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PALAVRA DO PRESIDENTE  

 

Uma das missões da atual geração é deixar um mundo melhor para os próximos 

moradores do planeta Terra. Essa condição invariavelmente passa por termos cidades mais 

organizadas, sustentáveis e com urbanização planejada. É o conjunto de ruas, passeios 

públicos, praças, parques, áreas de preservação e outros ambientes dos municípios que 

permitirão evoluirmos para condições de melhor relacionamento social e equilíbrio 

ambiental. 

 

Juntamente com outras áreas, como Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, o Direito 

tem papel relevante nessa construção com foco em planejamento. A estruturação de cidades 

inteligentes, a função social da propriedade, a capacidade de as grandes metrópoles levarem 

qualidade de vida às favelas e regiões periféricas com aglomerações desorganizadas e o 

tratamento do Judiciário brasileiro nos conflitos fundiários urbanos são temas da atualidade.  

 

Não se pode mais postergar um debate que impacta na vida de milhões de pessoas 

em nosso país. É fundamental replicar avanços, compreender retrocessos e oferecer soluções 

viáveis de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de cidades mais justas e 

sustentáveis. 

 

O lançamento do livro, no formato e-book, “Direito Urbanístico e Planejamento 

Urbano: novos desafios para o Brasil – Volume V” é mais uma ferramenta que se soma nesse 

processo permanente de debates e caminhos na busca de soluções mais ajustadas para a área, 

respeitando princípios individuais e coletivos.  

 

Mais uma vez, a Escola Superior de Advocacia da OAB/RS (ESA/RS), juntamente 

com a Comissão Especial de Direito Urbanístico e Planejamento Urbano (CEDUPU) da 

OAB/RS, cumprem com sua missão de abrir espaço e fomentar a difusão de conhecimento 

atualizado.  

 

Registro minha satisfação com o lançamento de mais uma obra de excelência em 

nossa entidade. Em nome da Diretora-Geral da ESA/RS, Rosângela Herzer dos Santos; da 

Diretora de Cursos Permanentes da ESA/RS, Fernanda Osório; e da Presidente da CEDUPU, 

Elaine Adelina Pagani, parabenizo os colegas que emprestam seus talentos com artigos de 

grande validade para a sociedade enxergar e entender os desafios que temos pela frente. 

 

Boa leitura a todos. 

 

Ricardo Breier 

Presidente da OAB/RS 
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PREFÁCIO 

 

A Escola Superior de Advocacia da OAB/RS tem a satisfação de apresentar o volume 

5 da obra “Direito Urbanístico e Planejamento Urbano: Novos Desafios para o Brasil”, 

organizada pela Dra. Elaine Adelina Pagani, Presidente da Comissão Especial de Direito 

Urbanístico e Planejamento Urbano da OAB/RS. 

A obra é composta por 42 artigos e autores de diversas áreas, com o objetivo de 

contribuir com seu conhecimento, proporcionando uma reflexão e análise sobre o direito à 

gestão de cidades, a partir das mais diversas óticas. 

 

Desejo boa leitura aos colegas! 

 

Rosângela Maria Herzer dos Santos 

Diretora-Geral da ESA-OAB/RS 
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PREFÁCIO 

 

Já há tempos que o Direito Urbanístico não se restringe à mera ordenação do solo ou 

regulamentação de edificações. A Constituição Federal de 1.988 ordenou uma política 

urbana com a finalidade de bem-estar dos habitantes. Portanto, não basta o planejamento 

focar na boa organização dos lugares, pois o território urbano é para as pessoas que nele 

habitam e não mera disposição de edificações e vias.  

O livro aqui trazido demonstra claramente esse valor: a função social da cidade 

enquanto conexão e inter-relação da sociedade e o usufruto dos bens e serviços na urbes. 

Ocorre que, como já é sabido, as cidades brasileiras vivenciam uma realidade de 

desigualdades indesejadas e injustas, levando um contingente populacional a viver em estado 

de miserabilidade e vulnerabilidade permanente. Temas como a fragilização do direito à 

moradia, a intersecção de gênero, raça e classe e os efeitos de uma pandemia sobre a cidade 

(covid-19) seriam impensáveis há 2 ou 3 décadas. Trazer a evolução sobre a regularização 

fundiária, dos instrumentos urbanísticos no Estatuto da Cidade e analisar a gestão 

democrática da cidade é possível porque agora há, no Brasil, uma história e um contexto 

sobre o Direito Urbanístico pátrio e seu regime jurídico. A inter-relação com outros ramos 

também se faz necessária, principalmente com o Direito Constitucional, o Direito 

Administrativo e o Direito Ambiental. 

Longe de serem resolvidos os complexos problemas, o debate aqui travado demostra, 

de maneira clara e translúcida, as inúmeras camadas que podem compor a temática urbana. 

Os artigos trazidos nesta publicação contribuem efetivamente para a maturação da 

efetividade do Direito Urbanístico assim como para os avanços na implementação de cidades 

mais justas, acessíveis e sustentáveis. 

 

Daniela Libório 

Presidente da Comissão Especial de Direito 

Urbanistico do Conselho Federal da OAB 
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APRESENTAÇÃO 

 

É com grande satisfação que a Comissão Especial de Direito Urbanístico e 

Planejamento Urbano da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul 

lança o volume cinco da série literária “Direito Urbanístico e Planejamento Urbano”. Cada 

um dos volumes anteriormente publicados teve por objetivo destacar temas importantes, 

polêmicos e emergentes presentes nas questões urbanas. 

Importante lembrar que desde o lançamento do primeiro volume da série literária em 

2014, muitos foram os avanços, retrocessos e desafios registrados pela história no âmbito do 

Direito Urbanístico. Os avanços representam as conquistas e, portanto, são muito bem-

vindos. Os desafios fazem parte das conquistas e, portanto, devem ser aceitos e 

administrados para avanços futuros. Entretanto, são os retrocessos que preocupam e por isso 

devem ser enfrentados no sentido de evitar a perda das conquistas sociais alcançadas. Com 

efeito, o volume cinco traz para o necessário debate os novos desafios que se impõe para a 

efetiva divulgação, disseminação e implementação do Direito Urbanístico brasileiro. 

Vale ressaltar que o trabalho envolvido na organização deste volume foi muito 

recompensador na medida em que foram sendo recebidos trabalhos de autoria de 

profissionais de diferentes áreas do saber vinculas ao urbanismo, direito urbanístico e a 

gestão das cidades, o que muito enriquece esta obra.  

Cm efeito, este livro, elaborado com o apoio da Escola Superior de Advocacia da 

OAB/RS, passa a servir como base de referência para estimular discussões, reflexões e 

pesquisas acadêmicas sobre o Direito Urbanístico. 

Por fim, um agradecimento muito especial a todas as pessoas que se dedicam a nobre 

missão de divulgar o Direito Urbanístico e realizar ações voltadas para as necessárias 

transformações sociais na efetiva construção coletiva por cidades mais inclusivas, acessíveis, 

funcionais, justas e sustentáveis. 

 

Elaine Adelina Pagani 

Presidente da Comissão Especial de Direito 

Urbanístico e Planejamento Urbano da OAB/RS 
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LEI 13.786/2018: A FRAGILIZAÇÃO DO ACESSO AO DIREITO À MORADIA 

POR MEIO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE PREJUDICAM O ADQUIRENTE-

CIDADÃO 

Alice Sampaio Ferreira1 

 

Resumo:  O presente artigo tem por objetivo analisar as principais mudanças trazidas pela 

Lei 13.786/2018 a luz do entendimento de que a incorporação imobiliária, por ela 

disciplinada, representa um importante meio de acesso ao direito à moradia no Brasil, visto 

que possibilita a milhões de brasileiros a aquisição da casa própria. É necessário 

compreender, a priori, a complexidade do fenômeno jurídico ora discutido, posto que se de 

um lado a incorporação imobiliária representa uma importante parcela da economia 

brasileira, sendo uma atividade privada caracterizada pela busca do lucro; por outro lado, 

esta é em atividade meio para a efetivação de um direito fundamental - devendo ser regulada 

a fim de garantir o acesso a moradia digna e de qualidade a maior quantidade de brasileiros 

possível. Nesse contexto, a Lei 13.786/2018, promulgada sob a égide da necessidade de 

garantir maior segurança jurídica e como resposta à crise do setor imobiliário, modificou 

drasticamente o regramento jurídico sobre o tema, prejudicando os adquirentes. O presente 

artigo busca analisar criticamente como a legislação dificultou o acesso ao imóvel e as 

influências do mercado imobiliário na definição do marco legal vigente, a fim de 

compreender o significado das mudanças promovidas em cotejo com o direito fundamental 

à moradia. Para a realização desta pesquisa, optou-se pelos métodos hermenêutico, dialético 

e argumentativo, utilizando-se a linha crítico-metodológica. Realizou-se a pesquisa 

bibliográfica e documental, através da pesquisa em artigos, livros e matérias jornalísticas 

sobre o tema, bem como a análise de decisões judiciais e da legislação vigente. 

Palavras-chave: Incorporação Imobiliária; Moradia; Mudanças Legislativas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por objetivo analisar as principais mudanças promovidas pela 

Lei nº13.786/2018 a luz do entendimento de que a incorporação imobiliária representa um 

importante meio de acesso ao direito à moradia no Brasil, visto que possibilita a milhões de 

brasileiros a aquisição da casa própria. Busca-se compreender como regramento jurídico de 

tal operação pode facilitar ou dificultar o acesso ao imóvel e as influências do mercado 

imobiliário na definição do marco legal vigente. A Lei nº 13.786/2018, nasceu sob a égide 

da necessidade de garantir maior segurança jurídica e como resposta à crise do setor 

                                                           
1 Graduanda em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Bolsista de Iniciação 

Científica do PIBIC/UFBA2019, sob orientação da Prof. Dr. Joseane Suzart. Estagiária da DPE-BA. Residente 

em Salvador, Bahia, Brasil. 
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imobiliário, modificando drasticamente o regramento jurídico sobre o tema, prejudicando os 

adquirentes e dificultando a aquisição dos imóveis. 

A incorporação imobiliária consiste na atividade desenvolvida pelo incorporador 

com o intuito de promover e realizar uma construção imobiliária visando a alienação total 

ou parcial de edificações ou conjuntos de edificações compostos de unidades autônomas2. 

Esta, segundo Humberto Teodoro Junior (2017, p.410), é uma situação jurídica que pode 

“engendrar vários negócios ou contratos entre o construtor, o adquirente e outras pessoas”. 

Assim, trata-se de fenômeno jurídico complexo, envolvendo diversos agentes e que, devido 

a seu objeto, o imóvel, impacta diretamente a economia e a vida dos indivíduos.  

De um lado, observa-se que a incorporação imobiliária é uma das principais 

atividades empreendidas pelo setor imobiliário, o qual representa uma importante parcela da 

economia brasileira. Tal setor privado busca acima de tudo auferir lucros, sendo sua atuação 

limitada pelas diretrizes legais que o disciplinam. Do outro, é necessário compreender que a 

incorporação imobiliária consiste em atividade meio para a efetivação do direito 

fundamental à moradia, devendo ser regulada a fim garantir o acesso a residência digna e de 

qualidade a maior quantidade de brasileiros possível, efetivando a dimensão positiva deste 

direito fundamental, no que concerne as suas prestações normativas. 

Assim, é necessário inicialmente compreender a incorporação imobiliária como 

instrumento capaz de efetivar o direito fundamental à moradia, a fim de que se possa analisar 

a importância da lei 13.786/2018 que regulou tal matéria. Faz-se importante entender 

também o contexto de surgimento da referida legislação, analisando o impacto e força no 

setor imobiliário na produção legislativa. E, a partir disso, discutir as principais mudanças 

promovidas pela legislação supracitada e os seus impactos para o adquirente. O presente 

artigo tem por recorte teórico-metodológico a análise de como o regramento jurídico 

conferido a incorporação imobiliária decorrente da lei 13.786/2018 impacta na efetivação do 

direito fundamental a moradia, no que concerte a sua dimensão positiva de caráter 

prestacional. 

Para execução desta empreitada jurídico-sociológica, optou-se pelos métodos 

hermenêutico, dialético e argumentativo, utilizando-se a linha crítico-metodológica. O 

método hermenêutico foi utilizado devido à necessidade de interpretar as leis relacionadas 

ao tema, sobretudo a lei 13.786/2018 e a Constituição Federal. Quanto ao dialético, 

                                                           
2 Conforme estabelecem o parágrafo único do artigo 28, conjugado com o artigo 29 da lei 4.591/64. 
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objetivou-se discorrer sobre a tese da necessidade de mudanças legislativas para promover 

a segurança jurídica e a melhor tutela da incorporação imobiliária; a antítese de que a referida 

legislação representa, em verdade, apenas o atendimento dos interesses do mercado 

imobiliário, deixando, inclusive diversas lacunas jurídicas;  e a síntese de que a legislação 

fragiliza o direito fundamental a moradia, dificultando a aquisição dos imóveis e onerando 

demasiadamente os adquirentes. Foi ainda utilizado o método argumentativo devido à 

necessidade de se apresentarem os fundamentos mediante os quais poderá ser analisada a 

influência do mercado imobiliário na lei e os impactos sociais das mudanças legislativas. 

Para realização desta pesquisa utilizou-se uma metodologia com os seguintes 

procedimentos: a pesquisa de artigos, livros e matérias jornalísticas sobre o tema, bem como 

a análise de decisões judiciais e da legislação vigente. 

 

2. A INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E O DIREITO À MORADIA 

O direito à moradia, consiste, segundo Jose Afonso da Silva (2005. p.314), na 

faculdade de ocupar uma habitação de dimensões adequadas, em condições de higiene e 

conforto, que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Este direito possui um 

caráter de duplo destaque no ordenamento jurídico brasileiro, em razão de ser reconhecido 

como um direito humano e um direito fundamental. No âmbito internacional, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos prevê o direito à moradia digna e adequada como direito 

humano universal e o Pacto internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais o 

reconhece como direito de todos os indivíduos.  No âmbito constitucional este foi positivado 

enquanto um direito fundamental social através da Emenda Constitucional nº 26 de 2000, 

sendo, no entanto, já defendida a sua consideração como direito fundamental implícito, como 

consequência da proteção a vida e à dignidade humana (SARLET, 2018, p.6060). 

Enquanto direito fundamental, explica Ingo Wolfgang Sarlet (2018, p.6061) que o 

direito social à moradia abrange um complexo de posições jurídicas objetivas e subjetivas, 

de natureza negativa (direito de defesa) e positiva (direitodas prestações). Enquanto direito 

de defesa, este impede que o indivíduo seja arbitrariamente privado de possuir uma moradia 

digna (MENDES, 2017, p. 595). Na sua natureza positiva o direito à moradia abrange 

prestações fáticas (materiais) e prestações normativas. As prestações normativas, foco do 

presente estudo, consistem, segundo Ingo Wolfgang Sarlet (2003, p.97), na edição de 

medidas legislativas com o objetivo de salvaguardar, de forma efetiva, o direito fundamental 
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à moradia ou viabilizar a sua implementação. Assim, há um dever estatal de direcionar a 

produção legislativa a respeito de temas correlacionados com o direito à moradia- como 

aquisição de imóveis, ordenamento do solo, locação, posse - a fim de promover a 

concretização deste direito fundamental. 

É necessário reconhecer, a priori, que o poder público não possui estrutura ou capital 

suficiente para conferir moradia para todos os cidadãos através da utilização direta de seus 

recursos (prestações fáticas), ganhando destaque a busca pela efetivação do direito à moradia 

através das prestações normativas. Em um caráter geral, o Estado construiu ao longo dos 

anos um arcabouço de proteção à moradia e organização das cidades, através de legislações 

como estatuto da cidade, o plano diretor, a definição Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS) e da lei de uso e parcelamento do solo. E de uma forma mais específica, o ente estatal 

disciplina as relações privadas no que se refere as formas de ocupar e residir, a exemplo da 

disciplina da usucapião, do arrendamento, da incorporação imobiliária e do estatuto do 

inquilinato. Entretanto, é necessário observar que tais diplomas normativos supracitados 

somente serão considerados prestações normativas do direito à moradia na medida em que 

seu conteúdo e efeitos promoverem o acesso a moradia digna e de qualidade.  

Diante disso, a incorporação imobiliária deve ser observada como uma atividade com 

potencialidade de promover a efetivação do direito à moradia, visto que é responsável pela 

a construção de unidades imobiliárias que serão utilizadas como residência para diversos 

cidadãos.  A fim de atingir tal potencialidade é necessário que o regramento conferido a tal 

instituto jurídico facilite a aquisição das unidades imobiliárias por parte cidadão, bem como 

que o ente estatal realize a efetiva fiscalização da atividade desenvolvida. No que se refere 

àdisciplina jurídica, afirma Jose Fernandes do Nascimento (2013, p. 79) que o Estado pode 

contribuir para efetivação do direito à moradia, através da criação de instrumentos jurídicos 

que “favoreçam os investimentos privados na área de construção de moradias, reduzam os 

custos das unidades habitacionais e proporcionem segurança jurídica tanto para os 

incorporadores/construtores, quanto para os adquirentes”. 

Entretanto, a incorporação imobiliária pode também pode dificultar o acesso a tal 

direito, tanto no que se refere aos impactos da escolha do modo e local onde esta será 

realizada, quanto no que se refere ao seu regramento jurídico. A eleição do lugar e do tipo 

de empreendimento a ser construído gera grandes impactos sociais, sendo objeto de amplos 

debates e estudos que vão além do objetivo do presente estudo. Nesse sentido, ressalta, 
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Telma Hoyler (2014, p.25) que "o conjunto de incorporações realizadas na cidade pode 

ocasionar ou acentuar distorções urbanas, como dispersão ou hipoerconcentração, 

segregação especial e déficit habitacional".  

A disciplina normativa, por sua vez, foco da discussão ora empreendida, também 

impacta diretamente na efetivação do direito à moradia, visto que possui a potencialidade de 

facilitar ou dificultar a aquisição dos imóveis. A previsão legal de institutos jurídicos que 

tornem o negócio jurídico mais oneroso, que aumentem o risco de perda do dinheiro em caso 

de inadimplemento do adquirente ou que dificultem o acesso a informações jurídicas claras 

sobre o empreendimento imobiliário são exemplos de obstáculos a efetivação de tal direito 

fundamental. 

