edificação por meio da qual o proprietário transfere ao 
Poder Público municipal seu imóvel e, após a realização das obras, recebe, 
como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou 
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edificadas. 
§ 2º O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário 
será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras, 
observado o disposto no § 2º do art. 8º desta Lei (BRASIL, 2001). 

 

Nesse contexto, como forma de viabilização financeira do aproveitamento do 

imóvel, sujeito à obrigação compulsória de parcelamento, edificação ou utilização, 

faculta o artigo 46 do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) ao Poder Público 

Municipal propor ao seu proprietário a celebração de um contrato de consórcio 

imobiliário. 

Justamente como estímulo a formas consorciadas de produção de moradias 

populares, viabilizando a implementação de políticas habitacionais a partir da 

participação do Poder Público e também da iniciativa privada, prevê o Estatuto da 

Cidade o consórcio como “forma de viabilização de planos de urbanização ou 

edificação por meio da qual o proprietário transfere ao Poder Público municipal seu 

imóvel e, após a realização das obras, recebe, como pagamento, unidades 

imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas” (art. 46, caput e parágrafo 

primeiro) (BRASIL, 2001), assim comentado por José Afonso da Silva: 

 

O proprietário de imóvel poderá requerer ao Executivo Municipal o 
estabelecimento de consórcio imobiliário, como forma de viabilização 
financeira de plano de urbanificação. Consiste ele numa associação do 
proprietário com a Municipalidade, pela qual ele entrega a esta seu imóvel 
e, após a execução do plano, recebe, como pagamento, imóvel 
devidamente urbanizado, correspondente ao valor do seu imóvel antes das 
obras de urbanificação realizadas com recursos públicos (SILVA, 1995, 
p.331). 

 

Em igual sentido, também disserta Fernandes:  

 

Poderá haver inclusive uma operação consorciada com o próprio poder 
público, uma figura interessante de incorporação imobiliária, com a 
participação do Município. Entrega-se a propriedade para o Município e em 
troca recebe lotes ou unidade edificados pelo Município, para que possa dar 
cumprimento a edificação ou parcelamento compulsórios (FERNANDES, 
2011, p.42). 

 

Trata-se, na verdade, de uma boa alternativa de parceria imobiliária para os 

proprietários que não possuem recursos para realizar, eles próprios, a urbanização 

determinada, porém, foram compelidos a dar ao imóvel uma destinação compatível 

com a sua função social, significando, em última instância, um instrumento apto a 

contribuir para a efetivação do próprio instituto do parcelamento, edificação e 
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utilização compulsórios: 

 

Sua finalidade é de oferecer uma alternativa à incidência das imposições 
previstas nos artigos 7° e 8° da Lei n.10.257/01, p odendo o proprietário 
propor ao Poder Público municipal (ou Distrital, artigo 51), que pode ou não 
aceitar, a realização de plano de urbanização ou edificação em imóvel de 
seu patrimônio (FREITAS, 2002, p.338). 
 

Veja que o imóvel, até então ocioso e descumpridor de sua função social, 

será incorporado ao patrimônio público municipal, responsabilizando o Município 

pelas obras de urbanização e edificação e pela indenização ao proprietário mediante 

unidades imobiliárias de valor correspondente ao valor do imóvel antes da 

intervenção (parágrafo segundo do referido art. 46 do Estatuto) (BRASIL, 2001). 

Do ponto de vista jurídico, trata-se, portanto, de uma espécie de transferência 

da propriedade com encargo, em que o particular transfere o seu imóvel ao Poder 

Público Municipal, o qual terá a obrigação de proceder, ele próprio, à urbanização e 

edificação determinadas, sob pena de restituição da propriedade, na hipótese do 

não cumprimento do encargo no prazo estipulado. 

Nesse sentido, constitui o consórcio imobiliário importante instrumento social 

a ser necessariamente inserido nas políticas públicas habitacionais de 

desenvolvimento urbano, possibilitando a utilização do imóvel para fins de habitação 

de interesse social, em cumprimento à função social da propriedade urbana e 

concretização do direito social à moradia. 

Logo, quanto às possíveis obras de urbanização e edificação a serem levadas 

a cabo pelas Municipalidades, merece destaque a possibilidade de sua utilização 

para fins habitacionais, em homenagem à concretização do direito social à moradia, 

objeto do nosso estudo: 

 

Ao receber o imóvel urbano o Município executará um plano de urbanização 
que poderá compreender, por exemplo, a abertura de ruas para ampliar ou 
interligar a malha viária urbana, a inserção de equipamentos comunitários 
nas regiões deficitárias, a execução de rede de água, ou até implantar um 
loteamento. Poderá também edificar um conjunto habitacional (FREITAS, 
2002, p.339). 

 

Deve, pois, o Poder Público Municipal formular programas e projetos 

habitacionais, voltados à edificação de interesse social dos imóveis particulares 

sujeitos à incidência do artigo 46 da Lei nº 10.257/01 (BRASIL, 2001), os quais, após 

incorporados ao patrimônio público municipal, poderão ser transferidos à população 
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de baixa renda, por meio de contratos de concessão de direito real de uso, sendo o 

imóvel qualificado de interesse social para fins de benefícios e privilégios fiscais. 

Utilizando do consórcio imobiliário, conjugam-se esforços públicos e 

particulares em prol da urbanização e da edificação de cunho social, destinadas 

exclusivamente à produção de moradia popular como forma de cumprir a função 

social da propriedade urbana e, ao mesmo tempo, conferir efetividade ao 

consagrado direito constitucional de moradia119. 

Ocorre que, por um lado, o atendimento às necessidades de moradia 

corresponde a um imperativo de justiça distributiva; mas, por outro, para que isso se 

concretize, não basta que operações consorciadas como a prevista no artigo 46 

constem do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) e demais normas urbanísticas 

vigentes. É necessário que sejam instituídos mecanismos de participação popular 

para que haja uma maior possibilidade de implementação dos instrumentos legais 

como o consórcio imobiliário em análise: 

 
Sabe-se que a participação popular é uma condição para a efetividade das 
políticas de moradia, que não podem se limitar às intervenções urbanísticas 
de implantação da infra-estrutura urbana. Além de projetos na área de 
saúde, educação, emprego, é preciso que o Poder Público articule-se com 
as comunidades para a concepção e a implantação dos programas 
habitacionais de criação de moradias populares e de regularização 
fundiária. Nesse cenário, os Conselhos de Habitação ou de Políticas 
Urbanas podem desempenhar valioso papel, além de contribuir para a 
fiscalização das ações de implementação desta política. [...] Portanto, é 
perceptível os ganhos da gestão democrática na efetivação do direito à 
moradia, tanto para a eficiência da política urbana a ser implementada 
nesse sentido, como, também, para a renovação das instituições 
governamentais, através de experiências de participação que geram 
práticas e estruturas horizontais, nas quais grupos sociais em situação de 
vulnerabilidade e exclusão podem reduzir o impacto das relações 
assimétricas de poder (SILVA, 2011, p.317). 

 

Para tanto, é imprescindível a formulação de políticas públicas de forma 

integrada, como aqui já se afirmou, cuja legitimidade não se cinge a ações estatais 

unilaterais, na medida em que requer a congregação de esforços públicos e 

particulares, com ênfase na participação popular, o que se denominou de gestão 

democrática da cidade, objeto do penúltimo capítulo. 

                                                 
119 Trata-se, inclusive, de instrumento já previsto no Plano Diretor de Belo Horizonte, por exemplo, em 
seu Capítulo VII (Art. 74-G) (BELO HORIZONTE, 1996a), e também objeto de proposta de lei 
específica no Município de São Paulo (Projeto de Lei nº 01-0456/2010), que regulamenta o consórcio 
imobiliário de interesse social justamente para urbanização ou edificação para fins de Habitação de 
Interesse Social - HIS, Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHIS ou Empreendimento 
de Mercado Popular – EMP (CÂMARA …, 2011).    
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6 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL COMO PRESSUPOSTO DE LEGITIM IDADE DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Já determina a Constituição Federal de 1988, como preceito a ser observado 

pelos Municípios (art. 29, inc. XII), a “cooperação das associações representativas 

no planejamento municipal”, estabelecendo a gestão democrática das cidades por 

meio do planejamento participativo (BRASIL, 1988). 

Também o Estatuto da Cidade fixa como diretriz da política urbana a “gestão 

democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano” 

(art.2º, inc. II) (BRASIL, 2001), possuindo um capítulo próprio que assim estipula: 

 

CAPÍTULO IV 
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE 
 
Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser 
utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: 
I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e 
municipal; 
II – debates, audiências e consultas públicas; 
III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, 
estadual e municipal; 
IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano; 
 
Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que 
trata a alínea f do inciso III do art. 4º desta Lei incluirá a realização de 
debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano 
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como 
condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. 
 
Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas incluirão obrigatória e significativa participação da 
população e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o 
pleno exercício da cidadania (BRASIL, 2001). 

 

Como se vê, no paradigma do Estado Democrático de Direito, deflagrado a 

partir da nova ordem constitucional de 1988, vige a democracia participativa120 e 

                                                 
120 Segundo Araújo (2010a, p.144), “em democracias participativas fundadas em valores como justiça 
social e pluralismo político, cada indivíduo é corresponsável pela construção do interesse público”, o 
qual informa as políticas públicas a serem desenvolvidas pelo Governo/Administração Pública. 
Defende a autora, também, a ideia de que, nesse contexto, a função política (de quem elabora as 
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dialógica, em que a inclusão da sociedade no debate é pressuposto de legitimação 

das políticas públicas e das decisões governamentais, ouvindo a sociedade desde a 

sua formulação, durante a sua implementação e até a fiscalização dos resultados121. 