 

3. O CONTEXTO DE SURGIMENTO DA LEI 

 

A análise crítica da Lei nº 13.786/2018 deve ter como ponto de partida a compreensão 

do contexto do seu surgimento, posto que tal elemento tem o potencial de revelar a 

intencionalidade da referida legislação. As leis, muitas vezes, surgem como resposta a uma 

demanda social ou política e refletem capacidade de influência legislativa de certos setores 

sociais. A legislação supracitada tem como plano de fundo a crise do setor imobiliário, 

iniciada em 2014, a qual impactou a sociedade de diferentes formas, fomentando, inclusive, 

a promulgação de diplomas normativos com objetivo de regular os negócios jurídicos 

empreendidos por tal setor. Diante disso, é necessário compreender que a lei 13.786/2018 

surgiu como resposta às demandas do setor imobiliário, decorrentes do cenário de crise 

supracitado, representando, na opinião de alguns doutrinadores e como será demostrado 

neste artigo, a prevalência dos interesses das empresas de construção civil. 

A crise no setor imobiliário, impactou gravemente a economia e a sociedade 

brasileira, tendo em vista que o setor imobiliário representa uma grande parte da economia 

do país e é responsável por muitos empregos. No que se refere ao impacto econômico a 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBI) registrou que o PIB da construção civil 

encolheu 27,7% entre os anos de 2014 e 2018e no que se refere a mão de obra empregada o 

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) registrou queda de mais de 1.000.000 de 

pessoas ocupadas na indústria da construção civil de 2014 e 2018.  Afirmam os juristas 

Carlos E. Elias de Oliveira e Bruno Mattos e Silva (2019. p.71) que a crise do setor 

imobiliário, derivou, sobretudo, da enorme quantidade de consumidores que “após assinares 
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contratos de aquisição de imóveis “na planta” para pagamento parcelado caíram em 

inadimplência ou resiliram unilateralmente o contrato”, promovendo uma ampla quantidade 

de processos judiciais sobre o tema.   Nesse sentido, dados estatísticos demonstram que o 

número de negócios desfeitos aumentou em 53% de 2012 a 2016 o que equivale a mais de 

24 mil desistências (VALENTE,2018).  

Diante da crise imobiliária e da enorme quantidade de desfazimento dos contratos, 

bem como da judicialização dos mesmos, a lei 13.786/2018 surge sob o pretexto de garantir 

maior segurança jurídica para os adquirentes e para as empresas, conforme o disposto no seu 

projeto de lei (n. 1120/2015). Ocorre que, a análise da legislação, sobretudo no que se refere 

ao atraso na entrega das obras e nos desfazimentos dos contratos, revela que, em verdade, 

foram concedidos benefícios aos incorporadores em detrimento dos adquirentes (os quais na 

maioria das vezes são consumidores). Nesse contexto, Maria Fátiva Leyser (2019) afirma 

que lei nº 13.786/2018 “é claramente mais gravosa para o adquirente de imóvel, constituindo 

fato novo com repercussões prejudiciais”. Otavio Rodrigues Júnior (2018), por sua vez, 

avalia que a nova legislação “é um exemplo de quão degradadas as relações de consumo 

terminaram no país em 2018 e da fragilidade das associações de defesa dos consumidores 

em pressionar o Congresso para resguardar os interesses desse imenso grupo”.  

 

4. AS PRINCIPAIS MUDANÇAS PROMOVIDAS POR TAL DIPLOMA 

NORMATIVO 

A lei 13.786 elaborada pelo Congresso Nacional e sancionada em 27 de dezembro 

de 2018 por Michel Temer, alterou as leis federais 4.519/64 e 6.766/79, a fim de disciplinar 

a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em 

incorporação imobiliária e em parcelamento do solo urbano, conforme o previsto na sua 

discrição. Entretanto, tal diploma normativo vai muito além do disposto na sua discrição, 

disciplinando “o direito do adquirente a informações sobre aspectos essenciais da 

contratação; admissão da cláusula de corretagem e da cláusula de tolerância, o direito de 

arrependimento, o distrato e a retenção dos valores pagos” (DA SILVA, 2019).Assim, é 

importante analisar algumas das principais mudanças promovidas pela lei 13.786/2018 no 

que se refere a disciplina da incorporação imobiliária e seus impactos para o adquirente- 

cidadão. 



21 
 

 
 

É necessário compreender, a priori, os fatores determinantes na escolha da aquisição 

de uma unidade imobiliária, visto que esta ocupa o plano central da vida do adquirente, 

comprometendo a renda familiar e, sobretudo, dando ensejo a expectativas e preparativos 

para utilização do imóvel. O preço é um dos elementos principais no momento da escolha, 

sendo este determinado pelo incorporador segundo o tipo de empreendimento realizado e as 

demandas do mercado imobiliário, não possuindo a legislação o condão para determinar tal 

fato. O prazo de entrega, por sua vez, também constitui quesito determinante para a escolha 

do imóvel a ser adquirido, visto que interfere diretamente nos planos e na destinação 

intentada pelo adquirente. Este, apesar de unilateralmente determinado pelo incorporador é 

regulamentado pela legislação, tendo em vista a possibilidade de atraso na entregado 

empreendimento. 

Outros dois fatores devem também ser analisados, posto que apesar de não serem 

determinantes no momento de realização da compra do imóvel, geram grande impacto na 

relação jurídica travada. Primeiro, o regime de patrimônio de afetação, uma vez que consiste 

em instituto jurídico criado para proteger o adquirente contra eventual insucesso ou 

irresponsabilidade patrimonial da incorporadora. E segundo, o desfazimento dos contratos 

por inadimplemento do adquirente, fenômeno este que, apesar de não desejado, faz parte da 

realidade de grande parte dos adquirentes, decorrente de diferentes fatores como a perda do 

emprego, problemas de saúde e custos adicionais não previstos.   

Diante deste panorama traçado e da impossibilidade do presente artigo abordar todas 

as mudanças legais promovidas pela lei 13.786/2018, foram eleitos três pontos centrais a 

serem abordados: (1) o atraso na entrega do imóvel; (2) as consequências do desfazimento 

dos contratos por inadimplemento dos adquirentes; e (3) o regramento do patrimônio de 

afetação. 

 

4.1 A aceitação legal do atraso na entrega do imóvel e o seu tratamento jurídico 

prejudicial ao adquirente 

 

 Antes da lei 13.786/2018 já era comum a previsão nos contratos de incorporação 

imobiliária de um prazo de 180 dias de tolerância para a entrega do empreendimento 

imobiliário, sendo tal prática contratual comumente intitulada de “cláusula de tolerância”. A 

jurisprudência já admitia a sua validade, conforme a decisão do Superior Tribunal de 

Justiçano REsp 1582318/RJ de setembro de 2017, desde que o atraso na entrega do 
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empreendimento ocorresse devido a uma situação imprevisível ou excepcional e impunha 

ao fornecedor o dever de notificar o adquirente sobre o atraso e seu motivo, primando pelo 

direito à informação. Entretanto, o seu tratamento jurídico foi modificado pelo novo diploma 

normativo, beneficiando as incorporadoras e prejudicando os adquirentes.  

A lei 13.786/2018, através do acréscimo do o artigo 43-A na lei 4.591/64, possibilitou 

que a entrega do imóvel seja realizada em até 180 dias após a data prevista para a conclusão 

do empreendimento imobiliário, desde de que disposto contratualmente de forma clara e 

destacada no quadro resumo. Com a nova redação, o atraso na entrega do empreendimento 

não gera penalidade para o incorporador ou impõe o dever de informar o adquirente, bem 

como não há necessidade de que a situação ensejadora do atraso seja excepcional e, 

sobretudo, não permite a solicitação da resolução contratual devido ao atraso. Assim, houve 

uma drástica mudança no entendimento sobre o tema. Otavio Luis Rodrigues Junior (2019) 

afirma que “a lei criou uma espécie de “mora à brasileira”, uma mora com termo de graça 

preestabelecido em favor da parte mais forte”. Assim, a entrega do empreendimento poderá 

ser realizada 180 dias após o previsto sem que haja consequência jurídica para o 

incorporador. 

Nos casos em que o atraso ultrapassar o prazo de 180 dias previstos, o consumidor 

terá direito a resolução contratual ou poderá receber uma indenização da incorporadora. 

Estabelece o parágrafo segundo do artigo 43-A que se o adquirente estiver adimplente, terá 

direito a indenização de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago a incorporadora, para 

cada um mês de atraso. É necessário observar que não houve qualquer especificação a que 

esse 1% se destina, sua natureza ou possibilidade de sua cumulatividade, bem como que a 

indenização se destina apenas aos adquirentes adimplentes. 

A interpretação na clausula supracitada como a determinação de impossibilidade de 

cumulação da indenização de 1% prevista legalmente com demais valores, significa a 

negligência dos outros danos gerados ao adquirente pela demora na entrega do 

empreendimento, a exemplo dos danos morais. Isto posto, é necessário que se se aplique o 

artigo 423do Código Civil, que prevê que as cláusulas ambíguas presentes no contrato de 

adesão devam ser interpretadas da forma mais favorável ao aderente, podendo, portanto, 

diante da inexistência de termo excludente no contrato firmado cumular a indenização 

prevista na lei com demais valores a título de dano moral e material.  O referido tema ainda 
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não foi discutido pelo judiciário nos termos da lei 13.786/2018, permanecendo em aberto a 

discussão. 

É necessário observar também que a indenização de 1% do valor pago nos casos de 

atraso na entrega do imóvel será destinada somente aos que adquirentes adimplentes. 

Entretanto, não há qualquer justificativa para tal previsão legislativa, vez é contraria ao 

instituto da exceptio non adimpleti contractus (exceção de contrato não cumprido), prevista 

no art. 476 do Código Civil, bem como ao artigo 397 do mesmo diploma normativo. Nesse 

sentido, defende Marco Antônio Karan (2019, p.340) que, segundo a justiça contratual e a 

tutela do consumidor, o adquirente terá direito a indenização, “mesmo que esteja em mora 

no pagamento do preço, com fundamento no caput do art. 397 do CC”, tendo em vista que 

a mora do credor ou do devedor não impede a ocorrência da mora do outro. A previsão 

normativa de que o adquirente precisa estar adimplente para receber a indenização não 

possui substrato jurídico, representando apenas um benefício ao incorporador e um prejuízo 

ao adquirente. 

 

4.2 As consequências jurídicas do desfazimento do contrato e os prejuízos ao 

adquirente 

Os efeitos desfazimento dos contratos de aquisição de imóveis submetidos ao regime 

de incorporação imobiliária configura tema de grande impacto na realização dos negócios 

jurídicos, sobretudo quando este ocorre devido ao inadimplemento do adquirente. Tal 

temática foi disciplinada pela lei 13.786/2018 através do acréscimo do artigo 67-A na lei 

4.591/64, o qual prevê que em caso de distrato ou resolução contratual por inadimplemento 

absoluto do adquirente este tem direito a restituição do valor pago, corrigido monetariamente 

pelo mesmo índice de correção incidente nas parcelas do preço do bem, sendo abatidos os 

valores à título de pena convencional, comissão de corretagem, uso do imóvel e cláusula 

penal (quando prevista contratualmente).  É necessário analisar em que consistem os valores 

a serem retidos, bem como os estes podem significar para o adquirente no momento de 

desfazimento do contrato. 

Vale ressaltar que a lei 14.786/2018 inovou ao prever que os contratos de compra e 

venda de unidades da incorporação imobiliária devem obrigatoriamente conter quadro-

resumo dos termos contratuais, o qual deve trazer em destaque as penalidades aplicáveis e o 

prazo de devolução dos valores ao adquirente nos casos de desfazimento do contrato, 

cláusulas estas que dependem de anuência prévia e específica do adquirente e devem ser 
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redigidas conforme o artigo 54 parágrafo 4 do Código de Defesa do Consumidor. A previsão 

da obrigatoriedade do quadro resumo promove a efetivação do dever de informar, o qual 

consiste na obrigação do fornecedor de cientificar o consumidor a respeito do objeto do 

contrato e da forma de adimplemento contratual (MIRAGEM, 2018, p.448). Assim, tal 

inovação legislativa representa um verdadeiro ganho para o adquirente, vez que permite que 

o mesmo tenha acesso a informações importantes do contrato, sobretudo no que se refere 

aos efeitos jurídicos do desfazimento deste, de forma clara e destacada.  

Ocorre que, apesar do ganho representado pela obrigatoriedade da previsão das 

penalidades no quadro resumo, a possibilidade de retenção de todos os valores supracitados 

de forma simultânea representa verdadeiro prejuízo para o adquirente, dificultando a 

aquisição do imóvel. As retenções permitidas pela lei 13.786/2018, que serão analisadas a 

seguir, podem representar a perda de grande parte do que fora pago pelo adquirente e até 

mesmo a totalidade do montante investido. Diante disso, torna-se mais arriscado para o 

cidadão realizar a compra de uma unidade habitacional, visto que poderá se torna 

inadimplente por fatores imprevisíveis e perder quase todo o dinheiro investido. 

No que se refere a análise dos valores a serem retidos, é necessário incialmente 

observar a previsão do desconto da pena convencional e da cláusula penal por parte da lei 

13.786/2018. A pena convencional, segundo o disposto no artigo 67-A, II, consiste na sanção 

imposta nos casos de desfazimento do contrato, sendo desnecessária a comprovação do 

prejuízo causado ao incorporador. Ocorre que, tal instrumento jurídico corresponde, em 

verdade, segundo Marcos Antônio Karan (2019, p.341), em uma das funções da cláusula 

penal, qual seja a de “prefixação ou pré-estimativa de perdas e danos para as hipóteses de 

inadimplemento (função indenizatória)”. Entretanto, segundo a lei, a pena convencional não 

exige culpa por parte do devedor, diferentemente da cláusula penal. Diante disso, Otavio 

Luis Rodrigues Júnior (2018) afirma que a lei 13.786/2018 em mais outro assassínio da boa 

técnica, criou “uma nova modalidade de cláusula penal com teto prefixado e não vinculada 

ao inadimplemento (necessariamente) culposo.”. Vale ressaltar que tal sanção é limitada ao 

máximo de 25% do valor do imóvel, seguindo o comumente arbitrado pela jurisprudência 

pátria3. 

                                                           
3Nesse sentido, a afirmação n. 6 constante da Edição 110 da ferramenta Jurisprudência em Teses, do STJ, 

estabelece que: “no caso de rescisão de contratos envolvendo compra e venda de imóveis por culpa do 

comprador, é razoável ao vendedor que a retenção seja arbitrada entre 10% e 25% dos valores pagos, 

conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados”.  
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Nesse contexto, é necessário observar a referida legislação, através do o parágrafo 

nono do artigo 67-A, parece possibilitar a retenção de um valor a título de cláusula penal, 

pois utiliza tal termo sem esclarecer se está tratando da pena convencional (apesar das 

diferenças técnicas supramencionadas) ou se há a possibilidade de cobrança dos dois 

institutos jurídicos simultaneamente. A eventual retenção da cláusula penal juntamente 

com a pena convencional supracitada representa uma verdadeira aberração jurídica, pois 

ambas foram descritas pela legislação com o mesmo objetivo, qual seja o de prefixação de 

perdas e danos.  

A cobrança da comissão de corretagem é outro tema que merece destaque no presente 

caso, dado que se trata de assunto amplamente discutido, sobretudo na esfera consumerista. 

Esta corresponde a remuneração do serviço prestado pelo corretor de imóveis no momento 

de aquisição da unidade imobiliária no stand de vendas. O valor a ser cobrado varia de acordo 

com o estado, sendo definido pelo CRECI da Bahia a taxa entre 5% a 10% do valor total do 

imóvel. A lei 13.786/2018 inovou ao admitir legalmente a cobrança de tal taxa, convalidando 

posicionamento já aceito pela jurisprudência pátria, conforme tese jurídica fixada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Resp1599511 / SP, de 24 de abril de 2019.  

Incialmente é necessário esclarecer que não há a contratação do serviço de 

corretagem pelo consumidor. Nesse sentido, afirma Judith Martins Costa e Gustavo Luiz 

Haical (2016) que a atividade descrita como corretagem efetivamente não o é quando 

considerada a relação entre o corretor e o adquirente. Os contratos de corretagem são 

bilaterais, sendo formados quando o corretor se obriga perante o seu cliente a se empenhar 

a aproxima-lo de terceiro, indicado ou não, visando a realização de negócios, mediante 

retribuição condicionada a eficácia do seu trabalho (NADER, 2018. p. 442). Ou seja, tal 

contrato tem por objetivo que o corretor exerça a atividade intermediatriz, para encontrar 

terceiro que conclua negócio jurídico com o contratante, existindo vinculo jurídico apenas 

entre o corretor e o contratante (o incorporador). Assim, a previsão legal de cobrança da 

comissão de corretagem do adquirente, não encontra substrato jurídico, correspondendo 

apenas a um prejuízo ao adquirente4.  

                                                           
4Vale ressaltar, que caso o adquirente seja consumidor a sua cobrança contraria o Código de Defesa do 

Consumidor, pois impõe vantagem manifestadamente excessiva, desrespeita o direito à informação e 

transparência previsto legalmente, bem como consiste em venda casada.  
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 Caso o desfazimento do contrato ocorra após a entrega da chave deverão ser pagos 

ainda valores a título de uso do imóvel, qualificados como obrigações propter rem, quais 

sejam: os tributos incidentes, as despesas de condomínio ou contribuição devidas a 

associações de moradores, os demais encargos incidentes sobre o bem imóvel e despesas 

previstas contratualmente. As obrigações propter rem são impostas ao adquirente devido a 

sua situação de possuidor ou proprietário do imóvel, posto que, conforme preleciona Silvio 

Venosa (2017, p. 57), trata-se de relação obrigacional que se caracteriza por sua vinculação 

à coisa. Estas, portanto, somente poderão ser cobradas quando tiverem sido entregues as 

chaves do imóvel, visto que em tal situação o adquirente é for considerado proprietário ou 

possuidor - mesmo que detenha a posse indireta. 