É a chamada governança compartilhada, em que a participação da sociedade 

confere legitimidade às ações da Administração Pública, com o objetivo de 

concretizar os direitos fundamentais: 

 

O modelo de governança, no plano interno, coloca como ponto fundamental 
a participação de múltiplos atores que passam a ter acesso e a influenciar 
mais diretamente nos processos decisórios. A partir do momento em que a 
Administração Pública começa a discutir com eles em pé de igualdade, 
estes passam a ser verdadeiros parceiros de um processo de elaboração 
coletiva. Trata-se de um conjunto formal e informal de regras, papéis e 
relações que definam e regulem as práticas sociais dos atores estatais e 
não estatais em assuntos internos. [...] Esta ação se direciona na busca de 
soluções consensuais, resultantes do acordo de diferentes pessoas com 
interesses comuns. Nesse caso, as decisões de políticas públicas não são 
determinadas pelas elites políticas no poder, mas partem de decisões 
coletivas que são tomadas nas comunidades, nas cidades. Cabe asseverar 
que esses procedimentos de governança vêm se juntar às técnicas 
clássicas do governo, fazendo uma adaptação destas ao novo contexto 
social. Neste modelo de gestão compartilhada, cabe ao poder público 
estimular a participação cidadã, o protagonismo social e o fortalecimento do 
terceiro setor, com a finalidade de criar uma cultura de corresponsabilidade 
na elaboração das escolhas coletivas que servirão de base das políticas 
públicas. Este novo modo de governo busca resgatar a legitimidade e dar 
credibilidade às ações do governo, por meio da celebração de 
compromissos entre os segmentos envolvidos nas atividades priorizadas 
pela própria comunidade. As ações devem ser conduzidas de forma 
compartilhada entre todos os atores da sociedade e do poder público, 
visando ao consenso pela absorção dos conflitos, na tentativa da 
erradicação dos antagonismos. Esta forma de gestão se opera com mais 
eficiência no plano interno dos Estados, no governo das cidades que, 
segundo Chevalier, tende a tornar-se o produto de iniciativas, adotadas por 
estes múltiplos atores, que são as autoridades locais, as grandes empresas 

                                                                                                                                                         
políticas públicas) e a função administrativa (de quem as executa), ambas ínsitas ao Poder Executivo, 
devem ser concebidas de forma integrada. 
121 Trata-se do reconhecimento de que o direito deve se fundar tão-somente no princípio democrático, 
não mais compreendido como mecanismo liberal de decisão majoritária ou a partir de uma pretensa 
“vontade geral” republicana, mas como institucionalização de processos estruturados por normas que 
garantam a possibilidade de participação discursiva dos cidadãos no processo de tomada de 
decisões (HABERMAS, 1997, p.181). “Para que o direito mantenha sua legitimidade, é necessário 
que os cidadãos troquem seu papel de sujeitos privados do direito e assumam a perspectiva de 
participantes em processos de entendimento que versam sobre as regras de sua convivência, 
identificando-se como autores das decisões que eles próprios se propõem a respeitar, em especial 
quando o futuro da sociedade pode ser afetado por elas. Para tanto o ato de decidir é, no direito 
democrático, construído a partir da legalidade procedimental aberta a todos os indivíduos e se 
legitima pelos fundamentos técnico-jurídicos do discurso democrático nela contidos”. A teoria do 
discurso dá, portanto, destaque ao processo de formação política da vontade e da opinião, recebendo 
os princípios do Estado constitucional como resposta consistente à questão de como podem ser 
institucionalizadas as exigentes formas comunicativas de uma formação democrática da vontade e da 
opinião. “A teoria do discurso sustenta que o êxito da política deliberativa depende não da ação 
coletiva dos cidadãos, mas da institucionalização dos procedimentos e das condições de 
comunicação correspondentes” (ARAÚJO; FERES; SILVA, 2006, p.8). 
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públicas e privadas, os grupos de interesses, as associações, as 
administrações setoriais, as ONGs, entre outros. “Pensar globalmente e agir 
localmente” é a chave para esta concepção de gestão pública, desta forma 
a distância entre governo e cidadão se reduz, tornando-se possível 
organizar e coordenar a atuação dos entes públicos e privados, dando, 
assim, legitimidade às ações da Administração Pública, com o objetivo de 
concretizar, de forma mais eficiente, as necessidades de cada grupo social, 
conforme as escolhas coletivas (SOUZA; COSTA, 2011, p.1111). 

 

Trata-se, com efeito, de uma opção do legislador constitucional pelo 

paradigma democrático de direito, caracterizado por um espaço discursivo onde a 

vontade popular é soberana e busca garantir a legitimidade das decisões por meio 

de garantias processuais atribuídas às partes: 

 

A Constituição brasileira pretendeu superar as desigualdades sociais e 
regionais através do progressivo aprofundamento da democracia 
participativa, social, econômica e cultural, no sentido de realizar um ideal de 
justiça social processual e consensualmente construído, só possível com o 
fortalecimento da esfera pública política, de uma opinião pública livre e de 
uma sociedade civil organizada e atuante (CATTONI, 2002, p.63). 

 

Em se tratando de desenvolvimento urbano, exige o Estatuto da Cidade 

(BRASIL, 2001) “a promoção de audiências públicas e debates com a participação 

da população e de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade” durante todo o processo de elaboração do Plano Diretor e na 

fiscalização de sua implementação, além da publicidade e do “acesso de qualquer 

interessado aos documentos e informações produzidos” (art. 40, §4º)122, assim 

comentado por Araújo: 

 

Em termos de política urbana, a publicação do Estatuto da Cidade em 2001 
estabelece uma nova concepção de planejamento urbano que se estrutura 
em dois preceitos fundamentais: i) participação popular e (ii) 
desenvolvimento sustentável (art. 2º, VIII) (ARAÚJO, 2008, p.175). 

 

Para a autora, citando Travessoni, o primeiro preceito tem por fundamento o 

princípio do discurso de Habermas, segundo o qual “são válidas as normas de ação 

às quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o seu assentimento, na 

qualidade de participantes de discursos racionais” (TRAVESSONI apud ARAÚJO, 

2008, p.175), conferindo “caráter deliberativo legal expresso de natureza 

                                                 
122 A propósito, incorrerá o Prefeito Municipal em improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 
8.429/92, sempre que impedir ou deixar de garantir os mecanismos de divulgação e participação 
popular na elaboração do Plano Diretor (art. 52, inc. VI, Estatuto da Cidade) (BRASIL, 2001). 
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procedimental em Habermas ou contestatório consultivo em Pettit às políticas 

públicas de desenvolvimento urbano brasileiras” (ARAÚJO, 2008, p.175). 

 
Isto significa que as demandas urbanas, objeto de regulação nos planos 
diretores municipais, devem ser definidas por consenso entre sociedade 
civil organizada e poder público local. Assim, ao estabelecer a participação 
popular como requisito de validade do planejamento urbano, o Estatuto da 
Cidade vincula tanto a validade formal, como a validade material e a 
legitimidade da política de desenvolvimento urbano ao processo dialógico 
de produção da lei plano diretor e da execução dos direitos que dela 
decorrerem [...]. Tal processo dialógico se manifesta por meio de fóruns 
participativos das mais diversas naturezas: audiências públicas, conselhos 
gestores, orçamentos participativos etc. que vinculam o processo de 
produção das regras e princípios norteadores do planejamento urbano de 
cada cidade brasileira. [...] Pode-se dizer que com o Estatuto da Cidade o 
planejamento deixa de ser visto como ato administrativo regulatório 
burocrático cujo conteúdo se limita a apresentar diretrizes gerais e amplas 
sobre a ordenação do espaço urbano (planejamento compreensivo) e passa 
a ser concebido como processo democrático de construção de cidades 
sustentáveis (ARAÚJO, 2008, p.175). 

 

Considera-se, pois, o planejamento como instrumento de gestão, dotado de 

caráter processual (dialógico e dinâmico), no qual se exige o pleno exercício da 

cidadania para a consecução de políticas públicas urbano-desenvolvimentistas, 

considerando que somente mediante consultas às comunidades diretamente 

envolvidas é possível conhecer a realidade das áreas objeto de intervenção. Nesse 

contexto, torna-se imprescindível a participação social na discussão e confecção do 

Plano Diretor e consequente formulação de políticas urbanísticas e habitacionais 

convergentes com os anseios reais da população, garantindo-se que as ações 

governamentais sejam adequadas à consecução dos objetivos almejados, cujos 

monitoramento e fiscalização são uma constante desse processo: 

 

O Estatuto da Cidade, amparado pelo Texto Constitucional, por um lado, 
impõe que essas diretrizes e estratégias devem resultar de consenso social, 
que devem ser construídas com a participação da sociedade politicamente 
organizada. Por outro, destaca seu caráter operacional que recupera a base 
teórica do planejamento como instrumento de gestão e não apenas como 
instrumento de regulação, isto é, um de diretrizes normativas da ordenação 
do espaço urbano. Para tanto, o Estatuto da Cidade introduz uma nova 
forma de planejamento: o planejamento como processo dialógico e 
dinâmico. Esse planejamento tem por pressupostos: (i) a necessidade de 
realização de pacto social resultante de negociações com representantes de 
segmentos sociais, econômicos e políticos que atuam no cotidiano das 
cidades; (ii) o compromisso do poder público com a sua efetividade do 
conteúdo (normas jurídicas regra e normas jurídicas princípios) dos planos 
urbanísticos resultantes desse pacto, bem como das leis urbanísticas que 
os regulam, que (iii) impõe o seu constante monitoramento pelo poder 
público auxiliado pela sociedade. O Estatuto da Cidade prevê mecanismos, 
sobretudo de controle social, para concretizar essas inovações, entre eles, a 
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criação do Conselho Nacional das Cidades em 2004 pelo Decreto n° 
5.031,35 a realização de audiências públicas para a elaboração e a 
aprovação dos projetos de planos diretores (ARAÚJO, 2008, p.178). 

 

A participação social, ínsita, portanto, ao modelo de planejamento ora 

proposto, é essencial, inclusive e sobretudo, durante o processo de elaboração do 

plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, condição 

obrigatória para a sua aprovação, a conferir a validade necessária para a definição 

das políticas públicas e das prioridades de investimento. É a chamada gestão 

orçamentária participativa, chamando a população para decidir diretamente acerca 

das prioridades que serão atendidas pela máquina estatal, possibilitando, assim, que 

ela opine e até mesmo decida sobre os gastos públicos e impactos sociais 

decorrentes, na medida em que torna a participação popular uma exigência para a 

aprovação dos instrumentos normativos orçamentários. 

Nesse sentido, Araújo, Feres e Silva (2006, p.1) destacam, dentre os vários 

mecanismos efetivos de inclusão social disponibilizados pela legislação vigente, a 

gestão orçamentária participativa “como intérprete eficaz para realização pelo 

Estado das necessidades eleitas pela vontade popular”, ressaltando a “importância 

de processos estruturados que garantam a possibilidade de participação discursiva 

dos cidadãos no processo de tomada de decisões e produção de políticas públicas, 

implementadoras e assecuratórias dos direitos fundamentais”. 

Para os autores, a gestão orçamentária adquiriu, com a publicação da Lei nº 

10.257/01 (BRASIL, 2001), lugar de destaque no processo de formulação das 

políticas de desenvolvimento urbano, devendo o planejamento urbano se adequar à 

realidade financeira dos Municípios, em sua maioria dependentes do Fundo de 

Participação dos Municípios. Partindo dessa ideia central, Araújo, Feres e Silva 

(2006) afirmam que  

 

a efetividade da ordenação do espaço urbano e, consequentemente, do 
desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras depende do grau de 
legitimidade das regras de planejamento urbano adotadas por cada 
Município, que apenas processos dialógicos podem conferir (ARAÚJO; 
FERES; SILVA, 2006). 

 

Tal sustentabilidade, entretanto, não se define a partir de regras universais, 

mas “deve ser construído com a sociedade civil, dentro das necessidades e 

prioridades daquele grupo em determinado espaço físico” (ARAÚJO; FERES; 
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SILVA, 2006, p.3). 

 

Assim, pode-se afirmar que o Estatuto da Cidade traz como inovação a 
participação popular na definição dos instrumentos normativos 
orçamentários públicos ao estabelecer que nenhum dos instrumentos 
poderá ser aprovado sem os debates, audiências e consultas públicas, 
tornando a participação popular uma exigência para a aprovação da 
legislação autorizadora dos gastos públicos. A participação torna-se 
compulsória, vedando-se ao poder legislativo municipal aprová-los sem que 
com eles anua a população local, segundo critérios legalmente previstos. 
Supera-se a visão ortodoxa do orçamento – somente prevê receitas e 
delimita despesas – como estrangulador da ação administrativa, por uma 
perspectiva mais heterodoxa e progressista – realidade da gestão pública – 
e instrumento a serviço da sociedade, atendendo aos interesses desta. Traz 
o orçamento instrumentos correlatos da esfera da mera ficção para uma 
realidade exequível e democrática, transformando-o de simples designação 
de despesas e receitas em instrumento de concretização do plano de 
governo, com a indicação de problemas fundamentais articulados, em um 
instrumento de participação popular e reverberação dos anseios sociais, 
com possibilidade real de diminuição das desigualdades sociais através dos 
gastos públicos diretamente escolhidos pelos interessados. Esta 
perspectiva faz crescer a importância da participação popular na gestão 
orçamentária, posto que as grandes assembléias populares consignarão as 
grandes demandas sociais, atribuindo maior legitimidade às decisões 
discutidas democraticamente. Daí que a gestão orçamentária participativa é 
a evolução do princípio da transparência, determinando que o povo exerça 
diretamente a democracia, o poder, e escolha livremente onde serão 
aplicados os recursos públicos. É forma da democracia direta, com a 
participação direta do cidadão na elaboração de uma proposta orçamentária 
que será destinada a ele próprio. [...] O Orçamento, quando elaborado de 
forma participativa pelos cidadãos, torna-se um instrumento de defesa dos 
direitos fundamentais, pois pode assegurar que o Poder Público gaste na 
melhoria das condições de vida das populações diretamente interessadas. 
Por outro lado, ao participar de uma forma de democracia direta, o cidadão 
percebe que é parte atuante do jogo político, e que suas decisões, sua 
opinião, sua atitude, são importantes e podem mudar o contexto em que o 
mesmo encontra-se inserido. [...] A participação direta da população na 
eleição das prioridades do espaço físico que habitam e acerca do gasto 
público, através da gestão orçamentária participativa, aproxima o indivíduo 
do Estado e contribui para a construção de uma efetiva responsabilização 
dessa sociedade no formato de Estado que desejam construir, opinando e 
decidindo também sobre os impactos a serem suportados e os benefícios 
que serão deixados para as futuras gerações. Além disso, tal iniciativa 
possibilita uma maior inclusão social, através do debate e da troca de 
opiniões e interesses, gerando maior esclarecimento quanto a questões 
governamentais, realizando uma mudança de mentalidade na gestão da 
coisa pública [...]. No entanto, para o legado deixado ser legítimo, ou seja, 
realmente expressar a vontade de determinada sociedade, localizada no 
tempo e no espaço, ele deve refletir os desejos da maioria da população, 
sem, no entanto, excluir a minoria do debate. Assim, o consenso será 
atingido considerando a ampla participação dos vários indivíduos, dos mais 
variados grupos sociais, sem exceção, que tomam suas decisões a partir do 
diálogo livre e igual. E, ao final, a escolha feita refletirá o entendimento 
baseado nos melhores argumentos disponíveis, trazidos pelos habitantes 
daquela sociedade num determinado momento histórico. E a gestão 
orçamentária participativa, como instrumento de concretização de justiça 
urbano-ambiental intergeracional, cumprirá o seu desígnio (ARAÚJO; 
FERES; SILVA, 2006, p.18). 
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Dentro desse processo de descentralização do poder, em que o povo é 

chamado a opinar diretamente sobre o seu destino, dando o respaldo necessário à 

tomada de decisões governamentais, mister o controle social a incidir não só no 

planejamento mas também na fase de apuração e avaliação dos resultados 

pretendidos123. 

É que, ainda que a edição do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2011) tenha 

representado um significativo avanço em matéria urbanística, não acarreta, por si só, 

automaticamente, os resultados práticos pretendidos. Trata-se, como aqui 

demonstrado, de um conjunto de figuras jurídicas postas à disposição do Poder 

Público Municipal, significando um instrumental a ser operacionalizado pelo Poder 

Executivo, adaptado à realidade e às peculiaridades de cada Município.  

Todavia, para que em todo Município se concretizem as diretrizes fixadas na 

Lei nº 10.257/01, inclusive no tocante à implementação das políticas públicas, é 

imprescindível a fiscalização da atuação pública pela sociedade, sobretudo no 

tocante à efetiva utilização dos instrumentos jurídicos urbanísticos que demandam 

dispêndio de recursos financeiros municipais (art. 4º, §3º), tais como o 

parcelamento, edificação e utilização compulsórios, aptos a alcançar a função social 

da propriedade urbana, como aqui verificado (BRASIL, 2001). 

Nos dizeres de Bucci (2006, p.337), a plena realização da gestão democrática 

é a única garantia de que os instrumentos de política urbana regulamentados pelo 

Estatuto da Cidade “não serão meras ferramentas a serviço de concepções 

tecnocráticas, mas, ao contrário, verdadeiros instrumentos de promoção do direito à 

                                                 
123 Veja-se, inclusive, que o art. 42, inc. III do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) prescreve como 
conteúdo mínimo do Plano Diretor o sistema de acompanhamento e controle, como forma de garantir 
sua própria eficiência, tal qual realizado pelo Município de Belo Horizonte, ao editar o seu Plano 
Diretor, assim estabelecendo no Capítulo I do Título VI da Lei Municipal nº 7.165/96 (BELO 
HORIZONTE, 1996a):  
“Art. 76 – O processo de gestão urbana é desenvolvido pelo Executivo e pela Câmara Municipal, com 
a colaboração dos munícipes. Parágrafo único – A manifestação e a participação popular são de 
âmbito municipal nas questões de interesse geral e de âmbito regional e local nas questões de 
interesse localizado.  
Art. 77 – Para a implementação de programas urbanísticos de políticas setoriais, devem ser criados 
mecanismos que permitam a participação dos agentes envolvidos em todas as fases do processo, 
desde a elaboração até a implantação e a gestão dos projetos a serem aprovados. 
Art. 78 – Podem ser criadas, no âmbito de cada região administrativa, instâncias de discussão da 
política urbana, com composição e regimento adequados à realidade regional e com as seguintes 
atribuições: I – suscitar, regionalmente, discussões de interesse localizado, relativas à legislação 
urbanística, encaminhando ao COMPUR as propostas delas advindas; II – colaborar na 
monitorização da implementação das normas contidas nesta Lei e na de Parcelamento, Ocupação e 
Uso do Solo. 
Art. 79 – Deve-se estimular a criação de fóruns locais, em que as comunidades possam discutir 
questões relevantes para as condições de vida”. 
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cidade para todos, sem exclusões”. Contudo, 

 

alguns urbanistas denunciam o descompasso entre o refinamento técnico 
dos conceitos jurídicos empregados pelo nosso direito urbanístico nas áreas 
nobres das cidades em contraste com o abandono das áreas em que vivem 
as populações mais carentes, desamparadas pela mediação estatal 
(BUCCI, 2006, p.337). 