  Será também retido um valor a título de utilização do bem, estabelecido pela lei 

13.786/2018 como 0,5% do valor atualizado do imóvel. Carlos E. Elias de Oliveira e Bruno 

Mattos e Silva (2019, p.88), esclarecem que o fundamento jurídico do pagamento desse 

montante “é a vedação do enriquecimento sem causa, e não o inadimplemento, razão pela 

qual esse valor é devido independente de o desfazimento do contrato ter ocorrido ou não por 

culpa do adquirente”. É necessário destacar que o valor pago a título de uso do imóvel, não 

é contabilizado para fins cálculo do “teto” a ser descontado pela incorporadora, conforme 

prevê o § 4º do artigo 67-A.Tal previsão legislativa poderá significar a perda de todo o valor 

pago pelo adquirente na tentativa de adquirir o imóvel, e, até mesmo, que este tenha que 

devolver o imóvel, perca todo o montante investido e continue inadimplente,  posto que 

apesar das retenções de valores no desfazimento do contrato estarem limitados ao que foi 

efetivamente pago pelo adquirente, a taxa supracitada poderá ultrapassar este teto. 

 

4.3 A fragilização do patrimônio de afetação 

A previsão legal da possibilidade de submissão da incorporação imobiliária ao 

patrimônio de afetação5 constitui importante ganho social no que se refere a proteção do 

adquirente do imóvel e um meio de facilitação ao acesso a moradia. A submissão a tal regime 

consiste na separação entre o terreno objeto da incorporação imobiliária, bem como os bens 

e direitos a ele vinculados, do patrimônio do incorporador6, impossibilitando que as unidades 

                                                           
5Este regime, segundo Luiz Scavone Junior (2020, p. 320) surgiu no Brasil como resposta à quebra de uma das 

maiores construtoras do país, a qual deixou milhares de adquirentes desamparados, vez que vários dos seus 

imóveis serviram como meio de satisfação de crédito do fisco e arrecadação no âmbito da falência. 
6Nesse sentido, prevê o artigo 31-A lei 4591/1964: “Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação 

poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação 
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construídas e seus bens correlatos sejam utilizados para outros fins, protegendo os 

adquirentes de eventuais paralisações nas obras ou da não entrega do empreendimento. 

Nesse sentido, afirma Jose Fernandes do Nascimento (2013, p. 85) que o patrimônio de 

afetação tem como fim precípuo a proteção jurídica do adquirente da unidade imobiliária. 

Assim, é necessário reconhecer que tal regime jurídico facilita a aquisição do bem e 

consequente o acesso à moradia, protegendo o adquirente de possíveis prejuízos decorrestes 

da irresponsabilidade ou ingerência do incorporador. 

Entretanto, apesar da importância do regime de afetação e da sua finalidade social, a 

lei 13.786/2018 modificou a disciplina jurídica sobre desfazimento dos contratos submetidos 

a tal instituo regime, tornando demasiadamente onerosa a rescisão contratual e estabelecendo 

um prazo muito longo para a devolução dos valores. Os parágrafos 5º e 7º do artigo67-A da 

supracitada lei estabeleceram que a pena convencional poderá ser de até 50% da quantia 

paga (o dobro do percentual dos demais imóveis) e que o adquirente poderá ser ressarcido 

em até 30 dias após a expedição do habite-se, salvo ocorrência da revenda do imóvel. Nesse 

contexto, afirmam Carlos E. Elias de Oliveira e Bruno Mattos e Silva (2019. p.108) que “do 

ponto de vista técnico não há não há justificativa alguma para distinguir valor de multa ou 

prazo de pagamento entre um empreendimento com patrimônio afetação e outro sem”. 

Assim, as mudanças legislativas supramencionadas além de irem de encontro a lógica do 

regime de afetação (proteção do adquirente), não possuem substrato jurídico, funcionando 

apenas como uma forma de beneficiar o incorporador. 

 O estabelecimento do percentual de 50% a título de pena convencional é considerado 

por Flávio Tartuce e Marco Aurélio Bezerra de Melo (2020) como uma possível forma de 

“transformar a extinção do contrato em uma fonte de enriquecimento sem causa”. No que se 

refere ao enorme lapso temporal para devolução dos valores, destacada Alexandre Junqueira 

Gomide (2019. p. 12), que o adquirente que “comprar o imóvel antes do início das obras, 

poderá ter de aguardar o reembolso dos valores até o término das obras, que normalmente 

ocorre em 36 meses (ou aproximadamente 1.080 dias)”. Assim, o adquirente além receber 

uma ínfima parte do valor pago como restituição, como supracitado, poderá sofrer com a 

demora excessiva na entrega do montante.  

                                                           
imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do 

incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e 

à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes”. 
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O patrimônio de afetação, regime jurídico devolvido com o intuito de proteger os 

adquirentes, sofreu alterações promovidas pela lei 13.786/2018, no que se refere a resolução 

do contrato de aquisição do imóvel, que vão de encontro a sua própria lógica. A legislação 

ao impor multas elevadas e aumentar o prazo de devolução do valor pago pelo adquirente, 

prejudica o mesmo, dificultando a aquisição do imóvel e fragilizando o acesso à moradia 

promovido por tal instituto jurídico. O cidadão antes de adquirir bem sobre o regime de 

afetação, o qual anteriormente significava a sua proteção contra eventuais prejuízos, deverá, 

diante da nova disciplina jurídica, ponderar sobre o alto risco advindo da sua inadimplência, 

uma vez que pode perder mais de 50% da quantia paga, bem como demorar de receber o seu 

dinheiro de volta. 

 

5. CONCLUSÃO 

A incorporação imobiliária deve ser compreendida não somente como uma atividade 

mercantil que impulsiona a economia brasileira, mas, sobretudo, como um meio utilizado 

por milhões de cidadãos para ter acesso a casa própria. Tal atividade privada ao possibilitar 

a aquisição de imóveis promove a concretização do direito fundamental à moradia, devendo 

seu tratamento jurídico ser direcionado para tal finalidade. Assim, o Estado possui um dever 

de, ao disciplinar a matéria, buscar promovera aquisição de imóveis pela a maior quantidade 

de cidadãos possíveis, visto que se trata da dimensão positiva prestacional de tal direito 

fundamental. 

Tal paradigma jurídico deve ser utilizado como base para a análise da lei 

13.786/2018, visto que esta modificou a disciplina jurídica da incorporação imobiliária. Sob 

a égide de conferir mais segurança para a compra e venda de unidades submetidas a tal 

regime jurídico, a nova legislação, em verdade, disciplinou a matéria de forma prejudicial 

ao adquirente, impondo obstáculos à aquisição de imóveis e consequentemente a efetivação 

do direito à moradia. Assim, houve uma vitória do setor imobiliário, visto que foram 

aprovados dispositivos legais que beneficiam demasiadamente as incorporadas, e uma 

derrota na proteção dos adquirentes e do direito fundamental supracitado, decorrente da 

aprovação de dispositivos que dificultam a aquisição do imóvel. Dentre as mudanças 

promovidas pelo diploma normativo destacam-se a aceitação legal do atraso na entrega do 

empreendimento, a elevada retenção de valores nos casos de desfazimento do contrato por 

inadimplemento do adquirente e a fragilização do patrimônio de afetação. 
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A aceitação legal do atraso na entrega do empreendimento imobiliário constitui 

verdadeiro benefício ao incorporador, uma vez que caso a obra não seja finalizada na data 

prevista não haverá qualquer penalidade, bem como não será necessário que a situação 

ensejadora seja excepcional. Assim, o incorporador poderá utilizar da data pré-estabelecida 

como elemento de atratividade de potenciais consumidores e futuramente utilizar-se de mais 

180 dias para além do prazo estabelecido. Diante disso, o adquirente perde sua segurança 

quanto a data de entrega do imóvel, fator este que impacta diretamente no planejamento e 

nas expectativas do mesmo. 

 A elevada retenção dos valores no caso de desfazimento contratual devido a 

inadimplência do adquirente, por sua vez, também representa um verdadeiro obstáculo na 

aquisição de imóveis, visto que aumenta os riscos de realização de tal negócio jurídico. O 

cidadão terá de incluir em seu planejamento financeiro a possibilidade de perder quase todo 

o dinheiro investido, juntamente com o imóvel nos casos de não conseguir terminar de pagar 

as parcelas acordadas. No refere ao patrimônio de afetação, houve uma fragilização da 

proteção ao adquirente promovida por tal instituto jurídico, posto que em caso de 

desfazimento do contrato a retenção de valores e o prazo da devolução são demasiadamente 

elevados, significando a perda de quase todo o montante já pago, bem como a imobilização 

do dinheiro do adquirente.  
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CIDADE: QUARTO DE DESPEJO PARA A INTERSECÇÃO GÊNERO, RAÇA E 

CLASSE 

Aline da Silva Sousa1 

  

Resumo: Este trabalho versa sobre uma análise qualitativa que tem como objeto a segregação 

sócio espacial vista sob a ótica da intersecção gênero, raça e classe. Nesse sentido, 

compreendendo que o gozo do Direito à Cidade não é percebido de forma isonômica pela 

população, e também que este direito permeia outros direitos fundamentais como o Direito 

à Moradia, à Educação, ao Lazer, a Cultura e a Segurança Pública, realizou-se uma revisão 

bibliográfica para fundamentar o recorte sugerido para o estudo do espaço urbano. 

Extraindo-se das considerações que compõe este estudo que hodiernamente mulheres pobres 

e negras são as principais afetadas pela segregação socioespacial.  

 

Palavras-chave: Direito à Cidade; Desigualdade Racial; Hierarquia de Classe; Hierarquia 

de Gênero.  

 

1. INTRODUÇÃO  

Sendo a cidade o espaço de convivência humana que promete o desenvolvimento 

social e econômico, o acesso ao lazer, à habitação, serviços, e circulação livre, seria natural 

que todas as pessoas, sem qualquer distinção, fizessem parte da sua concepção, garantindo 

assim maior atendimento às demandas individuais e coletivas que se apresentam. Porém, 

assim como elucida (CARVALHO; RODRIGUES, 2016) as cidades, nos moldes que se 

encontram hodiernamente, não permitem que a justiça prevaleça na sociedade.  

Diante desse quadro, percebendo o peso da tradição escravocrata, colonialista e 

capitalista que assola o Brasil, este estudo traz que as cidades espelham diferenças 

econômicas, raciais e sociais que refletem diretamente no acesso ao território urbano. O que 

implica dizer que a segregação socieoespacial constitui um dos principais empecilhos para 

a prevalência da justiça no que tange à efetivação da garantia constitucional do direito à 

moradia e, consequentemente, à cidade. Para Rolnik (2016), arquiteta e urbanista, quando 

pensamos no direito à moradia em um sentido amplo, chegamos ao direito à cidade.  

De modo mais pontual, partindo do pressuposto de que o espaço urbano apresenta 

uma relação intrínseca com a intersecção gênero, raça e classe, a análise que o presente 

trabalho pretende traçar busca amparo na utilização da interseccionalidade como uma 

                                                           
1 Bacharel em Direito – Universidade Federal do Tocantins, Mestranda em Desenvolvimento Regional – 

Universidade Federal do Tocantins 
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ferramenta reflexiva para problematizar a questão do Direito à cidade para mulheres negras 

e pobres. Tendo como embasamento um estudo bibliográfico de autores que discutem o 

direito à cidade e de autores que discutem a intersecção mencionada alhures, conjugando as 

ensinanças.  

Adotando como principal norte a análise da presença da mulher negra nos espaços 

que compõem a cidade, no intuito de descrever os prejuízos trazidos pela segregação sócio 

espacial para este grupo, e buscando demonstrar como a problemática levantada tolhe o gozo 

de uma gama de direitos básicos intimamente ligados ao exercício do direito à cidade. “São 

divisões relacionadas a temas que englobam: acesso a serviço público, a moradia, a 

saneamento, ao comércio e ao transporte, para citar apenas alguns direitos” (FRANCO, 

2014, p.51-52). 11  

Fazer essas considerações subsidiou a conclusão, como será exposto, de que a mulher 

negra e pobre, via de regra, não exerce amplamente o direito à cidade, o que afeta várias 

vertentes da vida desta. Assim, pontua-se que as questões de gênero, raça e classe que 

permeiam a condição urbana precisam ser identificadas e estudadas com mais rigor, para 

posterior enfrentamento capaz de subsidiar mudanças que possam garantir a produção de 

espaços urbanos mais acolhedores, com serviços mais equitativos e efetivos. 

 

2. PENSANDO SOBRE A CONDIÇÃO DA MULHER NEGRA NA CIDADE 

 

Em rápidas pinceladas, vale pontuar que todas as pessoas que habitam as cidades de 

nosso País devem ter acesso a um lugar para viver com dignidade e acesso aos meios de 

subsistência, como manda a Constituição Federal (BRASIL,1988), assim como uma gama 

de dispositivos legais de cunho nacional e internacional dos quais o Brasil é signatário.  

Entretanto, partindo de uma ótica que se fundamenta na intersecção gênero, raça e 

classe, cabe pontuar que nos moldes atuais cada grupo vive a/na cidade de maneira diferente. 

E no que se refere às exclusões no âmbito da territorialidade, não se pode perder de vista que 

tendo uma construção fundamentada em ideias patriarcais, escravocratas e colonialistas, os 

problemas relacionados à intersecção supramencionada ainda são latentes nas cidades 

brasileiras.  

Nesse sentido, esta pesquisa intenta demonstrar que tolher o pleno exercício do 

direito à cidade implica dizer que vários outros direitos fundamentais para a garantia da 
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dignidade da pessoa humana também são inviabilizados. Assim, este escrito se propõe a 

pontuar e discutir sobre alguns aspectos da vida das mulheres negras e pobres que são 

assoladas estruturalmente por uma gama de problemáticas que atravessam a questão 

urbanística.  

 

2.1 Mobilidade 

As exclusões motivadas pelo tripé gênero, raça e classe estão fortemente presentes 

no âmbito da mobilidade no território urbano, o que implica dizer que uma das facetas do 

racismo se corporifica de modo a segregar a cidade, demarcando simbolicamente onde cada 

grupo social pode ou não acessar. Versando sobre tais exclusões, em março de 2018, a 

arquiteta Joice Berth, explicita em entrevista conferida ao Centro de Estudos das Relações 

de Trabalho e Desigualdades – CEERT2, que: 

Se valem da nossa força de trabalho, mas quando queremos usufruir dos frutos 

dessa força, somos barrados em diversos níveis, inclusive na maneira como a 

cidade está “organizada”. A Casa Grande urbana trabalha silenciosamente para 

manter a Senzala longe do seu raio de ocupação espacial. A preta pode estar na 

parede, pois ali ela é estática, ela é passiva, ela é adorno. Não oferece risco, pois é 

cativa, descansa sua imagem dominada, tal qual as pessoas negras viviam nas 

senzalas. (BERTH, 2018) 

 

No que tange a acessibilidade e mobilidade urbana, existe uma institucionalização da 

privação de direitos fortemente marcada por recortes de renda, escolaridade, sexualidade, 

cor e etnia, aspectos culturais e morais, entre outros. Essas questões desenham cidades 

desiguais e excludentes e impõem a necessidade de relativizar as análises com recortes mais 

pontuais. A pós Doutora em Serviço Social, Dirce Koga, com a sua obra Medida de cidades, 

auxilia no processo de compreensão dos contornos das cidades tendentes a beneficiar apenas 

uma parte da sociedade, informando que: 

A tradicional visão genérica da pobreza alia-se a um outro legado da sociedade 

brasileira que pouco tem se importado na sua história com a questão territorial, o 

chão das relações entre os homens, onde se concretizam as peculiaridades, as 

diferenças e desigualdades sociais, políticas, econômicas, 

culturais...[prevalecendo o] [...] sentido genérico, em que as cidades são 

conhecidas pelas suas medidas e não pelas suas diferenças e desigualdades 

internas. (KOGA, 2002, p,19, citada por Canuto, 2011, p.27) 

 

                                                           
2 Organização não-governamental que produz conhecimento, desenvolve e executa projetos voltados para a 

promoção da igualdade de raça e de gênero 
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Grande exemplo da problemática em debate é a redação da Reforma Trabalhista 

(BRASIL, 2017), que substitui o entendimento rezado anteriormente pela Consolidação das 

Leis do Trabalho (BRASIL, 1943), onde havia a previsão de que o tempo que o empregado 

gastava no deslocamento até o trabalho era computado como hora de trabalho, e nos casos 

de locais de difícil acesso o empregador deveria fornecer a condução. No sentido contrário, 

a reforma mencionada prevê que o tempo despendido pelo empregado para chegar ao 

trabalho não deve ser computado como hora de trabalho, por entender que esse tempo não é 

disposto ao empregador. O que implica dizer que as pessoas atingidas pelo novo dispositivo 

legal se encaixam na intersecção gênero, raça e classe. 

Trazendo a problemática em comento para o viés de gênero, é possível entender que 

o direito à cidade é privatizado e, consequentemente, distanciado das mulheres. Fato que se 

expressa, por exemplo, em limitações do custo do transporte, nas condições dos modais, nos 

tempos de viagem e das motivações que as levam a viajar. Como explicado por Jéssica 

Tavares Cerqueira, pesquisadora no estudo da demanda de regularização fundiária, no texto 

“Mulheres que atravessa a cidade”, parte do material “Direito à Cidade: uma visão por 

gênero” do IBDU,  

Ainda que considerando a diversidade entre as mulheres negras, os avanços a 

lentos passos que foram alcançados nos últimos anos, como por exemplo no nível 

de escolaridade entre as jovens, não se mostram suficientes para romper o 

paradigma de isolamento e vulnerabilidade. Seja para ir ao trabalho, levar os filhos 

para a escola ou para ir à universidade, sabe-se quem ocupa as bordas das cidades 

e que continua a atravessá-la diariamente, como quem participa de uma corrida 

com obstáculos, para o cumprimento de seus papéis sociais [...] e como 

consequência da indevida garantia ao transporte, as mulheres negras acabam por 

ter outros direitos cerceados, como a inviabilidade do acesso à saúde, à educação, 

ao lazer, dentre outros. Uma vida de limitações (CERQUEIRA, 2017, p. 119-120).  

 

As prestimosas lições da pesquisadora em comento aduzem que a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo, publicou em 2016 um 

estudo intitulado “Mobilidade das Mulheres em São Paulo”, realizado com base nos dados 

da pesquisa de origem-destino da região metropolitana das viagens realizadas na capital, 

enfatizando que:  

O estudo considerou os destinos das viagens, como, por exemplo, “escola”, caso 

esteja indo levar seus filhos à escola, assim como “saúde” mesmo nos casos que 

seja apenas uma acompanhante, e os resultados apontam que entre a população de 

São Paulo, as mulheres mais pobres são as que mais utilizam transporte público e 

andam a pé. Segundo o estudo, as mulheres mais pobres são as que mais realizam 

viagens a pé, de metrôs e ônibus (CERQUEIRA, 2017, p.118).  
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Sob uma perspectiva racial, a pesquisadora menciona que segundo o RASEAM3 

entre as chefes de famílias, as mulheres negras representam 52,6%. O mesmo estudo diz que 

em autonomia econômica e igualdade no trabalho as mulheres negras apresentam o pior 

índice. Somente 48,4% das mulheres negras estavam em trabalhos formais. Sobre o trabalho 

doméstico como ocupação remunerada, entre 6 milhões de pessoas, 63,4% delas eram negras 

e entre as profissionais com carteiras assinada e não formalizadas mais uma vez nota-se um 

padrão de desigualdade,  

O que isso tem a ver com mobilidade e o direito à cidade? Estamos dizendo que 

as mulheres negras, que são maiorias entre as que sustentam as suas casas, entre 

as que passam o dia cuidando da organização de um lar que não é o seu, e que são 

maioria na informalidade, desembolsam R$ 3,80 para pagar a passagem para ir ao 

seu trabalho, ou para levar seus filhos a escola, ou acompanhá-los no hospital, tudo 

isso em um país onde o salário mínimo está em 937 reais. Ou seja, se locomover 

todos os dias, com apenas um ônibus de ida e um de volta, consumiria quase 25% 

da renda total. Na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, provavelmente, 

dirão a seus filhos: não temos dinheiro para ir. Violando os direitos sociais mais 

básicos dessas mulheres e de suas famílias, que deveria ser garantidos, de acordo 

com a Constituição Federal (CERQUEIRA, 2017, p.119-120).  

 

Não bastasse as dificuldades de deslocamento enfrentadas pelas mulheres que 

ocupam os áreas “indesejadas” da cidade para o cumprimento de seus respectivos papéis 

impostos socialmente, não se pode perder de vista que quando os deslocamentos necessários 

acontecem, estes ainda são envoltos de periculosidade para as mulheres, conforme ensina 

Sabrina Duringon Marques, mestre em direito urbanístico e advogada, através do texto 

Cidade, serás feminista!, que compõe o material Direito à Cidade: uma visão por gênero do 

IBDU,  

Jane Jacobs, que não era urbanista, mas era mulher, escreveu Morte e Vida das 

Grandes Cidades na década de 1960, obra em que traz diversos elementos 

necessários à garantia da saúde e da segurança dos espaços públicos nas cidades, 

cuja vulnerabilidade maior é da mulher, que convive cotidianamente com o medo 

do estupro. Isso já demonstra que o gênero importa. A construção de Brasília, 

cidade modernista, ocorreu no período desenvolvimentista, em que se priorizava 

o investimento em transporte. A opção de carros trafegarem pela superfície e 

pedestres por passagens subterrâneas transmite seu recado: aqui carros têm 

prioridade sobre pessoas. Ermínia Maricato já alertava que as leis que vigoram na 

cidade, são as leis do mercado (2007). De acordo com Gabriela Tenório (2012, p. 

351), as cidades não são um fim em si mesmas: elas existem para servir às pessoas. 

Os espaços públicos existem para servir ao público. De fato, esse raciocínio reflete 

o que as cidades deveriam ser (MARQUES, 2017, p.82). 

 

As cidades deveriam ser justas, democráticas e sustentáveis para dar forma a sua 

função precípua de dar acepção à dignidade da pessoa humana sem distinções, entretanto, a 

                                                           
3 Relatório Anual Socioeconômico da Mulher. Realização: Secretaria de Políticas para as Mulheres – 

Presidência da República.2014 



38 
 

 
 

mesma autora observa que ser pedestre e ser mulher não eram preocupações com as quais 

os urbanistas se ocupavam. “Esta é uma preocupação recente, pois esse locus de pensar a 

cidade tradicionalmente foi ocupado por homens” (MARQUES, 2017, p.84). Como 

resultado, vigora atualmente um modelo de cidade que prioriza necessidades específicas, 

não estando no rol as necessidades das mulheres.   

Como ilustra o estudo Visível e Invisível - A vitimização de mulheres no Brasil4, 

realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no ano de 2017, que aponta quanto a 

ocorrência de assédios no ano de 2016, incluindo os ocorridos nos transportes públicos e 

táxis, por exemplo, que as mulheres negras são as mais atingidas. As mulheres pretas 

reportaram mais casos de assédio (89%) em relação as mulheres brancas (35%). Em análise 

do estudo elucidado, temos que: 

Além dos assédios, as mulheres também são alvos de roubos e furtos, 

principalmente nas viagens realizadas a pé. A população negra é a que mais morre 

assassinada no país. Segundo o Mapa da Violência 2015 - Homicídio de mulheres 

no Brasil, o número de homicídios de brancas caiu cerca em 10% em 10 anos, e 

no mesmo período os homicídios de mulheres negras aumentaram 54,2% 

(MARQUES, 2017, p.121).  

 

Retomando as colocações de Jéssica Tavares Cerqueira, mencionada anteriormente, 

que tece interpretações referentes à vulnerabilidade que assola as mulheres negras no ato de 

se deslocar nas cidades, 

É importante salientar o quanto a violência sexual acomete de forma ainda mais 

frequente as mulheres negras, devido a erotização, objetificação e desumanização 

de seus corpos, em uma sociedade machista e extremamente racista. A 

hipersexualização histórica, da mulher negra é produto de diversos elementos 

culturais. Agrava-se e mantém-se com a ajuda dos grandes veículos midiáticos que 

naturalizam e reforçam essa cultura, associando constantemente as mulheres 

negras ao sexo e lascividade. Essas representações possuem estreito laço com a 

nossa recente escravidão e denunciam que ainda é assim que somos expostas. E é 

assim também e principalmente que somos lidas socialmente. Não foge a esta 

lógica que ocupar e/ou atravessar a cidade para estas mulheres, que seja 

extremamente desafiador. Que seja um risco contra nossas vidas, e que nos 

diferenciam ainda mais das mulheres brancas. As mulheres realmente expostas e 

lidas como mulheres (CERQUEIRA, 2017, p.119-120).  

 

Percebendo tal problemática, o Poder Público, via de regra, adota medidas de cunho 

estritamente punitivo, de modo que nenhuma das ações tomadas até o presente momento é 

eficiente no que diz respeito ao impedimento de fatos que representam perigo para as 

mulheres. Assim, as mulheres não têm direito à cidade porque não têm uma vivência plena 

                                                           
4 A pesquisa tem abrangência nacional e foi realizada com cidadãos e cidadãs acima de 16 anos de idade, 

entre os dias 9 e 11 de fevereiro de 2017. Este artigo analisa perguntas da pesquisa respondidas apenas por 

mulheres. 
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e segura do espaço público. Não apenas nas ruas e demais espaços, mas também no 

transporte público (ROLNIK, 2016, p.02).  

 

2.2 Cultura e Lazer 

Como mais uma das manifestações da segregação socioespacial, destaca-se aqui o 

fato de que as pessoas excluídas das áreas centrais das cidades são, consequentemente, 

excluídas dos espaços culturais e de lazer, que são direitos sociais e fundamentais, e, 

portanto, peças essenciais para um desenvolvimento humano crítico e saudável. Exclusão 

que contraria os seguintes dispositivos fixados pela Constituição Federal (BRASIL, 1988): 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.   

Art. 215º O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 

difusão das manifestações culturais. 

 

Levantada tal problemática, este tópico se propõe a analisar o lazer e a cultura a partir 

de um viés urbanístico. Em primeira análise, a pesquisa adota a compreensão de lazer 

acentuada por Rolnik (2000) no texto “O lazer humaniza o espaço urbano”, publicado no 

blog da Raquel Rolnik, depreendendo que no sentido estrito, lazer é limitação de tempo do 

não-trabalho ou, até, em oposição ao trabalho. 

Nesse sentido, duas posições são levantadas por Rolnik (2000) no que se refere a 

relação do lazer com a cidade. A primeira suscita a ideia de lazer como um privilégio de 

consumo real da cidade e do tempo, e a segunda posição confere ao lazer o poder de estreitar 

as relações entre as pessoas com cunho pessoal e social, assim, entende-se que o lazer passa 

a ser o componente primordial da denominada qualidade de vida, com base em parâmetros 

variados que elaboram escalas de valores que indicam o maior ou menor grau de nobreza 

dos locais urbanos, 

[...] quando a cidade se transforma em um lugar absolutamente inóspito, sem 

qualquer possibilidade de prazer, ao invés de um lugar onde as pessoas se sintam 

inseridas na harmonia de uma comunidade urbana, o lazer estará restrito a espaços 

e tempos determinados. A relação do lazer com a cidade suscita questões que 

remetem a conceitos antagônicos do uso do solo urbano, do lazer, dos modos de 

promoção da qualidade de vida, do modelo de cidade que estamos construindo e 

consumindo (ROLNIK, 2000, p.02).  

 

Para sanar esse problema, que é fruto do modelo privatista de cidade vigente, que 

inviabiliza momentos de lazer para as pessoas que moram em regiões periféricas e não 
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vivenciam condições que permitem a vivência de momentos de lazer, como exposto 

anteriormente, há necessidade de políticas antiexclusão, o que implica dizer organizar a 

heterogeneidade, não fugir dela: 

Significa organizar, defender e fomentar a convivência entre pessoas diferentes, 

diminuindo a segregação e as distâncias sociais, suprimindo os guetos, atuando 

com solidariedade, como uma coletividade que amplie, incentive e aumente a 

comunicação entre os projetos de vida pessoais e coletivos (ROLNIK, 2000, p.05).  

Em última análise quanto à relação entre lazer e espaço urbano, ressalta-se aqui o 

seguinte questionamento: “a cidade possibilita ou impede a fruição do tempo livre?”,  

Se, por exemplo, ao dirigirmo-nos a um parque ficamos presos em um 

congestionamento durante quatro horas, estamos diminuindo radicalmente o 

tempo para relaxamento, para o lazer [...] essa situação agrava-se ainda mais 

porque não se vive o lazer de forma abrangente, como uma ideia de prazer 

percorrendo o cotidiano, inclusive o tempo de trabalho e o dedicado às atividades 

necessárias para a sobrevivência (ROLNIK,2000,p. 02).  

 

Partindo para o entendimento do termo cultura, que foi extraído das colocações da 

filósofa Marilena Chaui, citada pela Doutora em Cultura e Sociedade Daniele Canedo, no 

texto “Cultura é o quê? - reflexões sobre o conceito de cultura e a atuação dos poderes 

públicos”, publicado em 2009 no V Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, que, 

grosso modo, chama a atenção para a necessidade de alargar o conceito de cultura, tomando-

o no sentido de invenção coletiva de símbolos, valores, ideias e comportamentos, “de modo 

a afirmar que todos os indivíduos e grupos são seres e sujeitos culturais” (CHAUI, 1995, 

p.81, apud Canedo, 2009, p.05).  

Nessa lógica, para delinear a importância que a cultura assume no ambiente social, 

assim como os empecilhos que existem no que tange ao acesso de tal direito, vale realçar o 

que Angela Davis corrobora na obra Mulheres, Cultura e Política, que condiz com o atual 

quadro social da sociedade brasileira. Vejamos: 

Em 1951, Paul Robeson5 fez a seguinte declaração em uma conferência, na cidade 

de Nova York, organizada em torno do tema dos direitos iguais para pessoas 

negras nas artes, ciências e profissões. Pois, afinal, do que estamos falando quando 

falamos sobre a cultura da América de hoje? Estamos falando sobre uma cultura 

que está restrita a pouquíssimas pessoas. Quantas trabalhadoras e trabalhadores 

conseguem ir ao teatro? [...] passadas mais de três décadas, esse problema 

formulado por Paul Robeson permanece um dos principais desafios a ser 

enfrentado por artistas progressistas e pessoas envolvidas no ativismo político: 

como reconhecemos de maneira coletiva o legado da nossa cultura popular e o 
transmitimos para as massas de nosso povo, a quem, em sua maioria, tem 

                                                           
5 Ativista político contra o racismo, e primeiro ator negro a interpretar o Otelo, de Shakespeare, na Broadway. 

Ator conceituado, em sua época, tanto no teatro, quanto no cinema. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Racismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Othello,_the_Moor_of_Venice
https://pt.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Broadway
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sido negado o acesso aos espaços sociais reservados à arte e a cultura (DAVIS, 

2017, p.166).  

Levantada tal questão, vale comentar que como mecanismo que visa a superação da 

negação de acesso à cultura para pessoas negras, e atendendo a necessidade de incentivos 

que visem estimular a adoção de políticas que auxiliem na construção da identidade negra 

com base no conhecimento histórico que fundamenta as manifestações culturais, destaca-se 

que o Estatuto da Igualdade Racial (BRASIL, 2010) na seção III, que abrange os artigos 17-

20, confere ao poder público o dever de garantir a preservação e a proliferação dos elementos 

que compõe o processo de conhecimento social das pessoas negras.   

Ainda nesse seguimento cultural, Davis (2017), reflete que a arte pode funcionar 

como sensibilizadora e catalisadora, impelindo as pessoas a se envolverem em movimentos 

organizados que buscam provocar mudanças sociais radicais. Sendo a arte especial por sua 

capacidade de influenciar tanto sentimentos como conhecimento. Somando-se à essa 

colocação as ponderações feitas até aqui, pergunta-se: fazendo um recorte de gênero, raça e 

classe, é plausível dizer que a arte encontra espaço para ser sentida e expressado de modo 

igualitário entre as pessoas? Ademais, quantos possíveis potenciais artísticos deixam de ser 

explorados ao longo da história? 

2.3 Segurança  

Integrando o rol de direitos fundamentais afetados pela falta de gozo do direito à 

moradia e à cidade, que tem uma incidência bem mais significativa sobre as pessoas que 

compõe a intersecção gênero, raça e classe. A segurança pública é um tópico que merece 

destaque na discussão proposta pelo presente trabalho, já que hodiernamente a ideia de 

segurança pública é associada diretamente a atuação policial e a ações punitivas realizadas 

pelo Estado, assim, de início vale tecer alguns comentários sobre esta concepção. 

 No quesito legislativo, cabe uma análise das disposições do Código Penal dos 

Estados Unidos do Brasil (1890), o primeiro após a Proclamação da República, quanto à 

“vadiagem”:  

Art.399 Deixar de exercitar alguma profissão, officio, ou qualquer mister em que 

ganhe a vida, não possuindo meios de subsistencia e domicilio certo em que habite; 

prover a subsistencia por meio de ocupação prohibida por lei, ou manifestamente 

ofensiva da moral e dos bons costumes6 

                                                           
6 Transcrição literal do texto legal  
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Naquela época, pós-escravatura no Brasil, eram comum que os homens negros 

fossem presos sob tal “fundamento”, pois muitos não conseguiam se empregar 

“oficialmente” e viviam de pequenos e eventuais trabalhos, tendo em vista que após a 

concessão da “liberdade” as pessoas negras não tinham nenhum mecanismo de inserção 

digna ao ambiente social. Nesse contexto, as marcas segregacionistas em conjunto com a 

lógica punitivista adotada pelo Estado, entendia como segurança a aplicação de punições a 

quem não tinha emprego e moradia, que não eram as pessoas brancas.  

No mesmo sentido, Carolina Maria de Jesus, no livro Diário de Bitita, escrito em 

1986, que traz relatos da vivência que teve na favela do Canindé, destaca: 

Quando havia um conflito, quem ia preso era o negro. E muitas vezes o negro 

estava apenas olhando. Os soldados não podiam prender os brancos, então 

prendiam os pretos. Ter uma pela branca era um escudo, um salvo-conduto [...] Eu 

notava que os brancos eram muito tranquilos porque já tinham seus meios de vida. 

E para os negros, por não ter instrução, a vida era lhes mais difícil. Quando os 

pretos falavam: Nós agora estamos em liberdade. Eu pensava: “Mas que liberdade 

é essa se eles têm que correr das autoridades como se fossem culpados de crimes? 

Então o mundo é negro para o negro, e branco para o branco” (p.58-59).  

 

Nesse viés, o filósofo francês Louis Althusser traça que o Estado atua por meio de 

aparelhos repressivos, entende que: 

O Governo, a Administração, o Exército, a Polícia, os Tribunais, as Prisões, etc., 

que constituem aquilo a que chamaremos a partir de agora o Aparelho Repressivo 

de Estado. Repressivo indica que o Aparelho de Estado em questão ‘funciona pela 

violência’ (ALTHUSSER, 1980, p.43).  

Havendo algumas transformações jurídicas com a instituição da Constituição Federal 

de 1988, hoje a maioria dos direitos é garantida por diversos instrumentos legais mais 

plausíveis no que tange a superação da problemática apresentada. Porém, com a camuflagem 

de políticas que visam segurança pública, o Estado continua institucionalizando práticas 

violentas e repressivas, ainda vigora uma “política de exclusão e punição dos pobres” 

(FRANCO, 2014, p.11).  

Como exemplo, estimulando uma reflexão sobre a violência como elemento 

estruturante das relações sociais, sobre a adoção de pena de morte no Brasil, Dennis Oliveira, 

no artigo A violência estrutural na América Latina na lógica do sistema da necropolítica e 

da colonialidade do poder, observa:  

O apoio maior da pena de morte entre as pessoas mais pobres, justamente aquelas 

que sofrem as maiores dificuldades nos aparatos judiciários e que tem sido as 

principais vítimas da violência institucional do Estado. Parece mais um outro 
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paradoxo que justamente os setores sociais mais vitimados pelo Estado desejem 

dar mais poder ainda a uma instituição que os oprime (OLIVEIRA, 2018, p.41).  