 

Segundo Ermínia Maricato, citada por Bucci por exemplo (MARICATO apud 

BUCCI, 2006, p.337), a exclusão social nas cidades brasileiras, em que se 

encontram segregadas a “cidade legal” e as periferias clandestinas, tem amparo 

num discurso jurídico em que “o aparato regulatório exagerado convive com radical 

flexibilidade”:  

 
Nunca é demais repetir que não é por falta de planos e nem de legislação 
urbanística que as cidades brasileiras crescem de modo predatório. Um 
abundante aparato regulatório normatiza a produção do espaço urbano no 
Brasil – rigorosas leis de zoneamento, exigente legislação de parcelamento 
do solo, detalhados códigos de edificações, são formulados por corporações 
profissionais que desconsideram a condição de ilegalidade em que vive 
grande parte da população urbana brasileira em relação à moradia e à 
ocupação da terra, demonstrando que a exclusão social passa pela lógica 
da aplicação discriminatória da lei. A ineficácia dessa legislação é, de fato, 
apenas aparente, pois constitui um instrumento fundamental para o 
exercício arbitrário do poder, além de favorecer pequenos interesses 
corporativos. A ocupação ilegal da terra urbana é não só permitida como 
parte do modelo de desenvolvimento urbano no Brasil [...] (MARICATO 
apud BUCCI, 2006, p.337). 

 

Partindo desse raciocínio e como forma de reversão desse quadro, a autora 

conclui aduzindo que a gestão democrática, vista por ela como fundamento e 

justificação dos novos instrumentos de política urbana, “remete à idéia de um novo 

pacto territorial, em que o Direito não se distancie da Justiça, mas garanta que a 

cidade seja espaço de convivência de todos os seus habitantes, onde cada um 

possa desenvolver plenamente suas potencialidades” (MARICATO apud BUCCI, 

2006, p.337). 

 

O Estatuto da Cidade dá aos Municípios o poder de interferir sobre os 
processos de urbanização e sobre o mercado imobiliário. Isso significa que 
a Prefeitura pode mexer com práticas e privilégios muito arraigados, 
principalmente no que se refere aos maiores proprietários urbanos. 
Também as práticas clientelistas envolvendo a regularização fundiária 
podem ser combatidas. Alguns setores provavelmente insistirão na 
permanência desses privilégios. É fundamental que a Prefeitura envolva 
ativamente os diferentes setores da sociedade nos debates dos 
instrumentos e do plano diretor. Apenas dessa maneira poderá ficar claro 
para todos que em alguns casos é preciso que uma minoria abra mão dos 
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seus privilégios para que sejam garantidos os recursos territoriais e 
materiais que permitirão um crescimento mais equilibrado da cidade 
(MARICATO apud BUCCI, 2006, p.339). 
Os potenciais resultados da aplicação democrática dos instrumentos 
propostos no Estatuto da Cidade são muitos: a democratização do mercado 
de terras; o adensamento das áreas mais centrais e melhor infra-
estruturadas, reduzindo também a pressão pela ocupação das áreas mais 
longínquas e ambientalmente mais frágeis; a regularização dos imensos 
territórios ilegais. Do ponto de vista político, os setores populares ganham 
muito, à medida que a urbanização adequada e legalizada dos 
assentamentos mais pobres passa a ser vista como um direito, e deixa de 
ser objeto de barganha política com vereadores e o Poder Executivo. O 
Legislativo também ganha, pois a superação das práticas clientelísticas 
pode elevar o patamar da política praticada na Câmara, em direção aos 
seus reais objetivos: a elaboração e aprovação das leis e o 
acompanhamento crítico da atuação do Executivo (MARICATO apud 
BUCCI, 2006, p.340). 

 

Com base em tais fundamentos, Bucci afirma, portanto, que a gestão 

democrática, como fundamento – razão de ser e justificação – dos novos 

instrumentos de política urbana, é, de todos os elementos trazidos pelo Estatuto da 

Cidade, “aquele que pode determinar, de fato, uma alteração significativa do estado 

de coisas que hoje se vive nas nossas cidades” (BUCCI, 2006, p.340). 

Trata-se, outrossim, de um verdadeiro compromisso não só do Estado, 

compelido a institucionalizar a participação popular como etapa do processo de 

gestão pública, mas compromisso social a ser assumido por todos, cuja participação 

consciente gera a responsabilidade dos próprios cidadãos por suas condições de 

vida: 

 

O Estatuto da Cidade, cuja proposta inédita de agregar valores 
impregnados de justiça, democracia e solidariedade, insere-se em um 
contexto de barreira à imobilidade e à inércia, representando um marco 
fundamental de conscientização e mudanças de comportamento a médio e 
a longo prazo à disposição de todo cidadão brasileiro. Aliando a busca 
permanente do desenvolvimento urbano em bases sustentáveis ao esforço 
contínuo de instauração da justiça social e ambiental nas cidades, o 
Estatuto opõe-se à destruição do ambiente e ao aviltamento do homem, o 
que representa um imenso desafio para o País e suas instituições (WOLFF, 
2003). 
 
Pensar os espaços citadinos e buscar alternativas para um desenvolvimento 
sustentável que possibilite a realização dos pilares do Estado Democrático 
de Direito em harmonia com o respeito à dignidade da pessoa humana é um 
grande desafio, árduo no que tange a sua concretização, principalmente 
quando nos voltamos para realidade do país e consideramos os níveis 
atuais de consciência social e atuação dos representantes políticos do povo 
brasileiro. Por sua vez o principio das gestões democráticas da cidade, é 
extremamente importante para os novos rumos dos Municípios brasileiros, 
pois se direciona para o fortalecimento do papel dos cidadãos em sua 
atuação política, principalmente nos Municípios, ao impulsionar a realização 
de políticas públicas que possibilitem o direito ao amplo debate e poder 
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decisão nas questões urbanas. Significa a democratização de governança 
local, ofertar a segmentos historicamente excluídos o direito de se 
manifestar acerca dos problemas sociais que lhes afetam cotidianamente. 
Esse princípio busca proporcionar a todos os cidadãos o direito de participar 
na defesa de seus interesses, promovendo mecanismos de participação 
popular para a concreção de vida digna para todos. [...] As conquistas de 
âmbito jus-urbanísticos alcançadas atualmente são decisivas e 
extremamente relevantes para delinear os novos rumos da cidadania 
brasileira. Porém a positivação dos referidos direitos significa início de 
trajetória e nunca fim, é somente pelo viés da consciência social e 
engajamento político da população que a realização desses direitos será 
plena a todos (PINHEIRO; RODRIGUES, 2011, p.181). 

 

Por fim, a confirmar a abrangência da participação social objeto desse 

capítulo, destaca-se, também, o cabimento da ação civil pública para a tutela da 

ordem urbanística, presente no inciso VI do artigo 1º da Lei nº 7.347/85 (BRASIL, 

1985), cujo papel é o de dar efetivo cumprimento às diversas normas de conteúdo 

material previstas no Estatuto da Cidade, dispondo o ordenamento jurídico brasileiro, 

portanto, de regras processuais para a implementação das políticas urbanísticas: 

 

Embora o Estatuto seja prenhe de mecanismos para que a Administração 
Pública consiga, por intermédio de seus próprios atos (muita vez munidos 
não só de presunção de legitimidade mas, também, de auto-
executoriedade), implementar as políticas públicas urbanísticas desenhadas 
por aquele diploma legislativo, prevendo, inclusive, a aplicação das severas 
penalidades da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) aos 
agentes políticos e públicos que não cumprirem as diretrizes que estabelece 
(art. 52), não há como se descartar a possibilidade de o destinatário das 
obrigações legais quedar-se inerte e, por isso mesmo, ser necessária a 
intervenção jurisdicional para aplicação do direito material à espécie. Re-
paratória ou meramente acautelatória (BUENO, 2006, p.406). 

 

Vanin também se preocupou com o tema, abordando, em artigo publicado nos 

Anais do II Congresso de Direito Urbano-Ambiental (Congresso comemorativo aos 

10 anos do Estatuto da Cidade, ocorrido em Porto Alegre), a utilização da ação civil 

pública no controle jurisdicional das políticas públicas e na efetivação da garantia de 

um Município ambientalmente sustentável: 

 

A ideia de Município ambientalmente sustentável, derivada dos objetivos da 
Política urbana, contidos na Constituição Federal, e das diretrizes desta 
política, regulamentadas pelo Estatuto da Cidade, passa pela formulação e 
implementação de políticas públicas, entretanto, o Poder Público pode 
apresentar-se omisso ou ineficiente nesta função, e para a solução deste 
problema exigem-se instrumentos inovadores na esfera jurisdicional, e que 
rompam com a ideia de processo como local onde são resolvidas demandas 
individuais. É sob essa constatação que surge a Ação Civil Pública, com o 
intuito de defender interesses difusos, dentre os quais está a ordem 
urbanística (VANIN, 2011b, p.834). 
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Nada obsta, portanto, que qualquer cidadão represente em caso de violação à 

ordem urbanística, para que sejam tomadas as providências cabíveis (propositura de 

ação civil pública pelo Ministério Público, por exemplo, ou por qualquer dos 

legalmente legitimados pela Lei nº 7.347/85124), utilizando-se de tal prerrogativa, 

inclusive, para compelir o adequado aproveitamento de imóveis descumpridores de 

sua função social, que por não parcelados, não edificados ou não utilizados. 