 

A urbanização oferece riscos para todas as pessoas, mas estes afetam desigualmente 

cada classe social. Os mais pobres sofrem os impactos dos problemas urbanos de forma mais 

intensa, já “há uma acumulação de vulnerabilidades nos setores mais vulneráveis” 

(ROLNIK, 2016, p.06). Por esta razão,  

a violência, na sua dinâmica estrutural, e inerente ao sistema capitalista, uma vez 

que tal sistema se baseia na desigualdade entre as classes. Para além disso, e 

importante considerar que, nas sociedades da periferia do capitalismo, que se 

caracterizam por mecanismos de superexploracao do trabalho (MARINI, 1990) e 

pela colonialidade do poder (QUIJANO, 2005) essa violência estrutural se 

intensifica (OLIVEIRA, 2018, p.43). 

 

Marielle Franco, vereadora negra oriunda de bairros periféricos e opositora das 

políticas repressivas empregadas pelas forças de seguranças, em 2014, como dissertação para 

o mestrado em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense (UFF), 

apresentou como o trabalho “UPP: a redução da favela a três letras”, onde discorre sobre o 

modelo de cidade mercadoria, fruto de uma política hegemônica do Estado, marcada pela 

exclusão e punição,  

Reforça-se, assim, a visão predominante de que favelas e periferias são locais de 

ausência, carência, onde predomina a “vagabundagem”, ou a narrativa do assistencialismo, 

em um espaço considerado território de “pobres coitados” [...] o discurso, portanto, que 

segue ganhando o mundo contemporâneo a partir do final do século XX, trabalha com o 

convencimento de que o Estado é para todos. Isso é absolutamente improvável, tendo em 

vista que o Estado, no limite, fará valer os elementos para manutenção da ordem, ou seja, os 

elementos ideológicos (FRANCO, 2014, p.42). 

Interessante também pontuar que para Franco (2014), diversamente do que 

caracteriza o senso comum, a manutenção dessa violência estrutural é justificada e legalizada 

no aparato legal vigente, ruas cheias de polícia representam insegurança e não segurança, 

como predominantemente é divulgado por meio da ideologia dominante,  

A forma como a polícia militarizada do Brasil trata jovens negros, pobres, como 

inimigos em potencial do Estado de Direito precisa produzir uma impressão, na 

população, de que está em jogo a defesa de todos. Ou seja, produz no imaginário 

social a diferenciação de classe e a diferenciação racial, uma vez que são 

justificadas as incursões que vitimam o público descrito acima. Nesse âmbito, a 

compreensão do papel da ideologia, articulada com o conjunto de elementos 

utópicos apresentados, é instrumento fundamental para melhor se compreender e 
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gerar conhecimentos que possam se contrapor a esse modelo em curso. De certo, 

em longo prazo (FRANCO, 2014, p.41) 

 

Atuando nas entrelinhas, o Estado propaga a violência direta e indiretamente. Assim, 

a violência não se resume apenas aos atos com intencionalidade de causar dano no outro, 

“mas se espraia para uma situação de opressão estabelecida em que os atores podem ser 

diluídos em dispositivos impessoais e cristalizados em comportamentos naturalizados” 

(OLIVEIRA, 2018, p.43).  Franco (2014) elucida que o Estado cumpre um papel de agente 

para o mercado e não agente de cidadania, não sendo possível, por meio de ações policiais, 

conquistar um ambiente de paz ou de segurança,  

O preconceito e a discriminação, que crescem com a atual ênfase na criminalização 

da pobreza, ganha predominância na subjetividade coletiva. Tal situação se 

sobrepõe, inclusive, à própria objetividade das relações sociais. Por exemplo, há 

uma visão impregnada na sociedade de que os moradores de favelas são, em sua 

maioria, participantes do varejo das drogas imposto pelo tráfico na comunidade. 

No entanto, o censo realizado em 2000, organizado pelo IBGE em parceria com 

instituições locais, mostrou que menos de 1% dos moradores têm envolvimento 

com o tráfico local. Em outras palavras, dos 132 mil moradores, cerca de 1 mil 

300 pessoas tinham algum tipo de envolvimento11 (IBGE, 2000). (FRANCO, 

2014, p.62).  

Essa dinâmica que aposta na naturalização da violência imprime a ideia de que ações 

truculentas visam a ordem social em todos os âmbitos. Associando segurança à força, e 

distanciando o entendimento de que políticas públicas são capazes de mitigar os problemas 

referentes à segurança pública. “Para estes (os pobres) também estão voltados os principais 

discursos e as principais elaborações ideológicas” (FRANCO, 2014, p.39).   

O Estado incumbiu aos agentes da lei - os policiais– a tarefa de reprimir as 

populações, seja derrubando os barracos, nas remoções; seja, na busca de 

criminosos, e mais tarde, já na década de 1980, na caça aos traficantes e às drogas. 

Portanto, a função da polícia para essa parcela pobre e habitante “ilegal” da cidade, 

não é de garantidora dos direitos da população, mas de repressora, em nome do 

Estado (FERRAZ, 2014, p.18) 

Tanto no plano ideológico quando no plano prático que a violência assume, são as 

pessoas pobres o principal alvo, “as punições são desiguais entre pobres e ricos, ampliando-

se em quantidades elevadas o número de pobres que sofrem as diversas punições por esse 

modelo de Estado Penal” (FRANCO, 2014, p.39). Já que o Estado mesmo tendo o encargo 

de delinear políticas públicas capazes de compensar os danos que recaem sobre as pessoas 

pobres, faz uso dos mecanismos de punição para controlar a sociedade, assim:  

O fundamental, ao se pensar em uma política de segurança cidadã, está em manter 

o foco em investimentos em iluminação, pessoas nas ruas, praças ocupadas, 

esquinas de encontro, atividades públicas de esporte e lazer, como demonstrações 

de práticas de segurança pública (FRANCO, 2014, p.24). 
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Fazendo um recorte de gênero dessa política de exclusão e punição das pessoas 

pobres, é importante frisar que para as mulheres a violência se manifesta cotidianamente em 

diversos lugares, assumindo diversas formas, como explicita a Lei Maria da Penha 

(BRASIL, 2006)7: 

Art.7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 

outras:  

 I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 

integridade ou saúde corporal;   

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 

dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o 

pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 

contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito 

de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e 

à autodeterminação;  

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a 

utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 

método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 

prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que 

limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;   

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 

trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 

incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;  

 V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria. 

 

As múltiplas formas de violência contra a mulher espelham as marcas de uma 

construção social fundada em ideias patriarcais, pois a submissão das mulheres à este quadro 

impede o exercício de direitos humanos mais básicos, como o direito à vida e o direito de ir 

e vir. Das lições da advogada popular, Helena Duarte Marques, fixadas no ano de 2017 no 

texto “A luta das mulheres nunca matou ninguém. O machismo mata todos os dias”, extrai-

se:  

As cidades, por sua vez, ao serem produtos históricos da construção humana 

refletem a opressão pela qual a sociedade se estrutura e, nesse sentido, é 

perceptível, no ambiente urbano, diversos traços de machismo em sua construção 

e vivência. O fato das mulheres estarem cada vez mais ocupando o espaço público 

– que historicamente não lhe pertencia – também a sujeitou a outras formas de 

violência, que não a doméstica, como o assédio nas ruas e no trabalho, violência 

sexual e mortes decorrentes da violência urbana. Este tipo de violência também é 

uma demonstração masculina de que aquele espaço pertence a eles e não a elas. 

                                                           
7 A Lei Maria da Penha versa sobre violência doméstica, entretanto, as definições utilizadas aqui se aplicam a 

manifestação de tais violências em qualquer espaço 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10868666/art-7-inc-i-da-lei-maria-da-penha-lei-11340-06
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10868630/art-7-inc-ii-da-lei-maria-da-penha-lei-11340-06
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10868587/art-7-inc-iii-da-lei-maria-da-penha-lei-11340-06
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10868543/art-7-inc-iv-da-lei-maria-da-penha-lei-11340-06
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10868497/art-7-inc-v-da-lei-maria-da-penha-lei-11340-06
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No Brasil, uma mulher é estuprada a cada onze minutos (MARQUES, 2017, 

p.102-103) 

 

Demonstrando que as diferenças de gênero resultam em diferentes demandas nas 

formas de ocupação da cidade, torna-se imprescindível vislumbrar a interseccionalidade que 

contempla a diferenciação entre gênero, classe e raça. Nesse sentido, vale destacar que o 

Instituto Igarapé8 analisou os registros de óbitos de mulheres por agressões e por intervenção 

legal9 – ação violenta de agentes do Estado – nos dez anos entre 2006 e 2015. Chegando ao 

resultado que das 4.616 mulheres mortas por agressões em 2015, 2.897 eram pardas ou 

pretas, 62,8% do total. Em 2006, elas somavam 44%. As negras também foram maioria entre 

as mulheres mortas por ação violenta de agentes do Estado na década: 52% eram pardas e 

pretas, enquanto as brancas somaram 31%. 

Percebendo que a violência presente na cidade atinge mulheres negras e não negras 

de forma diferente, a pesquisadora Jackeline Romio, doutora em demografia pela Unicamp, 

em entrevista concedida no ano de 2017 para a iniciativa Gênero e Número, evidencia que 

as mulheres negras são as principais afetadas em todas as modalidades de violência contra 

as mulheres no Brasil, assim:   

Precisamos tratar simultaneamente tanto do racismo quanto do sexismo”, avalia. 

“Tenho chamado esse fenômeno de violência racista patriarcal, que é um termo 

que algumas latino-americanas já usam para se referir à violência contra mulheres 

negras. Essas coisas andam juntas, não tem como separar.  

 

Tendo em vista que as mulheres são sujeitas ocultas nas/das cidades (GOUVEIA, 

2005, citado por KOETZ, 2017, p.74). O quadro apresentado leva a questionamentos as 

políticas urbanísticas plausíveis para combater os problemas levantados, tendo como 

resposta satisfatória que,  

É necessário pensar a política de enfrentamento à violência contra a mulher de 

maneira integrada ao planejamento urbano e ao ordenamento das cidades. A 

criação de mais espaços públicos destinados para mulheres, para que elas se 

confraternizem, reúnam- se, cuidem de sua saúde, e, consequentemente, 

fortaleçam-se, pode ser importante para reduzir a violência. Nos casos concretos 

em que as mulheres estão sendo violentadas e/ou ameaçadas, também é necessário 

a garantia de medidas protetivas, como casas de acolhida para a vítima e seus filhos 

(MARQUES, 2017, p.72) 

 

                                                           
8 Instituto Igarapé é um think tank brasileiro que se concentra em questões emergentes de segurança e 

desenvolvimento. 
9 O Datasus registra como “óbito por intervenção legal” as mortes provocadas por agentes estatais. Estes casos 

são majoritariamente decorrentes de ações policiais, que acontecem com mais frequência e brutalidade em 

regiões urbanas periféricas, com maioria de pessoas negras entre seus habitantes. 
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Grosso modo, urge a necessidade de interpretar a dinâmica das cidades a partir da 

intersecção raça, gênero e classe. Tendo em vista a gama de questões que se expressa de 

modo diferente para estas pessoas devem ser consideradas no desenho urbano, na elaboração 

de políticas de mobilidade, e no âmbito da gestão participativa, por exemplo.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreendendo que o direito à cidade e à moradia são direitos complexos e que 

afetam várias áreas da vida da pessoa, e somando-se à uma visão da condição patriarcal, 

racista e elitista em que vivemos, a presente pesquisa apontou como as mulheres negras e 

pobres são afetadas pela falta dos direitos em comento.  

Sendo possível concluir que as problemáticas da cidade não se prendem à um viés 

única e exclusivamente territorial, mas tem um caráter estrutural. Pois, por ser embasada na 

obtenção de lucros, a cidade é desenhada de modo a direcionar para a indústria e às pessoas 

ricas as áreas centrais e providas de elementos essenciais, despejando nas áreas periféricas 

quem é visto como mão de obra para o sistema. Essa situação inviabiliza a mobilidade das 

pessoas, que precisam fazer uma verdadeira viagem rumo ao trabalho, já que só interessam 

para o sistema parasitário vigente enquanto mão de obra. 

As regiões periféricas não possuem espaços que permitem manifestações culturais, 

não viabiliza o acesso das pessoas à espaços, movimentos ou qualquer outro mecanismo 

capaz de incitar um senso crítico moldado pela arte e pela cultura. Destacando ainda que 

essas áreas não são beneficiadas com ambientes que garantam momentos de lazer. Esta 

somatória de coisas afeta negativamente o grupo social que esta pesquisa vislumbra.   

Esta exclusão existente nas cidades também se correlaciona com o gozo da segurança 

pública, e está ligada intrinsecamente a garantia de vida das pessoas negras, que 

estatisticamente possuem mais possibilidades de morrer. Com a cidade projetando racismo, 

sexismo e elitismo, a mulher negra sofre com a falta de segurança seja na própria pele, quanto 

vítima das mais diversas facetas da violência, mas também sofre com a morte de seus filhos, 

que são alvos diretos da intensa onda de violência existente nas regiões periféricas.  

Diante de todo esse cenário de exclusão, percebe-se que o recorte aqui trabalhado: 

mulher negra e pobre, vivencia o que Carolina Maria de Jesus chama de Quarto de despejo. 

Já que viver a/na cidade revela a fragilidade dos direitos dessas mulheres e levantam indícios 

de que é de suma importância que políticas públicas que versem sobre planejamento 
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inclusivo das cidades para esta intersecção, para que um dia se alcance o caráter democrático 

que deveria ser inerente às cidades.  
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COVID-19: INIQUIDADES NA SAÚDE COLETIVA, DESIGUALDADES E OS 

DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO URBANÍSTICO EM 

PORTO ALEGRE/RS 

 

Amanda Camila Otovicz Cunha(autora)1 
Darci Barnech Campani(coautor)2 

 

Resumo: Este estudo objetiva analisar, por meio da revisão de literatura, os dados da 

COVID-19 nos grupos vulneráveis, resultantes de iniquidades na saúde coletiva, 

desigualdades socioeconômicas, étnico-raciais, de moradia e os impactos resultantes no 

Direito Urbanístico na cidade de Porto Alegre/RS. Metodologia: Foram selecionados artigos, 

boletins epidemiológicos, dados, documentos, legislações, notícias, pesquisa em  vídeos, 

áudios e realizados cursos de aperfeiçoamento no período de 14 de Abril de 2020 a 14 de 

Junho de 2020. Durante o estudo do material, foram identificadas seis categorias que 

permitiram desenvolver a temática: 1) Direitos; 2) Iniquidades na Saúde Coletiva; 3) 

Desigualdades Socioeconômicas; 4) Racismo Estrutural; 5) Direito Urbanístico e 6) 

Desigualdades de Moradias. Resultados: A análise dos materiais selecionados desta pesquisa 

contribuem para a ampliação de dados e para o debate sobre a relevância da garantia dos  

direitos dos grupos vulneráveis e sua indissociável relação com iniquidades na saúde coletiva 

resultante do racismo estrutural, das desigualdades e dos desafios para implementação do 

Direito Urbanístico, frente à COVID-19 em Porto Alegre/RS. Os resultados apontam para a 

necessidade de: notificações das vítimas da COVID-19; dados completos e transparentes do 

perfil desses pacientes; efetivação constitucional do Direito à  Informação; efetividade dos 

marcos legais; criação e implementação de políticas públicas eficazes no enfretamento ao 

novo coronavírus, focadas no atendimento  com equidade aos grupos vulneráveis, ou seja, 

os poderes públicos devem garantir os direitos à saúde, igualdade, equidade, direito urbano 

e de propriedade (moradia/habitação), que são tarefas urgentes e fundamentais no combate 

às desigualdades, principalmente durante a pandemia. 

 

Palavras-chave: COVID-19; Desigualdades, Direito Urbanístico, Iniquidades na Saúde 

Coletiva e Racismo Estrutural. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A COVID-19 foi notificada oficialmente no dia 31 de dezembro de 2019, quando a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) recebeu um alerta a respeito de casos de pneumonia, 

que ocorreram na cidade Wuhan, na China. O vírus causador da doença foi identificado em 

07 de fevereiro de 2020, sendo uma nova cepa de coronavírus, nomeado de SARS-CoV-2 – 

                                                           
1Advogada, Graduada em Direito pela ULBRA, Licenciada em Pedagogia pelo Centro Universitário 

UNIFACVEST e Graduanda em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul /UFRGS em 

Porto Alegre/RS no Brasil. 
2 Graduado em Agronomia/UFRGS e Educação Física/UFRGS. Mestre em Recursos Hídricos e Saneamento 

Ambiental, IPH/UFRGS, doutor em Engenharia, PPGE3M/UFRGS e Professor da UFRGS em Porto 
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inicialmente chamado de 2019-nCoV. A doença provocada pelo SARS-CoV-2 ficou 

conhecida como COVID-19 e, pelo fato de ter um alto índice de contágio, logo tornou-se 

um problema de saúde pública mundial, atingindo, ainda nos primeiros meses de 2020, todos 

os continentes. A OMS declarou que a disseminação da doença caracterizava uma pandemia 

em 11 de março de 2020. Acredita-se que o vírus tenha uma “origem zoonótica, porque os 

primeiros casos confirmados tinham principalmente ligações ao Mercado Atacadista de 

Frutos do Mar de Huanan, que também vendia animais vivos” (TOGNIN, 2020, n. p.).  

Vale pontuar que no dia 26 de fevereiro de 2020 foi confirmado no Brasil o primeiro 

caso do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com dados do Ministério da Saúde, o 

primeiro paciente a ser diagnosticado com a doença foi um homem de 61 anos, o paciente 

tinha histórico de viagem para Itália. (GOVERNO DO BRASIL, 2020). 

 No Rio Grande do Sul, o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus foi 

identificado em 29/02/2020 (confirmação laboratorial em 10/03/2020), pela Secretaria da 

Saúde (SES), por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs). Segundo 

informações, “Tratava-se de um homem, de 60 anos, residente em Campo Bom, que teve 

histórico de viagem para Milão, na Itália, entre os dias 16 e 23 de fevereiro. O anúncio foi 

feito pelo governador Eduardo Leite em coletiva à imprensa no Palácio Piratini.” (COSTA, 

2020, n. p.). A Prefeitura de Porto Alegre-RS confirmou “na quarta-feira dia 11 de março de 

2020, o primeiro caso do novo coronavírus na capital gaúcha. A paciente é uma mulher, de 

54 anos, que retornou de Bergamo, na Itália” (BUELLER, 2020, n. p.). 

Nesta pesquisa, será utilizado o conceito de grupos vulneráveis e não grupos 

minoritários (minorias), conforme Jubilut conceitua:  

 
Tecnicamente, a expressão minorias está relacionada ao critério numérico e a sua 

diferenciação da sociedade a qual pertence. Já os grupos vulneráveis destacam-se 

pela questão de poder perante a sociedade. Esta questão de poder está diretamente 

relacionada à exclusão social, exemplo: idosos, deficientes, crianças, mulheres, 

etc. (JUBILUT, 2010, n. p.) 

 

O Brasil é multiétnico e multicultural, pois no país “coexistem povos indígenas, 

população negra, ciganos/romanis e membros de outros grupos étnicos. Isso implica 

reconhecer distintas realidades e necessidades em termos de saúde” (PÉREZ, 2018, p. 65). 

Esse fato fomenta os debates na proteção das desigualdades, iniquidades na Saúde Coletiva 

e racismo estrutural, conforme preconiza a pesquisa de domicílios da OMS:  
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Muitas vezes, esses grupos enfrentam múltiplas formas de discriminação e de 

exclusão, altos níveis de pobreza e violência e a negação de seus direitos 

individuais e coletivos. Segundo dados da PNAD, em 2016, a população negra 

correspondia a 54,9% (sendo 46,7% de pardos e 8,2% de pretos), a população 

branca (44,2%) e os indígenas representavam em torno de 0,5%, em um total 

estimado em 205,5 milhões de pessoas (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2018, p. 65). 

 

De acordo com os dados acima da última PNAD e do IBGE 2017, o Brasil possui 

mais cidadãos negros do que brancos, resultando em inúmeras desigualdades sociais e 

étnico-raciais, principalmente na época de pandemia pela COVID-19. Assim, para esta 

pesquisa será utilizada a conceituação de que: 

 

O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo 

“normal” com que se constituem relações políticas, econômicas, jurídicas e até 

familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O 

racismo é estrutural. (...). Ainda que os indivíduos que cometam atos racistas 

sejam responsabilizados, o olhar estrutural sobre as relações raciais nos leva a 

concluir que a responsabilização jurídica não é suficiente para que a sociedade 

deixe de ser uma máquina produtora de desigualdade racial. (ALMEIDA, 2019, 

p.14-18). 

 

Salienta-se a importância dos direitos fundamentais no nosso Estado democrático de 

direito no combate às desigualdades étnico-raciais, socioeconômicas, de moraria, sociais e 

demais direitos pertinentes aos cidadãos, tendo como princípio basilar a dignidade da pessoa 

humana, incorporada expressamente ao texto constitucional3. 

É importante salientar que será abordado, junto à garantia dos direitos, as temáticas 

que abrangem um campo específico do conhecimento, que se caracteriza também no âmbito 

próprio de práticas, pois “a Saúde Coletiva pode ser considerada como um campo de 

conhecimento de natureza interdisciplinar cujas disciplinas básicas são a epidemiologia, o 

planejamento/ administração de saúde e as ciências sociais em saúde”. (PAIM, 2000, p. 63). 

Ou seja, realizar-se-á um estudo que abrange a relação da garantia de direitos com as 

iniquidades em saúde coletiva, desigualdades étnico-raciais, sociais, socioeconômicas e de 

moradia frente à COVID-19.  

Em relação ao direito urbanístico/direito à moradia (habitação), que não estão sendo 

garantidos constitucionalmente aos grupos vulneráveis durante a pandemia, é importante 

considerar um dado de grande relevância: cerca de 1 (um) bilhão de pessoas em todo o 

                                                           
3 Art. 1º, III da Constituição Federal. 
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mundo vivem em assentamentos informais. Esse número ultrapassava 11 milhões de pessoas 

só no Brasil, conforme o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), de 2010. 

Dessa forma, busca-se demonstrar a importância dessas temáticas elencadas na 

pesquisa por meio da abordagem dos direitos fundamentais e sociais. Com isso, destacam-

se o direito à saúde, à propriedade (moradia), o direito urbanístico e outros também 

necessários, os quais estão presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH), na Constituição Federal e demais legislações que sejam pertinentes. Ainda, 

salienta-se a importância dos princípios basilares dos indivíduos e da coletividade; 

merecendo destaque os princípios da dignidade da pessoa humana, a igualdade, a função 

social da propriedade e a equidade. Esses princípios são necessários na luta contra as 

desigualdades sociais, étnico-raciais, socioeconômicas, urbanas, de propriedade 

(moradia/habitação), que possam resultar em iniquidades em saúde coletiva aos grupos 

vulneráveis durante a pandemia. 

 

2 DIREITOS E AS INIQUIDADES NA SAÚDE COLETIVA 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), sancionada em 1948, 

declara, em seu Artigo 7º4, que “toda” pessoa possui direitos, sem qualquer distinção étnico-

racial, socioeconômica, de moradia e social. De acordo com Nassif, o Artigo 7º da DUDH 

ressalta: 

 

Os princípios de igualdade e não discriminação ajudam a formar o Estado de 

Direito. Estas obrigações são elaboradas mais a fundo em uma série de 

instrumentos internacionais para combater formas específicas de discriminação, 

não só contra mulheres, mas contra povos indígenas, migrantes, minorias, pessoas 

com deficiências. Discriminações por raça, religião, orientação sexual e identidade 

de gênero também são cobertas. (NASSIF, 2018, n. p.) 

 

De acordo com o Artigo 7º da DUDH, a lei é igual para todos, devendo todas as 

pessoas receber tratamento de forma igualitária e justa. Ao longo da Declaração, o artigo 

bane a discriminação e a distinção entre as pessoas. A Constituição Federal do Brasil traz 

expressas garantias, direitos fundamentais e princípios para todos os cidadãos, mas o 

princípio da igualdade e o direito à propriedade são polêmicos no ordenamento jurídico.  

                                                           
4 “Art. 7º Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos 

têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 

incitamento a tal discriminação”. (UNICEF/ BRASIL, 1948) 
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Conforme se preconiza no Artigo 5º, o direito à igualdade e à propriedade, entre 

outros, é inviolável5. Nesse sentido, Cruz (apud TEIXEIRA, 2018) propõe a respeito do 

direito de igualdade: 

[...] apenas no séc. XX, com o constitucionalismo moderno, é que o indivíduo 

passa a ser visto como concreto e palpável, passando a legislação a considerar as 

diferenças existentes e iniciado a defesa de minorias étnicas e sociais. O 

pluralismo passa a ser considerado princípio intrínseco à dignidade humana, onde 

o Estado e a sociedade devem proteger o outro. (TEIXEIRA, 2018, n. p.). 

 

Além disso, na Constituição Cidadã, nos seus artigos 6º e 196º, a saúde é considerada 

como direito fundamental e social, devendo ser aplicada a equidade em saúde, ou seja, sendo 

preconizado que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado”. 

De acordo com Escorel, o termo equidade tem uso relativamente recente no 

vocabulário da Reforma Sanitária e foi incorporado pela promulgação da Constituição de 

1988 fazendo referência ao “direito de todos e dever do Estado em assegurar o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços de saúde” (ESCOREL, 2009, n. p.). 

Já no ponto de vista de Vieira, ainda é possível distinguir, baseadas na ideia 

aristotélica de justiça, “a equidade horizontal e a equidade vertical (...). A primeira diz 

respeito ao igual tratamento para iguais e a segunda supõe tratamento desigual para 

desiguais”. (VIEIRA, 2009, n. p.). 

O princípio de equidade está associado aos direitos dos grupos vulneráveis e introduz 

a diferença no espaço público da cidadania, espaço por excelência da igualdade, conforme 

entendimento de Sposati: “a noção de igualdade só se completa se compartida à noção 

de equidade. Não basta um padrão universal se este não comportar o direito à diferença. Não 

se trata mais de um padrão homogêneo, mas de um padrão equânime”. (SPOSATI, 1999, p. 

128). 

Nesse sentido, Ayres destaca o papel da Saúde Coletiva, impedindo as ocorrências 

de iniquidades e garantindo a equidade entre saúde e sociedade, da seguinte forma:  

 

O campo da “saúde coletiva”, termo pelo qual estaremos nos referindo 

genericamente a um conjunto, na verdade muito amplo e contraditório, de 

disciplinas ocupadas do “social da saúde” (medicina social, medicina preventiva, 

saúde pública etc.), é, sabidamente, o principal polo de aglutinação e irradiação 

                                                           
5 “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: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; (...).” (BRASIL, 1988). 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/equsau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/sau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/equsau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/equsau.html
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dessa renovada preocupação com as relações entre a saúde e sociedade no campo 

acadêmico. (AYRES, 2002, p. 26). 

 

Ao encontro desses argumentos, Barreto conceitua a diferença de desigualdades e 

iniquidades na saúde coletiva: 

 
[...] aquelas diferenças percebíveis e mensuráveis existentes quer nas condições 

de saúde, quer sejam relacionadas às diferenças no acesso aos serviços de 

prevenção, cura ou reabilitação da saúde (desigualdades no cuidado à saúde). 

Iniquidades em saúde, por outro lado, referem-se às desigualdades consideradas 

injustas ou decorrentes de alguma forma de injustiça. Reflete o como são 

traduzidas as desigualdades existentes e as diferencia em justas ou injustas, sendo 

que esta tradução varia entre as sociedades humanas. (BARRETO, 2017, p. 2101). 

 

Nesse viés, para a autora Rita Barata: “as desigualdades sociais que nos interessam 

são diferenças no estado de saúde entre grupos definidos por características sociais, tais 

como riqueza, educação, ocupação, raça e etnia, gênero e condições do local de moradia ou 

trabalho”. (BARATA, 2009, p. 11). 

Diante do exposto, pode ser constatado que os Direitos Humanos são direitos 

fundamentais do ser humano e enunciados historicamente a partir do progressivo 

reconhecimento pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e, 

consequentemente, pela Constituição Federal do Brasil. No entanto, constata-se diariamente 

que, apesar de termos legislações garantindo a efetividade dos direitos humanos e 

constitucionais, os grupos vulneráveis são tratados com desigualdades e iniquidades sociais 

em saúde coletiva. Ou seja, o poder público deveria efetivar as garantias legais sobre tratar 

“igualmente os iguais e desigualmente os desiguais”, respeitando as diferenças existentes 

entre a diversidade de cidadãos na nossa sociedade, principalmente diante da COVID-19.   

 

3 COVID-19: RACISMO ESTRUTURAL E DESIGUALDADES 

SOCIOECONÔMICAS NO RIO GRANDE DO SUL 

 

Diante da pandemia global frente à COVID-19, é importante destacar os casos 

suspeitos e notificados no Brasil pelo Ministério da Saúde (MS), nas Semanas 

Epidemiológicas de (08 a 19 de maio de 2020), por meio da (Figura 01) disposta logo abaixo.  

Quanto às características de raça/cor, as quais estão representadas pelo gráfico, pode-se 

afirmar que: 

 
Observou-se que os indivíduos de raça/cor parda (n=27.018; 23,0%) e branca 

(n=23.941; 20,4%) foram os mais acometidos, seguidos dos indivíduos de raça 

amarela (n=3.421; 2,9%), preta (n=2.574; 2,2%) e indígena (n=262; 0,2%). Para 
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60.382 (51,3%) indivíduos, a informação sobre raça/cor estava sem 

preenchimento (Figuras 7B). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020, p. 8, grifos 

nossos). 

 

Figura 01 - Casos confirmados para COVID-19 por raça/cor no Brasil na 

Semana Epidemiológica de início dos sintomas (08 a 19 de 2020) do Boletim 

Epidemiológico do MS. 

 
         Fonte: Boletim Epidemiológico do MS 

 

De acordo com a análise dos dados do Ministério da Saúde, existe a falta de 

notificação de casos da COVID-19 no quesito raça/cor, conforme segue: “(...) Para 60.382 

(51,3%) indivíduos, a informação sobre raça/cor estava sem preenchimento (Figuras 

7B).” (2020, p. 8, grifos nossos). Ou seja, os dados são deficientes e não estão sendo 

notificados de forma adequada, podendo intensificar as desigualdades entre grupos 

vulneráveis no enfretamento do tratamento da COVID-19. 

Nesse sentido, a pesquisadora Edna Araújo aponta que o racismo é estrutural no 

Sistema de Saúde e se agrava diante da falta de informações do quesito raça, cor e etnia, 

atingindo em maior número a população negra, conforme destaca:  

 
[...] Para além das doenças diretamente relacionadas ou que atingem em maior 

número a população negra, a sobrecarga que a pandemia pode causar ao sistema 

de saúde do país pode expor ainda mais o racismo estrutural que atravessa o 

atendimento da saúde. Edna Araújo aponta que é neste cenário de racismo, 

desigualdade social e subfinanciamento do SUS “que a Covid-19 encontra 

ambiente propício para produzir o caos aos corpos negros, tendo em vista que 80% 

dos usuários se autodeclaram. (MARTINS, 2020, n. p.). 

 

Em relação à falta de dados, uma notícia emblemática na mídia ressalta a falha na 

inserção de dados, inclusive os de raça, cor e etnia, sob o título: “Nº(S) da COVID-19 no 

RS apresentam divergências e atrasos na contabilização”; sublinha-se seu principal 

conteúdo: 
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[...] O RS foi dividido em 20 regiões, que são analisadas considerando a 

velocidade de propagação do novo coronavírus e a capacidade de atendimento do 

sistema de saúde. (...) Mas quem espera dados atualizados, vai encontrar 

divergências entre o que o município, estado e Ministério da Saúde estão 

divulgando e até mesmo à falta de informação por parte de algumas 

administrações. Há casos em que os dados estão há pelo menos três dias sem 

atualizações. (GUEDES, 2020, n. p.) 

 

O Centro de Operações de Emergência do Rio Grande do Sul/ COERS aponta que 

desde a primeira confirmação (10/03/2020), até o término da Semana Epidemiológica (SE) 

20 (16/05/2020),  

[...] foram confirmados 3.753 casos. Deste total, 1.095 (um mil e noventa e cinco), 

foram notificados como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com 

hospitalização confirmada para COVID-19 e 139 evoluíram para óbito até o dia 

16/05/2020. (SECRETARIA DA SAÚDE DO RS, 2020, p. 01, 08-09). 

 

Importante salientar que o total de casos confirmados de óbitos por raça/cor foram 

de:  
 

Figura 02 – Casos de SRAG hospitalizados (A) e óbitos (B) confirmados para COVID-19. 

 
Fonte: Sivep-gripe/RS, dados atualizados em 17/05/2020 às 08:00 horas, sujeitos à revisão. 

  

A figura 02 (A e B) indica que: “a raça/cor branca foi a mais frequente nas 

hospitalizações e óbitos por COVID-19. Não obstante, há evidência de alteração do perfil 

socioeconômico da população acometida pela pandemia no estado.” (SECRETARIA DA 

SAÚDE DO RS, 2020, p. 08). 

Ao encontro dessa problemática, seguem os dados do início da pandemia por 

COVID-19 da (SE) 11 décima primeira (10/03/2020) até o término da Semana 

Epidemiológica (SE) 20 em (16/05/2020), que demonstram a proporção de indivíduos com 

ensino superior. Ou seja, houve mudança no perfil socioeconômico dos 1.095 (um mil e 

noventa e cinco casos) que foram notificados pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio 

Grande do Sul (SECRETARIA DA SAÚDE DO RS, 2020, p. 09), conforme segue: 
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Figura 03 – Proporção de indivíduos com ensino superior entre os casos de SRAG 

hospitalizados confirmados para COVID-19, 2020, RS. 

 
Fonte: Sivep-gripe/RS, dados atualizados em 17/05/2020 às 08:00 horas, sujeitos à revisão. 

 

 Diante dos dados elencados acima, a mudança do perfil socioeconômico (Figura 03) 

deste artigo, extraída do Boletim Epidemiológico COVID-2019 do Centro de Operações de 

Emergência do Rio Grande do Sul/ COERS demonstra que:   

 

[...] a queda acentuada na proporção de indivíduos com escolaridade de nível 

superior. No estágio inicial da curva epidêmica, a população em melhor posição 

socioeconômica esteve mais exposta, porém uma rápida transição encontra-se em 

andamento. Esta tendência está relacionada com a ampliação da disseminação do 

vírus e com a diferença de distanciamento social observada entre os estratos 

socioeconômicos. Cresce a importância da Atenção Primária à Saúde no 

atendimento dos casos suspeitos nos territórios mais vulneráveis, na coordenação 

do cuidado de acordo com a gravidade dos casos e na implementação das medidas 

de isolamento. (SECRETARIA DA SAÚDE DO RS, 2020, p. 08). 

 

Para o Professor do Departamento de Epidemiologia da USP, Eliseu Alves Waldman, 

umas das explicações para a mudança de perfil dos mortos no Brasil está no fator 

socioeconômico, conforme salienta:  

[...] o coronavírus está chegando na periferia das grandes cidades, onde a 

população é "socialmente mais vulnerável". Antes, tinha atingido apenas setores 

da elite, com acesso a um melhor atendimento de saúde. O coronavírus pode se 

expandir muito nessa região (nas periferias), porque as condições de moradia são 

mais frágeis. As casas são pequenas, e há várias dividindo o mesmo dormitório 

afirma. (WALDMAN, 2020, n. p.) 

 

Conforme a análise dos dados e posicionamentos dos autores, pode-se constatar que 

existem graves falhas nas notificações de raça, cor e etnia para acometidos pela COVID-19 

no Brasil e no Rio Grande do Sul. Esse fator gera um racismo estrutural, pois os direitos e 
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necessidades da diversidade étnico-racial não estão sendo respeitado. A pandemia está 

avançando por meio da contaminação comunitária em grupos vulneráveis, atingindo quem 

não tem condições de realizar o isolamento social, por conta de suas condições 

socioeconômicas e de moradia, questão que será demonstrado na próxima seção.  