Em síntese, as finalidades da participação popular no planejamento municipal 

e na gestão das cidades podem ser assim resumidas: controle e fiscalização social; 

juridicização e racionalidade no processo decisório; legitimidade; imposição de 

limites a discricionariedade administrativa, ruptura das tradições de sigilo, da 

arbitrariedade, do tráfico de influência; aumento do grau de correspondência entre 

as políticas públicas e as demandas sociais (SAULE JÚNIOR; CHUERI; VALLE, 

2007, p.274). 

Contudo, ainda que, teoricamente, a gestão democrática sob estudo 

encontre-se garantida no Texto Constitucional, consubstanciada como diretriz da 

política urbana pelo Estatuto da Cidade, cumpre-nos realizar uma reflexão crítica 

sobre a efetividade de instrumentos de participação como as audiências públicas e 

os conselhos de desenvolvimento urbano, apresentados para a consecução das 

finalidades acima expostas. 

Para Vanin,  

 

A verdade é que a noção preponderante de democracia que ainda impera 
na sociedade brasileira é aquela calcada na ideia única de representação 
política, o que possibilita um desvirtuamento na utilização destes 
instrumentos de participação popular, transformando-os, ao invés de um 
espaço de troca de ideias e de construção, como um local onde são 
referendadas posições previamente definidas pelas autoridades. Assim 
sendo, é necessário que se faça uma reflexão acerca dos efeitos práticos 
da utilização destes instrumentos, justamente para que, ao implementá-los, 
seja garantida a efetividade da participação da população, conforme foi 
previsto na legislação (VANIN, 2011a, p.165). 

 

                                                 
124 “Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:  
I - o Ministério Público; 
II - a Defensoria Pública;  
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV - a autarquia, empresa pública, 
fundação ou sociedade de economia mista; 
V - a associação que, concomitantemente: 
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; 
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 
econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico” 
(BRASIL, 1985). 
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Em igual sentido, Oliveira Filho e Vasconcellos: 

 

As inovações legislativas trazidas pela Constituição Federal e pelo Estatuto 
da Cidade e outros dispositivos legislativos ainda são, na prática, muito 
limitadas em relação à efetividade da participação popular nos processos. 
As administrações municipais embora incorporem, por força de lei, a idéia 
da participação popular na elaboração dos planos diretores e na 
formalização de “instâncias participativas” como fóruns, conferências e 
conselhos, pouco avançam no sentido de ampliar e qualificar esta 
participação. [...] Embora se perceba gradativamente, avanços em relação à 
tomada de consciência e pressão da sociedade civil bem como nas 
decisões judiciais referentes aos temas do planejamento e gestão das 
cidades, a participação das populações nestes processos tem sido 
restringida pelas administrações locais, que salvo exceções, tem pouco 
interesse na ampliação e qualificação efetiva da participação popular 
(OLIVEIRA FILHO; VASCONCELLOS, 2011, p.215). 

 

Com efeito, as experiências brasileiras de planejamento participativo hoje 

verificadas a nível local, na maioria das vezes, constituem-se mais por exigência das 

outras instâncias governamentais (obrigações decorrentes das leis federais e do 

repasse dos recursos de órgãos governamentais) do que por iniciativas próprias, 

ocasionando um comportamento meramente formalista e burocrático. Outra questão 

diz respeito à falta de recursos e capacidades dos atores sociais envolvidos, bem 

como o centralismo das decisões no Poder Executivo para nomear os membros e 

definir as regras de organização desses espaços de participação social, raramente 

imunes às influências políticas e econômicas dos detentores do poder (OLIVEIRA 

FILHO; VASCONCELLOS, 2011, p.216). 

Justamente por tais razões, os autores afirmam ser relativamente fácil 

disponibilizar ditos espaços de participação, sendo necessário, porém, “garantir a 

qualidade desta participação, em razão dos interesses envolvidos”. Trata-se, 

outrossim, do maior dilema a ser enfrentado para a efetivação de uma política 

urbana realmente democrática e participativa: “a de não transformar a participação 

em um modelo de decisão a serviço de interesses políticos particulares e demandas 

de grupos mais organizados da sociedade e, ainda pior, legitimado pelo discurso 

democrático” (OLIVEIRA FILHO; VASCONCELLOS, 2011, p.217). 

Logo, como proposta para que a participação da população seja realmente 

garantida em processos decisórios que envolvam o planejamento urbano, defende-

se a possibilidade de criação de outros formatos diferentes das reuniões em 

assembleias e, por vezes, até mais eficazes, como a consulta pública por meio da 
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rede mundial de computadores125, além da mudança no momento de chamada para 

a ouvida da opinião pública, a qual deveria ocorrer antes do início do processo 

legislativo de elaboração do Plano Diretor como verdadeiro “ato-condição para a 

validade do projeto de lei” (ALOCHIO, 2010, p.237). 

 

Primeiro, há uma necessidade de ampliação no debate, saindo das 
associações e passando para a população como um todo, sendo necessária 
a observação e construção de critérios que atentem para os riscos do 
desvirtuamento da participação na forma de assembleia. Segundo, há uma 
convergência dos autores no sentido que o debate não deve ficar restrito ao 
projeto de lei, mas sim, deve acontecer inclusive – senão principalmente – 
na fase de construção do projeto (VANIN, 2011a, p.169). 

 

Outra importante forma de participação popular é, como se disse, a formação 

dos conselhos de desenvolvimento urbano, cuja cautela em sua constituição, de 

igual forma, garante a sua efetividade como instrumento de diálogo e construção 

compartilhada de decisões, sobretudo em uma sociedade plural como a presente: 

 

Apesar da legislação incluir os conselhos como parte do processo de gestão 
descentralizada e participativa, e constituí-los como novos atores 
deliberativos e paritários, vários pareceres oficiais têm assinalado e 
reafirmado o caráter apenas consultivo dos conselhos, restringindo suas 
ações ao campo da opinião, da consulta e do aconselhamento, sem poder 
de decisão ou deliberação. A lei vinculou-os ao Poder Executivo do 
Município, como órgãos auxiliares da gestão pública. É preciso, portanto, 
que se reafirme em todas as instâncias, seu caráter essencialmente 
deliberativo, já que a opinião apenas não basta. Nos municípios sem 
tradição organizativa-associativa, os conselhos têm sido apenas uma 
realidade jurídico-formal, e muitas vezes um instrumento a mais nas mãos 
dos prefeitos e das elites, falando em nome da comunidade, como seus 
representantes oficiais, e não atendendo minimamente aos objetivos de 
controle e fiscalização dos negócios públicos (GOHN, 2000, p.179). 

 

Por isso, defende-se aqui, como forma de garantir a participação social 

efetiva, a criação de órgãos colegiados na forma de conselhos, cuja eficácia, 

entretanto, deve ser assegurada por meio da garantia de igualdade de poderes entre 

                                                 
125 Nesse sentido, Alochio (2010, p.212) afirma que “não necessariamente uma reunião em 
assembleia física seria a melhor forma – ou mais democrática – para tal representação”, sendo 
preciso “afastar a visão paupérrima de que uma assembleia ou reunião, com pessoas levantando a 
mão para votar, vá mudar o rumo do planejamento”. Segundo o autor, “esse estereótipo, utópico, 
pouco acrescentou até agora, concessa venia, a não ser na visão de seus defensores”, vez que 
ocorre, na maioria das vezes, sem uma devida regulamentação, dando espaço para utilização de 
“expedientes criativos” por parte de empreendedores da construção civil e outros interessados da 
iniciativa privada, como, por exemplo, “a cooptação de pessoas” que, “em troca de lanche ou de um 
ínfimo pagamento”, se fazem presentes nas audiências públicas, “votando de acordo com a 
determinação dos cooptadores” e “ocupando a quase totalidade dos lugares disponíveis no recinto 
das audiências, excluindo a população realmente interessada”. 
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os seus membros comunitários e estatais, da sua independência técnico-financeira e 

da atribuição de poder deliberativo, sempre que possível, às suas decisões, 

tornando-as elementos vinculantes ou de forte poder persuasório para a expedição 

de atos normativos e legislativos subseqüentes126. Caso contrário, frustra-se a 

própria finalidade da instituição de tais conselhos, os quais acabam por se tornar 

meros espaços de referendo de decisões previamente tomadas pelo Poder Público, 

sem significar de fato a gestão compartilhada na formulação, implementação, 

controle e avaliação das políticas públicas, de forma a determinar concretamente os 

seus rumos: 

 

Desta forma, as audiências públicas e os conselhos são instrumentos 
criados com o intuito de desenvolver uma “visão maximalista da 
democracia, procurando levar a ideia da participação para além do voto 
eleitoral periódico” na busca de “um maior controle das decisões estatais”, 
entretanto, pela abordagem apresentada, percebe-se que embora a 
intenção do legislador tenha sido esta, é necessário cautela na formulação 
das regras de implementação destes instrumentos, que somente serão 
efetivos se conseguirem transmitir para a população de forma clara e 
precisa os apontamentos técnicos, e, a partir deles iniciar um processo de 
construção de um planejamento urbano, que consiga identificar e positivar, 
de maneira racional, os anseios sociais. [...] 3. Uma reflexão crítica acerca 
destes instrumentos é necessária para evitar que problemas de ordem 
prática desvirtuem sua funcionalidade e não garantam a efetiva participação 
da população na condução dos rumos da política urbana; 4. A audiência 
pública precisa ser regulamentada, evitando que a participação se dê de 
forma clientelista e seja conduzida por grupos de interesses 
socioeconômicos, além do que, é necessária uma participação da 
população na construção no Plano Diretor não só durante o processo 
legislativo, mas especialmente antes do seu início; 5. Os Conselhos 
precisam ser necessariamente deliberativos, formados pelo governo e 

                                                 
126 Para Hermany e Pereira (2011, p.225), o caráter deliberativo dos conselhos é essencial para uma 
lógica de atuação e (co)responsabilidade dos autores sociais com as decisões, uma vez que 
conselhos meramente consultivos não contribuem para “o comprometimento e a responsabilidade 
das comunidades locais no processo de gestão”. Outra questão a ser verificada e que impactará na 
efetividade de ação dos conselhos de desenvolvimento urbano é o fator inerente a sua composição. 
Segundo Bucci, citada por Vanin, “é preciso que o Poder Público seja adequadamente representado” 
e nesse sentido, um excesso de representação “transformaria o conselho em um espaço de mera 
legitimação e referendo das decisões previamente tomadas pelo Poder Executivo” e, uma sub-
representação significaria “os representantes da Prefeitura meros mensageiros aos escalões 
superiores, sem o poder de negociar soluções e criar alternativas construtivas dentro do conselho” 
(BUCCI apud VANIN, 2011, p.172). Para Vanin, “o mesmo dilema apresenta-se em relação à 
sociedade civil, de modo que não haja uma distribuição desigual dos assentos no conselho de modo 
a não permitir que um setor venha ‘sufocar o poder dos demais’ pelo excesso de espaço. Além 
desses aspectos, para que os conselhos cumpram o seu papel de instâncias deliberativas, como 
instrumento de diálogo e construção de soluções, também é indispensável que sejam disponibilizados 
meios que garantam o seu efetivo funcionamento e isso diz respeito ‘a dotação orçamentária própria’ 
e ‘suporte técnico para o exercício das funções próprias’, além da atenção aos problemas da 
‘pulverização das demandas nos conselhos’ fator que exige um ‘grande poder de articulação’ para 
que se tenha como resultado uma ‘intervenção de significado mais amplo’, em especial no que diz 
respeito as demandas voltadas a um planejamento urbano que dependem, para sua efetividade, de 
uma construção transdisciplinar” (VANIN, 2011, p.172). 
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sociedade de forma equilibrada, com o envolvimento de diferentes 
segmentos de representação social; sendo indispensáveis condições 
estruturais e técnico-burocráticas, que farão com que os debates do 
Conselho sejam calcados em dados científicos e haja uma correta 
percepção dos anseios sociais, garantindo a qualidade necessária na 
tomada de decisões (VANIN, 2011a, p.172). 

 

No mesmo propósito, Valle (2011, p.268) aponta a necessidade de maior 

“confiança nos governos locais, o que se adquire com o esperado retorno à 

população “quanto aos desdobramentos do processo e da implementação das 

decisões tomadas nos processos de deliberação pública”, enquanto Oliveira Filho e 

Vasconcellos (2011, p.218) defendem a criação de um “processo didático 

pedagógico”127, para incutir na sociedade uma “cultura participativa” ainda 

inexistente, onde as pessoas não dominam as regras envolvidas, sequer tendo 

conhecimento dos benefícios ou prejuízos advindos de sua participação: 

 

Entendemos que o âmbito de validação das expectativas democráticas 
passa pela ampliação e reestruturação dos ambientes de participação direta 
e, também na melhoria dos sistemas deliberativos como os Conselhos 
Municipais que tratam das questões urbanas, o que são questões políticas, 
mas também jurídicas. Certamente ampliaram-se os instrumentos de 
democracia participativa nas decisões urbanas, só que estas determinações 
democráticas para tornarem-se efetivas, dependem, e muito, da 
organização e pressão da sociedade, de um comportamento ético 
democrático do administrador, bem como da efetividade dos controles do 
Ministério Público e do Poder Judiciário e da ampliação da vinculação 
normativa das administrações municipais. O Estatuto da Cidade é uma lei 
avançada que disponibiliza elementos para a conformação de um 
planejamento democrático e participativo, entretanto, entre o “discurso da 
lei” e as práticas políticas ainda há um grande distanciamento. Neste 
momento em que se completam 10 anos da promulgação do Estatuto da 
Cidade é necessária uma releitura crítica dos instrumentos e  dos 
institutos democráticos previstos, ampliando e “exp licitando” ainda 
mais o sentido da participação proposta e incluindo  regras de 
efetividade destas expectativas , especialmente as previstas nas 
resoluções do Conselho Nacional das Cidades, incorporando-os no texto do 
Estatuto da Cidade, bem como na obrigatoriedade da existência de planos 
diretores participativos em todas as cidades brasileiras e, ainda, ampliando 
as sanções pelo não cumprimento destas disposições, para só assim 
podermos falar na instituição formal de um modelo de planejamento e 
gestão efetivamente democrático a participativo para as cidades brasileiras 
(OLIVEIRA FILHO; VASCONCELLOS, 2011, p.219).128 

                                                 
127 Nesse contexto, “a educação passa a ser um meio de emancipação intelectual dos indivíduos, 
sendo capaz de habilitá-los à participação política livre e consciente” (COSTA, 2010, p.79). 
128 Veja-se o que dispõem alguns artigos da Resolução nº 25/2005 do Conselho das Cidades: 
“Art. 3º O processo de elaboração, implementação e execução do Plano diretor deve ser participativo, 
nos termos do art. 40, § 4º e do art. 43 do Estatuto da Cidade. 
§1º A coordenação do processo participativo de elaboração do Plano Diretor deve ser compartilhada, 
por meio da efetiva participação de poder público e da sociedade civil, em todas as etapas do 
processo, desde a elaboração até a definição dos mecanismos para a tomada de decisões.  
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Em síntese, consiste dizer que as escolhas urbanísticas bem como as opções 

concernentes às políticas habitacionais e orçamentárias voltadas ao 

desenvolvimento urbano e, em última instância, à efetivação dos direitos 

fundamentais, hão de ser feitas de forma transparente e consciente, legitimadas pela 

participação direta da população mediante o debate aberto a todos os membros da 

sociedade, pois, conforme ensinamentos de Habermas (1989, p.45), “a prática 

comunicativa cotidiana possibilita um entendimento mútuo sustentado por 

pretensões de validez”: 

 

Assim, para se efetivar direitos fundamentais sociais é preciso (i) que o 
operador do direito construa o significado das leis que os regulam a partir de 
a adequação do texto da lei ao contexto socioeconômico a que se aplicam 
(âmbito da lei). Essa adequação somente pode ser realizada de forma 
eficiente se for planejada. Isto porque existem vários meios para se 
concretizar os direitos sociais e as políticas públicas refletem escolhas 
possíveis segundo as preferências do cidadão (povo habitante da cidade) a 
que se destinam. Em Estados democráticos de direito com fundamento da 

                                                                                                                                                         
§2º Nas cidades onde houver Conselho das Cidades ou similar que atenda os requisitos da 
Resolução Nº 13 do CONCIDADES, a coordenação de que trata o §1º, poderá ser assumida por esse 
colegiado;  
Art. 4º No processo participativo de elaboração do plano diretor, a publicidade, determinada pelo 
inciso II, do § 4º do art. 40 do Estatuto da Cidade, deverá conter os seguintes requisitos: 
I – ampla comunicação pública, em linguagem acessível, através dos meios de comunicação social 
de massa disponíveis; 
II – ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação dos estudos e propostas sobre 
o plano diretor com antecedência de no mínimo 15 dias; 
III – publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas adotadas nas diversas 
etapas do processo; 
Art. 5º A organização do processo participativo deverá garantir a diversidade, nos seguintes termos: 
I – realização dos debates por segmentos sociais, por temas e por divisões territoriais, tais como 
bairros, distritos, setores entre outros; 
II – garantia da alternância dos locais de discussão. 
Art. 6º O processo participativo de elaboração do plano diretor deve ser articulado e integrado ao 
processo participativo de elaboração do orçamento, bem como levar em conta as proposições 
oriundas de processos democráticos tais como conferências, congressos da cidade, fóruns e 
conselhos. 
Art. 7º No processo participativo de elaboração do plano diretor a promoção das ações de 
sensibilização, mobilização e capacitação, devem ser voltadas, preferencialmente, para as lideranças 
comunitárias, movimentos sociais, profissionais especializados, entre outros atores sociais. 
Art. 8º As audiências públicas determinadas pelo art. 40, § 4º, inciso I, do Estatuto da Cidade, no 
processo de elaboração de plano diretor, têm por finalidade informar, colher subsídios, debater, rever 
e analisar o conteúdo do Plano Diretor Participativo, e deve atender aos seguintes requisitos: 
I – ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local ou, na sua falta, utilizar os meios de 
comunicação de massa ao alcance da população local; 
II – ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população; 
III – serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de todo o conteúdo, abrirá 
as discussões aos presentes; 
IV – garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente de comprovação de 
residência ou qualquer outra condição, que assinarão lista de presença; 
V – serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos conteúdos deverão ser 
apensados ao Projeto de Lei, compondo memorial do processo, inclusive na sua tramitação 
legislativa” (DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, 2005). 
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soberania popular e na justiça social essas políticas devem ser produzidas 
em parceira com a sociedade civil (povo) (ARAÚJO, 2010b, p.73). 

 

Ainda segundo a autora, “essa co-produção (Estado e povo) de leis que 

regulam direitos (políticas públicas) contribui em Habermas para a sua efetividade e 

em MuIler pressupõe que o povo seja co-responsável por sua execução” (ARAÚJO, 

2010b, p.73), confirmando a ideia central do presente capítulo da participação social 

como verdadeiro pressuposto de legitimidade das políticas públicas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

191 

7 CONCLUSÃO 

 

 

A instituição do Estado Democrático de Direito, deflagrada a partir da 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), impõe a existência de uma política 

de desenvolvimento e de expansão urbana , a ser executada pelo Poder Público 

Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 

10.257/01) (BRASIL, 2001). Como objetivos dessa política urbana, destacam-se o 

ordenamento do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia 

do bem-estar de seus habitantes. Trata-se de competência  precípua dos Municípios 

e do Distrito Federal, sem excluir, entretanto, a solidária conjugação de esforços dos 

demais entes federados (e suas competências comuns e concorrentes), no âmbito 

de um Federalismo cooperativo, com vistas ao equilíbrio do desenvolvimento e do 

bem-estar em âmbito nacional. 