 

4 COVID-19: DIREITO URBANÍSTICO E AS DESIGUALDADES DE MORADIA 

EM PORTO ALEGRE/RS 

 

As desigualdades socioeconômicas e o racismo estrutural, ressaltados na seção 03 

desta pesquisa, diante da pandemia, com a falta de dados de notificação de raça, cor e etnia, 

fazem com que os pesquisadores debatam e se questionem em relação ao isolamento social, 

frente ao direito urbanístico, direito de propriedade (moradia/habitação) e os impactos 

gerados no cotidiano dos grupos vulneráveis.  

O direito urbanístico é de grande relevância para sociedade brasileira, para criação 

de planos setoriais, efetivando estratégias para as diversas necessidades de uma cidade e 

políticas de desenvolvimento urbano. Ademais, ele dispõe sobre análise do direito à 

propriedade que é um direito real, constante no art. 1.228 do Código Civil Brasileiro, onde 

os cidadãos podem usar, gozar/fruir, dispor e reivindicar a coisa (bem imóvel/espaço 

urbano), conforme a sua função social (BRASIL, 2002). 

Nesse sentido, a Constituição Federal traz expresso o direito de propriedade no artigo 

5º, inciso XXII, de forma que representa um direito e uma garantia fundamental. Neste artigo 

5º, inciso XXIII da Carta Magna, é disposto que a propriedade atenderá a sua função 

social (BRASIL, 1988). 

Ainda, a Constituição Cidadã adotou certas reivindicações sociais em seu capítulo 

sobre a política urbana, procurando estabelecer meios mais apropriados para a regularização 

jurídica para o processo de urbanização. Além do mais, consolidou o princípio da Função 

Social da Propriedade no artigo 1826 (BRASIL, 1988). 

                                                           
6 “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. § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório 

para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana. § 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.”  
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O Plano Diretor é uma Lei Municipal que, de acordo com as diretrizes do Estatuto 

das Cidades (Lei Federal 10.257/2001), deve ser revisado a cada 10 anos. O Plano Diretor 

atual foi instituído pela Lei Complementar 434/99 e, posteriormente, foi alterado pela 

Lei Complementar 646/2010. A Lei dispõe sobre o desenvolvimento urbano no Município 

de Porto Alegre, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental e preconiza 

os seus princípios basilares, conforme segue: 

  
Art. 1º A promoção do desenvolvimento no Município de Porto Alegre tem como 

princípio o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

nos termos da Lei Orgânica, garantindo: (...) II - a promoção da qualidade de vida 

e do ambiente, reduzindo as desigualdades e a exclusão social (...). 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/RS, 1999, p. 2). 

 

Souza (2008) define que o desenvolvimento urbano possui “dois objetivos derivados: 

a melhoria da qualidade de vida e o aumento da justiça social” (p. 75). Assim, esse conceito 

preconiza um ambiente urbano equilibrado e sem desigualdades sociais e de moradia, isto é, 

algo distante da realidade de muitos grupos vulneráveis que não possuem condições 

habitacionais. 

O direito à propriedade (habitação/moradia) é um direito fundamental, como 

elencado na Carta Magna. A cidade de Porto Alegre possui uma população estimada de 

1.483.771 pessoas (dados de 2019). Já nos dados da população do último Censo (2010), tem-

se um número de 1.409.351 pessoas e densidade demográfica de 2.837,53 hab/km². (IBGE, 

2017). 

De acordo com dados do IBGE, a respeito de território e ambiente do município de 

Porto Alegre/RS: 

 
Apresenta 93% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 82.7% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 69.4% de domicílios 

urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do 

estado, fica na posição 12 de 497. (IBGE, 2017) 

 

Em relação ao saneamento básico de Porto Alegre, de acordo com os dados do 

Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS) – ano base 2017, estima-se:  

 

[...] que na cidade apenas 50,37% dos esgotos são tratados, ou seja, esse índice 

revela que ainda temos desafios maiores para enfrentarmos. As vantagens de 

expansão da rede de esgoto são inúmeras: valorização imobiliária, econômica, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
https://www2.portoalegre.rs.gov.br/spm/default.php?reg=2&p_secao=205
https://www2.portoalegre.rs.gov.br/spm/default.php?reg=2&p_secao=205
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educacional e diminuição da proliferação de doenças que coloca em risco a saúde 

de toda população. 7 

 

Ao encontro desse entendimento está o fato de que a maior parte da população 

brasileira sequer tem acesso a saneamento básico, ou seja, o padrão de urbanização 

brasileiro é desigual e nefasto para a saúde humana. Ademais, Bombardi e Nepomuceno 

ressaltam:  

 

Nesse sentido, se somarmos a falta desses dois elementos básicos do 

saneamento ambiental urbano no Brasil, coleta de esgoto e tratamento de água, 

podemos inferir que os efeitos da disseminação da Covid-19 serão 

catastróficos em função da possibilidade de contaminação fecal-oral. 

(BOMBARDI; NEPOMUCENO, 2020, n. p.) 

 

Os Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Instituto Nacional de 

Ciência e Tecnologia em Estações de Tratamento de Esgoto Sustentáveis (INCT ETEs 

Sustentáveis), liderados pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), reuniram-se 

em 09 de abril de 2020 para alinhar o entendimento mais recente sobre a presença do 

coronavírus em esgotos, no ambiente, e sobre riscos de infecção, principalmente entre a 

população que não possui acesso a infraestrutura de saneamento básico adequada. Assim, os 

pesquisadores reforçam a necessidade para que o poder público: 

 
[...] disponibilize água em quantidade suficiente para toda a população, 

notadamente para a parcela que vive em situação mais vulnerável e desprovida de 

serviços de abastecimento de água ou de regularidade na oferta deste serviço. 

(FIOCRUZ, 2020b). 

 

No entanto, Marcel Hartmann sinaliza que, para a Prefeitura de Porto Alegre/RS,  

 
[...] a chegada do coronavírus à periferia é consequência natural da transmissão 

comunitária, mas diz que o distanciamento social reduziu a velocidade de entrada da 

doença em bairros mais pobres e acrescenta que a doença atinge o território de forma 

homogênea, sem surto em área específica. (HARTMANN, 2020, n. p.)  

 

Esse entendimento é divergente da realidade dos grupos vulneráveis, que não possuem 

condições adequadas de moradia, água, esgoto e não conseguem realizar isolamento social frente 

à COVID-19. Assim, no mês de março de 2020, o posicionamento divergente com relação a 

garantir os direitos constitucionais de saúde e moradias frente à pandemia, pela Prefeitura 

                                                           
7  Trata Brasil. Os Desafios do Saneamento em Porto Alegre. Publicado 26 de março de 2019. Disponível 

em: <http://www.tratabrasil.org.br/blog/2019/03/26/os-desafios-do-saneamento-em-porto-alegre/>. Acesso 

em: 06 jun. 2020.  

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2468-1253%2820%2930048-0
http://www.tratabrasil.org.br/blog/2019/03/26/os-desafios-do-saneamento-em-porto-alegre/
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Municipal de Porto Alegre, demonstra que esta adotou medidas arbitrárias, como no caso de 

destruição de casas na Vila Nazaré, conforme a mídia aponta:  

 
O Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil na quinta-feira da 

semana passada, dia 19, visando impedir a continuidade das remoções na área, 

atentando para o fato de que a medida coloca em grande risco as pessoas 

removidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, que se 

intensifica com o agravante da pandemia, pois há vários idosos e pessoas com 

problemas graves de saúde entre os moradores. A ação é assinada também pelo 

Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública da União e pela Defensoria 

Pública do Estado do Rio Grande do Sul. 8 

 

Ao encontro dos despejos ocorridos em Porto Alegre, a Autora Nataly Ramos, 

Educadora Social, moradora do Jardim Julieta (Zona Norte de São Paulo) e integrante do 

Centro de Estudos Periféricos (CEP), salienta: 

 
As medidas importadas [de outros lugares pelo governo brasileiro] não são 

eficientes. O isolamento social é necessário, eficiente, porém a gente não consegue 

fazer com que pessoas permaneçam na casa e não morram se nessa casa não tiver 

água, saneamento básico, ou se as pessoas foram despejadas. (RAMOS apud 

BORGES, 2020, n. p.)  

 

Ainda, as desigualdades de moradias preocupam o Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) no enfrentamento da Covid-19 no Brasil. Uma das questões que chama atenção é a 

precariedade das moradias em algumas regiões. Nesse sentido, Moysés Toniolo, conselheiro 

nacional de saúde e integrante da Articulação Nacional de Luta contra a Aids (Anaids) e da 

Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, ressalta aspectos importantes quanto às 

condições de moradia: “Temos populações que, nesse momento, para garantir o mínimo de 

isolamento domiciliar, estão com famílias inteiras — e, em alguns casos, com muita gente 

— restritas a um mesmo espaço, inclusive sem saber que alguma já pode estar infectada”. 

(STEVANIM, 2020, p. 14). Ele ainda refere que o controle da pandemia é dificultado pela 

falta de acesso a condições essenciais de saneamento básico, água encanada e esgoto 

domiciliar em regiões periféricas ou de difícil acesso. Ademias, relata que “a isso se soma o 

fato de que a população negra geralmente é a mais afetada pela desigualdade, com menos 

condições socioeconômicas de enfrentamento a esse tipo de situação” (ibid.). 

                                                           
8 Repórter Popular, O Povo tem Voz. Prefeitura de Porto Alegre Destrói Casas na Vila Nazaré em meio ao 

Surto de Coronavírus. Publicado em: 27/03/2020. Disponível em: <http://reporterpopular.com.br/prefeitura-

de-porto-alegre-destroi-casas-na-vila-nazare-em-meio-ao-surto-de 

coronavirus/?fbclid=IwAR1b4xm8td4B27JFuPrhRXg62m5s6Vb5lq59WBZkKxSmQ0WtdaCaNXFW7KA>. 

Acesso em: 03 jun. 2020.  

http://reporterpopular.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-destroi-casas-na-vila-nazare-em-meio-ao-surto-de%20coronavirus/?fbclid=IwAR1b4xm8td4B27JFuPrhRXg62m5s6Vb5lq59WBZkKxSmQ0WtdaCaNXFW7KA
http://reporterpopular.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-destroi-casas-na-vila-nazare-em-meio-ao-surto-de%20coronavirus/?fbclid=IwAR1b4xm8td4B27JFuPrhRXg62m5s6Vb5lq59WBZkKxSmQ0WtdaCaNXFW7KA
http://reporterpopular.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-destroi-casas-na-vila-nazare-em-meio-ao-surto-de%20coronavirus/?fbclid=IwAR1b4xm8td4B27JFuPrhRXg62m5s6Vb5lq59WBZkKxSmQ0WtdaCaNXFW7KA
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O Fórum Nacional de Reforma Urbana (2020, p. 2), tece considerações a respeito 

dos impactos urbanos frente à COVID-19 salientando que tanto a população negra e afro 

brasileira quanto as que vivem em favelas e regiões periféricas sofrerão os impactos da 

pandemia de modo mais grave, pois há que se considerar também o aumento da fome. Assim, 

medidas relacionadas aos assentamentos informais precisam ser articuladas juntamente às 

medidas de proteção social e econômica, as quais precisam ser implementadas no país. 

Nesse sentido, Minayo (2020) ressalta que é necessário fortalecer os sistemas de 

proteção social e realizar ações para mitigar as desigualdades sociais e urbanas, 

considerando:  

 [...] os elementos estruturantes do fenômeno social como (morar em áreas rurais 

e periferias urbanas e ser criança, adolescente, jovem, parte de povos indígenas, 

população afrodescendente, mulher em idade reprodutiva e pessoa com baixo 

nível de educação escolar) (...). Frente à pandemia da COVID-19, PROTEÇÃO 

SOCIAL enquanto conceito e enquanto sistema de bem-estar é uma das palavras-

chave para o mundo repensar sua própria sobrevivência com políticas econômicas 

assertivas, mediadas por políticas fundadas no humanismo universal. (MINAYO, 

2020, n. p.). 

 

Diante da análise desse capítulo, existe a ineficácia do poder público na divulgação 

dos dados atualizados no município de Porto Alegre/RS em seus Boletins Epidemiológicos 

frente à pandemia. O município não possui plano adequado de enfrentamento ao coronavírus 

e não respeita as garantias constitucionais ao mínimo existencial como: os direitos em 

relação à saúde, à propriedade (moradia/habitação), ao saneamento básico (água e esgoto), 

à coleta seletiva e ao direito urbanístico. Além de demais condições necessárias para a 

qualidade de vida dos grupos vulneráveis, ou seja, condições sem as quais é impossível a 

realização do isolamento social na prevenção do coronavírus.  

Ainda, foram realizados despejos dos moradores da Vila Nazaré na capital gaúcha, 

pelas ações do executivo municipal, que resultam em exclusão social e no aumento do 

número de casos pela COVID-19. A capital gaúcha não possui medidas, planos, programas, 

projetos, regularização fundiária, melhoria de moradias, urbanização dos assentamentos na 

Política Habitacional e tampouco a garantia do direito urbanístico, direito de propriedade e 

o progresso para ser uma cidade sustentável. 

CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa demonstra que a COVID-19 é uma doença que, mesmo causada 

por um vírus (coronavírus) em transição pelo mundo e causando muitas vítimas infectadas, 
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vem impactando singularmente a vida dos grupos vulneráveis nos campos das iniquidades 

na saúde coletiva, desigualdades sociais, socioeconômicas, étnico-raciais, urbanas e de 

moradia.  

Em alguns casos, as vítimas da COVID-19 resultam em óbitos – e, em outros, em 

cura. É importante salientar que em todas as partes do mundo estão sendo realizadas 

pesquisas cientificas para a criação de vacinas e medicamentos para COVID-19, pois: 

 

Até o momento, não há vacina nem medicamento antiviral específico para prevenir 

ou tratar a Covid-19. No entanto, no dia 24 de abril, a Organização Mundial de 

Saúde anunciou que diversos países, convocados pela União Europeia e pela 

Organização das Nações Unidas, lançaram uma aliança para que esforços sejam 

concentrados na busca por uma vacina e sua distribuição igualitária. (FIOCRUZ, 

2020, n. p.). 

 

Ainda que se tenha uma gama de legislações, existe a necessidade da efetivação dos 

Direito a Saúde, Direito a Propriedade (moradia/habitação), Direito Urbanístico e demais 

direitos – que estão elencados na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e na 

Constituição Federal – a fim de que seja possível fazer o enfrentamento das desigualdades 

dos grupos vulneráveis que estão sendo impactados pela crise mundial resultante da COVID-

19. 

Por um lado, fica evidente a relevância de assegurar os princípios pertinentes como: 

o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, Igualdade, Equidade e Função Social da 

Propriedade que são princípios fundamentais e norteadores para garantia de um tratamento 

sem diferença entre os cidadãos. Por outro lado, a sua implementação é limitada e desigual 

na dinâmica governamental no período da pandemia, principalmente com relação aos grupos 

vulneráveis. 

Conforme a análise dos dados nessa pesquisa, foram verificadas iniquidades na saúde 

coletiva dos grupos vulneráveis, resultando em deterioração das relações entre saúde e 

sociedade. As desigualdades socioeconômicas têm um impacto negativo e resultam em 

escassos níveis de coesão social, não efetivam os direitos fundamentais e não garantem as 

redes de apoio social, essenciais para a promoção e proteção da saúde frente à pandemia.  

Nesse sentindo, esse entendimento é ainda permeado por outros aspectos, como a 

necessidade de compreender o racismo estrutural, pois este se reflete em aprofundamento de 

desigualdades socioeconômicas. Por meio dos dados, gráficos e posicionamentos de autores 
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elencados nessa pesquisa, é possível perceber que atualmente a COVID-19 mudou o perfil 

social de vítimas e vem atingindo de forma crescente os grupos vulneráveis no Rio Grande 

do Sul.  

Em relação aos poderes públicos Federal, Estadual e Municipal, estes estão 

apresentando omissões e ilegalidades, não realizando as notificações por raça, cor, etnia e 

demais indicadores de forma qualificada. Resultando, portanto, no descumprimento do 

Direito a Informação e da Lei de Transparência Pública. A apresentação de dados rasos do 

perfil das vítimas na pandemia impossibilita o direcionamento de estudos e ações de forma 

eficiente aos cuidados dos pacientes que necessitam ser tratados com equidade em saúde 

diante de suas diversidades. 

Com relação ao racismo estrutural, é importante destacar que a população negra 

situa-se também em maior proporção dentre os grupos vulneráveis, sofrendo com 

desigualdades socioeconômicas (em condições de pobreza e nível de instrução escolar), 

residindo em habitações com piores condições de moradia – em assentamento irregulares e, 

na maioria dos casos, sem saneamento básico (água e esgoto) – e tendo menos acesso a bens 

e serviços que a população de cor ou raça branca.  

De encontro a isso, o poder público municipal de Porto Alegre/RS está violando o 

direito urbanístico e o direito à moradia, pois foram realizados despejos na Vila Nazaré. 

Assim, muitos grupos vulneráveis estão sendo afetados pela COVID-19 por não possuírem 

proteção dos seus direitos, tratamento igualitário e equânime ao espaço urbano e ao seu 

direito de moradia. Desse modo, a transmissão comunitária da COVID-19 já atinge os grupos 

vulneráveis, que não estão conseguindo realizar o isolamento social de forma eficiente, pois 

dividem suas moradias com muitas pessoas, estando um número elevado delas em um 

mesmo cômodo, além de muitas habitações estarem localizadas em assentamentos 

irregulares, sem condições básicas como o acesso à água encanada, saneamento básico, 

esgoto tratado, coleta seletiva e outros fatores sociais e de saúde que interferem em suas 

qualidades de vida. 

Nesse cenário, é necessário que a Prefeitura de Porto Alegre/RS reformule suas 

lacunas estruturais em habitação e efetive o direito urbano e à moradia por meio de medidas, 

planos, programas, projetos, regularização fundiária, melhoria de moradias, urbanização dos 

assentamentos na política habitacional permanente, ou seja, assegurando o acesso ao espaço 
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urbano por meio do direito urbanístico, tornando a capital gaúcha uma cidade sustentável e 

que se propõe a mitigar as desigualdades urbanas e de moradia.  