E, como em toda e qualquer política pública eficiente, emerge o planejamento 

como pressuposto da política urbana, constituindo o Plano Diretor  seu instrumento 

basilar, responsável por estabelecer as exigências fundamentais de ordenação da 

cidade, afetas à função social  a ser cumprida por toda e qualquer propriedade (arts. 

5º, inc. XXIII, 170, inc. III, 182, §2º e 186, CF/88) (BRASIL, 1988). Com efeito, a 

propriedade urbanística, hoje concebida à luz da nova ordem jurídico-urbana 

instaurada, volta-se ao atendimento de finalidades de interesse geral e coletivo, não 

mais possuindo o direito de propriedade caráter subjetivo absoluto. O exercício de 

toda propriedade urbana, seja ela pública ou particular, somente se legitima pelo 

atendimento da função social constitucionalmente delimitada, hoje considerada 

elemento integrante do próprio conteúdo do direito de propriedade, fundamentando o 

seu exercício. 

A propriedade urbana cumpre, portanto, sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas na lei municipal 

instituidora do Plano Diretor, de forma a assegurar o atendimento das necessidades 

dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das 

atividades econômicas, nos termos legais e constitucionais vigentes - art. 182, §2º 

da CF/88 (BRASIL, 1988) e arts. 1º, parágrafo único e 39 do Estatuto da Cidade 

(BRASIL, 2001). Trata-se, sem dúvida alguma, de um dos grandes objetivos 

traçados pela norma estatutária em vigor, cuja consecução perpassa pela efetiva 
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utilização dos instrumentos urbanísticos previstos pelo legislador, dentre os quais se 

destacam o parcelamento, a edificação e a utilização compuls órios , objeto 

central desse estudo. 

Em suma, a par da legislação constitucional e infra-constitucional vigente, 

está o Município autorizado a compelir o proprietário inerte a fazer uso adequado de 

sua propriedade urbana, sempre que situações tais como a não edificação , a 

subutilização  ou mesmo a retenção especulativa de imóveis urbanos que resulte 

em sua não utilização  forem vivenciadas na prática. Compete, assim, ao Poder 

Público Municipal lançar mão do instrumento previsto no inc. I do §4º do art. 182 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) e na alínea “i” do inc. V do art. 4º c/c art. 5º do 

Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/01) (BRASIL, 2001), como verdadeira 

sanção pelo descumprimento da função social da propriedade. 

Trata-se, outrossim, de um dever-poder da Administração Municipal, 

caracterizado, do ponto de vista jurídico, como uma restrição  ao uso, gozo ou 

disposição da propriedade urbana, na qualidade de espécie do gênero limitações 

administrativas, incidente sobre o exercício das faculdades de fruição, de 

modificação e de alienação da propriedade, sem, contudo, aniquilá-la. 

Quanto à finalidade  precípua atribuída ao instituto do parcelamento, 

edificação e utilização compulsórios, pretendeu o Texto Constitucional autorizar o 

Município a impor, nas condições legalmente estabelecidas, o adequado 

aproveitamento do solo urbano, de forma que este cumpra a função social a que 

determinado pelo Plano Diretor ou legislação urbanística decorrente do 

planejamento municipal. 

Tem-se, portanto, como sujeito passivo  destinatário do instituto em foco toda 

pessoa física ou jurídica detentora do título de propriedade do solo urbano 

descumpridor de sua função social, podendo a pessoa jurídica consistir-se de 

personalidade privada ou mesmo pública, como aqui demonstrado, em se tratando 

de bens dominicais seus, desafetados das atividades tipicamente estatais e 

passíveis de ser objeto de exploração econômica por seus titulares. 

Como solo descumpridor da função social, passível de sofrer a incidência do 

parcelamento, da edificação e da utilização compulsórios, tem-se todo aquele 

classificado como urbano pelo Plano Diretor Municipal, sendo-lhe atribuída uma 

utilidade legal, diversa da naturalmente agrícola, podendo caracterizar: (i) solo 

urbano não edificado : terreno cujo coeficiente de aproveitamento (resultado da 
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divisão da área da construção pela área total do lote) é igual a zero, porém, 

dependente de construção para o cumprimento da função social delineada no Plano 

Diretor; (ii) solo urbano subutilizado : imóvel edificado abaixo do coeficiente de 

aproveitamento mínimo definido no Plano Diretor; e (iii) solo urbano não utilizado : 

lote não edificado e não aproveitado para o exercício de qualquer atividade que 

independa de edificação para cumprir sua finalidade social (como estacionamentos e 

postos de abastecimento, por exemplo), bem como o terreno edificado que não 

possua qualquer atividade ali instalada, independentemente da área construída. 

Já no que se refere às possíveis obrigações exigíveis do proprietário faltoso, 

trata-se do parcelamento  (urbanificação de uma gleba mediante sua divisão por 

meio de loteamento ou desmembramento), da edificação  (construção, segundo 

coeficiente de aproveitamento mínimo, destinada a abrigar quaisquer atividades 

humanas como habitação, trabalho ou lazer) e da utilização  (uso e instalação de 

uma atividade no imóvel), cujo cumprimento significa o atendimento pleno à função 

social determinada em lei, resultado do planejamento urbano desenvolvido pela 

Municipalidade. 

Nesse contexto, o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios 

constituem instrumentos urbanísticos a serem utilizados sucessivamente pelo Poder 

Público Municipal, como forma de obrigar os proprietários de imóveis urbanos a 

utilizar socialmente esses imóveis de acordo com o Plano Diretor do Município. Esta 

obrigação, por sua vez, pode consistir no parcelamento de uma área urbana indivisa, 

bem como na edificação de uma área urbana visando o uso mínimo do potencial 

construtivo da propriedade, porém, sempre conferindo-lhe, ao final, uma destinação 

social (utilização) que beneficie toda a coletividade. 

Por fim, para que a aplicação de tais instrumentos se verifique, são 

necessárias, ainda, a previsão da área destinatária no Plano Diretor  (obrigatório, 

portanto, para esses Municípios - arts. 41, inc. III e 42, inc. I do Estatuto da Cidade) 

(BRASIL, 2001) bem como a edição de lei municipal específica , prevendo as 

condições e os prazos para o cumprimento das referidas obrigações, observando-se 

sempre o procedimento  estipulado nos arts. 5º, §§ 2º a 5º e 6º da Lei nº 10.257/01 

(notificação, averbação no Cartório de Registro de Imóveis, cumprimento dos prazos 

legais estipulados e transferência das obrigações em caso de transmissão do 

imóvel) (BRASIL, 2001). 

Contudo, como consequências  advindas do inadimplemento pelo proprietário 
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das obrigações a ele impostas por notificação do Poder Público Municipal, atinentes 

ao parcelamento, edificação e utilização de seu bem, emergem o Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) pro gressivo no tempo  e a 

desapropriação-sanção  do imóvel descumpridor da função social a ele destinada. 

Portanto, o Município deverá, primeiramente, notificar o proprietário para que 

promova o parcelamento, a edificação e a utilização do solo urbano descumpridor de 

sua função, nos termos da lei municipal específica. Desatendidos os prazos para a 

entrega do projeto de urbanificação ou utilização, os prazos estipulados para o início 

das respectivas obras, ou, ainda, os prazos fixados para a conclusão do 

empreendimento, bem como quaisquer das condições legalmente previstas, deverá 

o proprietário arcar com o pagamento da tributação progressiva do IPTU, pelo prazo 

de cinco anos consecutivos - art. 182, §4º, inc. II da CF/88 (BRASIL, 1988) c/c art. 7º 

da Lei nº 10.257/01 (BRASIL, 2001)129. 

Entretanto, decorrido o quinquênio legal sem que o proprietário faça a 

adequação do uso de sua propriedade aos fins do Plano Diretor, cabe ao Poder 

Público a imposição de nova sanção, estando o Município apto a proceder à 

desapropriação do imóvel, preconizada no inc. III do §4º do art. 182 do Texto 

Constitucional (BRASIL, 1988) e regulamentada pelo art. 8º do Estatuto da Cidade 

(BRASIL, 2001)130. 

Todavia, ainda que a redação literal do referido dispositivo estatutário nos 

conduza a uma faculdade atribuída ao Poder Público Municipal, procurou-se 

defender, ao longo desse trabalho, sobretudo em vista à efetividade do 

parcelamento e edificação compulsórios, a necessária aplicação em bloco de todos 

os instrumentos previstos no art. 182, §4º da Constituição Federal (BRASIL, 1988), 

sob pena de contribuir para o predomínio de sua função simbólica tão-somente, em 

claro detrimento de sua concreção normativo-jurídica, consoante ensinamentos de 

Marcelo Neves (2007). 

                                                 
129 Para tanto, compete à lei municipal específica a fixação dos percentuais de aumento anual das 
alíquotas do IPTU, respeitados, além dos princípios constitucionais reguladores da atividade 
tributária, os seguintes limites: a) duração máxima de cinco anos consecutivos; b) o valor da alíquota 
a ser aplicada em um ano não poderá exceder o dobro do valor da alíquota aplicada no ano anterior; 
e c) o valor máximo da alíquota será de 15%, sem que seja considerada confiscatória, dada a 
natureza de sanção do instrumento em tela, instituído com o propósito específico de compelir o 
proprietário a um comportamento positivo em conformidade ao Plano Diretor. 
130 Trata-se de espécie de desapropriação para fins urbanísticos, com caráter sancionatório 
(pagamento mediante títulos da dívida pública previamente aprovados pelo Senado Federal, 
resgatáveis em até dez anos por meio de prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurando-se, 
contudo, o valor real da indenização e os juros legais de seis por cento ao ano). 
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Isso porque a simples notificação relativa ao parcelamento, edificação e 

utilização compulsórios, sem cumprimento, não é um fim em si mesmo, não 

esgotando a finalidade prática para a qual foi criado o instituto sob análise. 

Igualmente, a cobrança por cinco anos ininterruptos do IPTU progressivo, sem que 

ocorra a consequente desapropriação do imóvel descumpridor de sua função social, 

o transforma em mero instrumento de arrecadação fiscal, comprometendo a função 

extrafiscal justificadora de sua instituição.  

Logo, para que o instituto do parcelamento e edificação compulsórios seja na 

prática efetivo, com vistas à materialização da função social da propriedade urbana, 

harmonizando-se, em última instância, aos ideais do Estado Democrático de Direito, 

deve o Poder Público Municipal desapropriar de fato o imóvel, sob pena de transferir 

para o particular a obrigação de concretização da função social da propriedade 

urbana, a qual, em um Estado plural e participativo como o nosso, deve ser 

compartilhada entre ambos (Estado e particular). 

Uma vez incorporado ao patrimônio público, impõe-se, ainda, ao Município o 

dever de proceder ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de 

cinco anos - art. 8º, §4º do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), sob pena de se 

tornar ele o descumpridor da função social da propriedade, agora sob o domínio 

público municipal, caracterizando-se típico ato de improbidade administrativa - art. 

52, inc. II da Lei nº 10.257/01 (BRASIL, 2001). 

Em outras palavras, a efetividade do parcelamento e edificação compulsórios 

condiciona-se à aplicação sucessiva e indissociável, pelo Poder Público Municipal, 

de todos os instrumentos do parágrafo 4º do art. 182 da Constituição Federal 

(parcelamento e edificação compulsórios, IPTU progressivo no tempo e 

desapropriação-sanção) (BRASIL, 1988), seguida do necessário aproveitamento do 

imóvel pela Municipalidade (diretamente ou por meio de alienação ou concessão a 

terceiros), sob pena de se frustrar a materialização da função social da propriedade 

urbana, fim último perseguido pela política de desenvolvimento urbano, que legitima 

a própria intervenção. 

Ao final, buscando conferir maior eficácia possível à exigência constitucional 

afeta à função social da propriedade, apresenta-se o direito social à moradia  (EC 

nº 26/00) como opção viável à utilização dos imóveis desapropriados e incorporados 

ao patrimônio público municipal, sendo imprescindível a integração das políticas 

públicas urbanas, habitacionais e orçamentárias , bem como a participação da 



 
 

 

196 

sociedade  em sua formulação, execução e fiscalização, para a consecução de tal 

desiderato. 

Com efeito, a implementação gradativa do direito à moradia depende da 

realização integrada de políticas públicas (e, inclusive, de uma maior interação entre 

os responsáveis por sua formulação e os seus executores), devendo o Poder 

Público aplicar instrumentos da política urbanística de forma associada à adoção de 

políticas habitacionais adequadas. Nesse sentido, está a própria realidade brasileira 

(consoante números demonstrados no capítulo segundo desse trabalho) a direcionar 

o Poder Público a implementar uma política de desenvolvimento urbano, 

abrangente de políticas habitacionais específicas , aptas à concretização do 

direito social à moradia e consequente redução do grave déficit habitacional 

brasileiro - Tabela 2 do capítulo segundo. 

Sua gradativa implementação perpassa, entretanto, pelo planejamento 

orçamentário-financeiro  dos Municípios (necessária inclusão no Plano Plurianual, 

na LDO e na LOA das diretrizes e prioridades contidas no Plano Diretor), os quais, 

embora dependentes do repasse de verbas federais e estaduais (e, por consequinte, 

das políticas habitacionais nacionais e estaduais), devem buscar alternativas viáveis 

para a produção habitacional de interesse social, sobretudo voltada para as 

camadas mais excluídas da população. E, exatamente dentro desse contexto, 

defende-se a aplicação de instrumentos, tais quais o parcelamento e edificação 

compulsórios  e o consórcio imobiliário  - art. 46 da Lei nº 10.257/01 (BRASIL, 

2001), como opção à minoração do déficit habitacional brasileiro (Tabela 2 do 

segundo capítulo), na medida em que possibilita o aproveitamento de propriedades 

ociosas para fins de moradia, reduzindo os gastos públicos e potencializando o uso 

da infraestrutura já existente. 

Contudo, como antes se referiu, no paradigma do Estado Democrático de 

Direito, vige a democracia participativa e compartilhada (gestão democrática das 

cidades), em que a inclusão da sociedade no debate é pressuposto de 

legitimação das políticas públicas e das decisões g overnamentais , exigindo-se 

a sua participação desde a formulação dos programas, planos e demais normas 

vigentes (Plano Diretor, PPA, LDO e LOA), durante a sua implementação e até a 

fiscalização dos resultados (planejamento dialógico como instrumento de gestão e 

processo em busca do consenso social, segundo Habermas (1989). 

Ocorre que, não basta previsão constitucional (art. 29, inc. XII) (BRASIL, 
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1988) ou mesmo que o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) preveja mecanismos de 

participação democrática (conselhos e audiências públicas), muitas vezes utilizados 

como simples artifício para referendar os interesses políticos e econômicos dos 

grupos dominantes, apenas “legitimados pelo discurso democrático” (OLIVEIRA 

FILHO; VASCONCELLOS, 2011). Na prática, a efetivação de uma política urbana de 

fato democrática e participativa depende da cautela na formulação das regras de 

regulamentação desses instrumentos, os quais somente serão efetivos se realmente 

garantida a qualidade dessa participação, o que implica em (i) ampliação do debate 

por meio de outras formas não convencionais de participação; (ii) atribuição de 

poder deliberativo às instâncias dialógicas; (iii) maior garantia de igualdade de 

poderes entre seus membros; (iv) além do necessário retorno do Poder Público 

quanto aos desdobramentos do processo e implementação de seus resultados. 

Tudo isso, entretanto, perpassa por uma conscientização não só estatal, mas de 

toda a sociedade, de forma a incutir-lhes uma cultura participativa hoje ainda 

inexistente, em que os diversos atores envolvidos se sintam realmente co-

responsáveis pelas ações e resultados advindos à ordem urbanística vigente (cuja 

tutela encontra-se incluída no rol dos objetos da ação civil pública regulada pela Lei 

nº 7.347/85 (BRASIL, 1985), caracterizando as condutas previstas no art. 52 do 

Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) ato de improbidade administrativa, nos termos 

da Lei no 8.429/92 (BRASIL, 1992).    

Propõe-se, pois, uma profunda reflexão sobre a situação habitacional do 

Brasil, vivenciada sob á égide de uma nova ordem jurídico-urbanística propiciadora 

de instrumentos, tais como o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios, 

capazes de minorar os atuais problemas existentes na efetiva construção de cidades 

democráticas, inclusivas e sustentáveis. 

Em tempos como o presente, caracterizado pela escassez de terra 

urbanizável em nossas cidades e pela marcante segregação sócio-espacial de 

grande parcela da população brasileira, a custo de dignidade humana, o direito 

social à moradia há de ser materialmente concretizado, propondo-se a aplicação do 

instituto do parcelamento e edificação compulsórios sobre os imóveis 

descumpridores de sua função social, porém, que hoje representam possível 

estoque imobiliário voltado à habitação de interesse social - Tabelas 3, 4 e 5 do 

segundo capítulo. 

O planejamento estratégico  (e aqui, lê-se: integrado, dialógico e dinâmico) é 
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a chave para a eficiência administrativa (art. 37, CF/88) (BRASIL, 1988) e para o 

pleno desenvolvimento urbano sustentável, em que a realização das funções sociais 

da cidade (com destaque à concretização do direito à moradia) e da propriedade 

urbana constitui o instrumento à consecução dos demais direitos fundamentais 

consagrados no Texto Constitucional de 1988. 

Em síntese, partindo-se do atual quadro de inefetividade apresentado pelo 

instrumento do parcelamento e edificação compulsórios (positivado no ordenamento 

constitucional desde 1988 - art. 182, §4º, inc. I (BRASIL, 1988), regulamentado pelo 

Estatuto da Cidade em 2001 - arts. 5º e 6º da Lei nº 10.257/01 (BRASIL, 2001), e 

previsto em alguns Planos Diretores Municipais - Tabela 1 do capítulo segundo), 

procurou-se, durante o desenvolvimento desse trabalho, analisar os possíveis 

obstáculos e desafios a serem enfrentados pelos Municípios brasileiros em busca da 

sua utilização prática em prol da concretização do direito social à moradia. 

Nesse contexto, foram apresentados instrumentos  como o Plano Diretor  

(desde que corretamente elaborado, o que pressupõe participação social e 

articulação com as demais políticas setoriais, sobretudo habitacionais e 

orçamentárias) e a efetiva fiscalização  (estatal e social) a incidir sobre as 

propriedades urbanas, de modo a exigir o cumprimento da função social por todas 

elas (sejam particulares ou públicas, com as ressalvas aqui destacadas), sobretudo 

em espaços estruturalmente consolidados (como os centros das grandes metrópoles 

brasileiras), capazes de proporcionar efetividade ao parcelamento  e edificação 

compulsórios  como instituto urbanístico redutor das desigualdades sociais, do 

processo de urbanização excludente e do alto déficit habitacional verificado no país. 
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