Na mesma direção, é preciso que ocorram as notificações por coronavírus de forma 

completa e verídicas em relação aos quesitos: raça, cor, etnia e demais indicadores. Sendo 

esses dados fundamentais para a produção de estudos mais detalhados do perfil 

epidemiológico do paciente. A efetividade dos marcos legais, o avanço de políticas 

participativas em níveis cada vez mais democráticos, a necessidade dos poderes públicos de 

efetivarem os direitos à saúde, igualdade, equidade e propriedade (moradia/habitação), além 

do direito urbano, são tarefas urgentes e fundamentais para avançarmos no combate às 

desigualdades durante e após a pandemia. Assim, existe a necessidade da criação de políticas 

públicas de enfretamento a COVID-19 com modelo de avaliação de risco, criação de um 

comitê de crise com medidas efetivas, planos, programas e/ou projetos que tenham o intuito 

de mitigar o flagelo na superação das desigualdades raciais, étnicas, socioeconômicas, 

urbanas e de moradia nos grupos vulneráveis. 
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Resumo: O déficit habitacional no Brasil é de grandes proporções e responsável por 

provocar litígios, invasões e confrontos que impactam diretamente o direito de propriedade, 

o direito urbanístico, o direito ambiental e o direito à moradia digna. A partir disso, o objetivo 

geral deste estudo é analisar os “núcleos urbanos informais” a partir do processo de 

Regularização Fundiária Urbana no Brasil. Como objetivos específicos, busca-se entender a 

evolução histórica da Regularização Fundiária Urbana no Brasil, as leis e as políticas 

habitacionais brasileiras, seus impactos no direito de propriedade e direito à moradia digna, 

bem como identificar os benefícios oriundos do processo de Regularização Fundiária Urbana 

no Brasil e discorrer sobre o seu procedimento administrativo a partir da Lei nº 13.465 de 

2017 e também pelo Decreto nº 9.310 de 2018. Para o desenvolvimento regular deste 

trabalho, optou-se pelo método de abordagem dedutivo. Com relação ao procedimento de 

pesquisa, utilizou-se análises bibliográficas, bem como análises documentais. Por fim, a 

título de técnica de pesquisa, empregou-se a realização de fichamentos, resumos, resumos 

estendidos e realização das tabelas. 

Palavras-chave: Habitação; Moradia; Propriedade; e Regularização Fundiária. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao nos debruçarmos na história do Brasil, evidenciamos que o fenômeno do êxodo 

rural marcou o século XX. O deslocamento de famílias da área rural para a área urbana em 

busca de melhores condições de vida e trabalho foi um dos responsáveis pela formação de 

núcleos urbanos informais de obtenção de moradia, notadamente conhecidos como 

ocupações irregulares.  
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Essas ocupações irregulares apresentam um retorno negativo à sociedade, em 

especial através de impactos socioeconômicos, violações das normas urbanísticas, 

ambientais e também pela possibilidade de gerarem desigualdades no mercado imobiliário. 

Dentre os tipos de irregularidades, identificamos: i) loteamentos clandestinos; ii) 

conjuntos promovidos pelo Estado; iii) ocupações; e iv) favelas.  

Essas irregularidades surgem normalmente a partir da posse prolongada de áreas que 

compõem o patrimônio do Estado, uma vez que este não costuma elaborar ou fiscalizar um 

plano de desenvolvimento urbano. 

Cumpre ressaltar, todavia, que desde a década de 80 os municípios vêm se deparando 

com obstáculos no desenvolvimento urbano informal, especialmente pelo fato de que não 

existia uma política nacional de Regularização Fundiária Urbana no Brasil, o que passou a 

ser realidade após o advento da Constituição Federal de 1988, bem como a Lei 10.257/01 

(Estatuto da Cidade). 

A Regularização Fundiária Urbana no Brasil é utilizada como “referência” às 

políticas de legalização das áreas e lotes ocupados informalmente, tanto do ponto de vista 

jurídico, quanto urbanístico, de modo que tal instituto se torna palpável a partir da existência 

de uma possível expulsão do loteamento, integrando os assentamentos informais ao conjunto 

da cidade. 

Conforme já fora mencionado acima, as cidades brasileiras apresentam grande 

porcentagem de irregularidades em seus assentamentos, tais irregularidades alimentam à 

ineficiência do sistema habitacional e criam barreiras no que diz respeito aos deveres e 

direitos da população.  

É uma situação pouco conhecida, mas que vem gerando inúmeros casos de 

propriedades irregulares, especialmente urbanas. Uma vez conhecido o processo de 

Regularização Fundiária Urbana a própria população pode e deve buscar as autoridades no 

assunto de modo a minimizar esse alto índice de assentos informais. 

Avaliando a complexidade do assunto e a necessidade de melhor compreensão a 

respeito da temática, o presente trabalho inicia com o intuito de transmitir um panorama 

geral sobre o processo histórico da Regularização Fundiária Urbana no Brasil.  

Em seguida serão levantados aspectos gerais e benefícios da Regularização Fundiária 

Urbana no Brasil. A exemplo de alguns deles, sob a ótica dos municípios, destaca-se a 
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possibilidade de um maior controle urbanístico, sem contar com o aumento na possibilidade 

de arrecadação de tributos. Já pela análise dos ocupantes ou posseiros, que passarão a ser 

proprietários da área – transformando a propriedade informal em propriedade formal -, a 

vantagem mais nítida se dá pelo acesso ao sistema financeiro, constituindo uma importante 

alavanca para produção e circulação de riquezas e, consequentemente, para o progresso 

econômico e social. 

Por derradeiro, será analisado o processo administrativo da Regularização Fundiária 

Urbana no Brasil, sobretudo a partir da Lei nº 13.465 de 2017 e também do Decreto nº 9.310 

de 2018.  

A abordagem escolhida se adapta a uma proposta dedutiva, caracterizada pela figura 

de um “funil”, isso porque, inicia-se através de um estudo geral (evolução histórica do 

instituto em questão), chegando em suas particularidades (principais características, 

benefícios e seu procedimento administrativo). 

Utilizou-se como procedimento de pesquisa análises bibliográficas, bem como 

análises documentais. 

Além disso, aplica-se como técnica de pesquisa a realização de fichamentos, 

resumos, resumos estendidos e realização das tabelas. 

 

1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 

NO BRASIL 

 

A Regularização Fundiária Urbana evoluiu e tomou os atuais contornos sob um 

caminhar lento e progressivo, este que acompanhou a evolução social do país, passando por 

períodos total inexistência do referido instituto, como é o caso do período pré-republicano, 

como por períodos de existência, mas de consistências fracas e pouco enraizadas no sistema 

constitucional, com é o caso de período ditatorial. 

Nesse contexto de mutação constante, que é característica do sistema jurídico 

brasileiro, valendo lembrar, que no último século e meio passamos por períodos pré-

republicanos, republicanos, democráticos, ditatoriais, dentre tantas outras efervescências 

sociais, é que duramente se desenvolveu a Regularização Fundiária Urbana no Brasil. 
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O referido instituto, está diretamente ligado à sistemática principiológica 

constitucional, notadamente aos princípios da dignidade da pessoa humana, estampado via 

artigo 1º, III, da CF, ao princípio da propriedade privada, estipulado via artigo, 5º, XXII, da 

CF, bem como ao princípio da função social da propriedade, previsto via artigo 5º, XXIII, 

da CF.  

Diante desse cenário social altamente complexo e sob constante evolução, é que 

encontram-se as balizas e critérios fundantes da Regularização Fundiária Urbana no Brasil, 

devendo, sempre se ter em conta, os períodos históricos, bem como a dualidade existente do 

choque entre o direito privado, representado pelo direito à propriedade privada, e o direito 

público, denotado pela função social da propriedade e demais institutos que integram o 

escopo de direitos coletivos integrantes da presente temática. 

No que tange ao direito privado, sabe-se que existiu a adoção de um direito altamente 

representativo, sustentado pelos ideais iluministas que advieram da Revolução Francesa do 

século XVIII, esta que pautava-se pelo fortalecimento de direitos individuais, bem como em 

economias de mercado liberais, as quais, no mais das vezes, acabavam que por serem 

criadoras de abismos sociais, levando a classe detentora da propriedade privada à um status 

social exclusivo e estável, uma vez que detinha a força da propriedade privada, bem como o 

direito ilimitado que esta lhe resguardava frente à legislação da época. 

Assim, com amparo numa sociedade em que a camada minoritária – burguesia - era 

detentora da maciça quantidade de propriedades privadas, a terra deixa de ser o bem que 

provê sustento ao homem para integrar o seu patrimônio particular e lhe fortalecer 

economicamente perante outros indivíduos e ao próprio Estado. (BEZZERA, 2018, p. 112). 

Adiante, com o advento da revolução industrial brasileira na primeira metade do 

século XX, houve que um agravamento na situação habitacional nacional, visto que o 

crescimento desenfreado das cidades, assim como o êxodo rural, contribuiu com a falta de 

capacidade do Estado em gerir as cidades.  

Inobstante à ingerência do Estado sob o ponto de vista estrutural, deve-se atentar para 

o momento político/jurídico em que o Brasil se encontrava, visto que se trata de uma nação 

sob o caráter republicano recente, de industrialização tardia, bem como calcada em ideais 

liberais importados de constituições estrangeiras. Logo, a noção individualista se sobrepunha 

sobre os direitos coletivos, deixando-se, assim, uma lacuna social, sob o ponto de vista 

urbano-habitacional. 
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A partir desse crescimento desmedido das cidades brasileiras, em especial as capitais 

e as cidades do sudeste do Brasil, vislumbrou-se a necessidade real de se criar meios eficazes, 

pelos quais fossem sendo abarcadas e minimizadas as demandas habitacionais das 

populações carentes que foram migrando e redefinindo os espaços urbanos dessas cidades. 

Nesse interim, pouco a pouco foi se desenvolvendo mecanismos alteradores do status 

privado que a legislação brasileira possuía, devendo-se citar, a primeira constituição a 

relativizar o direito, até então absoluto, de propriedade privada, a Constituição Federal de 

1934, esta que rompia com a república velha e começava a proporcionar um ideal de Estado 

Social, provedor e legitimador de igualdades para os seus jurisdicionados. 

Desse modo, pela primeira vez, o ordenamento jurídico brasileiro protege os direitos 

da coletividade, positivando os direitos sociais que se somaram aos direitos individuais. A 

Carta Política de 1934 garantiu que o exercício do direito de propriedade não podia contrariar 

o interesse social ou coletivo, na forma determinada na lei, constitucionalizou os institutos 

da desapropriação por necessidade pública e o da requisição administrativa, institutos estes 

representativos de limitações do direito de propriedade em favor do interesse público. 

(BEZZERA, 2018, p. 114). 

Ainda, como bem refere Cintia Maria Scheid, a desapropriação foi, durante muito 

tempo, um dos instrumentos mais utilizados para viabilizar a Regularização fundiária. (2017, 

p. 442). O Decreto-Lei 3.365/41, que regula a desapropriação por utilidade pública, e a Lei 

4.132/62, que estabelece a desapropriação por interesse social, foram o respaldo legal para 

desapropriação de áreas destinadas à realização da regulação fundiária. (SCHEID, 2017, p. 

442). 

De mais a mais, houveram inúmeras edições de decretos e leis, os quais, foram de 

suma importância para o desenvolvimento e evolução legislativa, no sentido de 

proporcionarem que a Regularização Fundiária Urbana atingisse o seu fim maior, que é o de 

contribuir para melhor organizar o sistema habitacional brasileiro, bem como regularizar as 

ocupações irregulares. 

Nesse sentido, vale citar o Decreto-Lei 9.760/46, este que trata dos imóveis da União 

e passou, com a edição da Lei 11.481/07, a ter importante papel no marco normativo 

referente à Regularização Fundiária Urbana. O artigo 18-A permite à União lavrar auto de 



76 
 

 
 

demarcação nos seus imóveis, nos casos de Regularização Fundiária Urbana de interesse 

social.  

Já a Lei 9.636/98, que dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e 

alienação de bens imóveis de domínio da União, alterada pela Lei 11.481/07, explicita, no 

artigo 1º, que o Poder Executivo pode, por intermédio da Secretária do Patrimônio da União, 

regularizar ocupações em seus imóveis urbanos, incluindo assentamentos informais de baixa 

renda. (SCHEID, 2017, p. 443). 

Note-se, que timidamente foi se criando uma estrutura que, com o passar das décadas, 

foi lentamente tentando abarcar a situação de déficit habitacional, bem como o complexo 

contexto de irregularidades que foi se criando, principalmente nas grandes cidades, valendo 

lembrar, sobre a cenário de favelas nas metrópoles brasileiras, que sempre foi a 

representação fática da falta de políticas públicas aptas a atender as demandas sociais e 

habitacionais que se busca atingir com a Regularização Fundiária Urbana no Brasil. 

Neste ponto, também vale a ressalva, para atentar sobre a década de 60 do século 

XX, esta que em seu transcorrer, pode-se verificar uma nova Constituição (1967) sob o 

comando militar que, apesar de se tratar de tempos ditatoriais, conseguiu trazer contornos 

coletivos, reduzindo, assim, os chamados direitos individuais, em benefício do interesse 

social, notadamente, por meio da desapropriação, para fins de Regularização Fundiária 

Urbana. 

Também na década de 60, houve a promulgação da Lei nº 4.504/1964, conhecida 

como Estatuto da Terra, esta que também foi editada sob o regime militar e, assim como a 

Constituição de 1967, veio a restringir direitos de propriedade em prol de um interesse maior: 

o desenvolvimento do País por meio da inclusão social. 

Com o fim do regime militar, veio a promulgação da chamada Carta Cidadã 

(Constituição de 1988), esta então assim denominada, pois esteia os seus princípios em um 

Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, bem como alicerçando-se 

em um Estado amplamente social, sob o ponto de vista de direitos difusos e coletivos, como 

é o caso do direito à moradia e à isonomia, sob o ponto de vista de acesso à propriedade. 

Sendo assim, a Carta Magna de 1988 consagrou no inciso XXII do artigo 5º, entre as 

cláusulas pétreas, o direito de propriedade como direito fundamental. O título VII – Da 

Ordem Econômica e Financeira, consagra a propriedade privada como princípio da ordem 
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econômica, pois a livre-iniciativa e a valorização do trabalho humano, base da justiça social, 

devem respeitar a propriedade privada (artigo 170, II). O inciso III do artigo 170, no entanto, 

restringe o direito absoluto à propriedade privada ao inserir o princípio da função social da 

propriedade, bem como eleva ao nível dos direitos fundamentais o atendimento pela 

propriedade da sua função social, no inciso XXIII, do artigo 5º. (BEZERRA, 2018, p. 115). 

Assim, temos que função social da propriedade ganha contornos mais sólidos com a 

promulgação da Constituição de 1988, principalmente com previsão contida via artigo 5º, 

XXIII.  

Outrossim, cumpre frisar sobre o Capítulo II, da Constituição de 1988, este assim 

denominado “Da Política Urbana”, trazendo em seu corpo constitucional os artigos 182 e 

183, atualmente de suma importância para a função social da propriedade urbana. Tais 

artigos, perfazem sobre a política municipal urbana (plano diretor municipal), bem como a 

usucapião especial urbana (art. 183, da CF). 

Nesse sentido, a Carta Constitucional de 1988 foi pioneira em dedicar um capítulo – 

artigos 182 e 183 -, instaurando a função social das cidades e a função social da propriedade 

urbana. Dos preceitos inseridos nos artigos extrai-se que a propriedade imóvel urbana 

cumpre sua função social quando torna efetiva as quatro bases do urbanismo moderno: 

habitação, trabalho, lazer e circulação. (BEZERRA, 2018, p. 119). 

Atualmente, com apoio nos preceitos constitucionais norteadores, calcados via Carta 

de 1988, a Regularização Fundiária Urbana busca atingir efetivamente o seu fim, que é o de 

tornar efetivo o acesso à moradia, à propriedade, bem como levar a efeito um dos princípios 

maiores, o da dignidade da pessoa humana.  

Dessa forma, a Lei nº 13.465/2017, que dispõe, dentre outras coisas, sobre a 

Regularização Fundiária Urbana, bem como o Decreto nº 9.310/2018, que dispõe sobre as 

normas gerais aplicadas à esta, retratam um longo caminhar da Regularização Fundiária 

Urbana no Brasil, cujas bases são um direito coletivo que se sobressai à um critério não 

isonômico que é o direito singular de propriedade (direito privado). 

2. ASPECTOS GERAIS E BENEFÍCIOS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

URBANA NO BRASIL 

 

Conforme salientado, atualmente a Regularização Fundiária está regulamentada pela 

Lei nº 13.465 de 2017, bem como pelo Decreto nº 9.310 de 2018. A finalidade essencial do 
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instituto é de tentar readequar o fato à norma, quando ele se consolidou em infração a ela, 

visando outorgar título a quem está ou esteve, voluntária ou involuntariamente, na 

clandestinidade (PAIVA; BURTET, 2018, p. 5).  

Conforme art. 9º, da Lei nº 13.465 de 2017, a Regularização Fundiária Urbana 

abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos 

núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.  

Assim, o legislador constatou a consolidação de núcleos urbanos informais, que na 

maioria das vezes são de difícil e custosa conversão para atendimento das regras formais de 

urbanização.  

Conforme obtempera Luiz Guilherme Loureiro, a respeito do surgimento, bem como 

da consolidação das situações urbanas informais (LOUREIRO, 2019, p. 925): 

O fenômeno da favelização e do crescimento desordenado das 

cidades com o surgimento de subúrbios sem a mínima infraestrutura 

urbana e a destruição do meio ambiente deu lugar a uma situação de 

fato irreversível. Não se pode ignorar a existência destes 

assentamentos urbanos e a única solução é promover a sua 

regularização, com a realização de obras públicas necessárias para 

a garantia de uma habitação mais digna e para evitar a piora das 

condições ambientais.  

 

Nessa senda, constatou-se que melhor seria a implementação da Regularização 

Fundiária, possibilitando que os ocupantes obtivessem a titulação, bem como alcançassem o 

status de proprietários em alguns casos – como a legitimação fundiária -, compatibilizando 

o direito à propriedade com o direito à moradia. 

Dentre os aspectos positivos e das vantagens da Regularização Fundiária, pode-se 

encontrar diversos argumentos. Sob a perspectiva dos Municípios, interessa o controle 

urbanístico que realizará com a Regularização Fundiária, bem como pela arrecadação dos 

tributos.  

Já pela análise dos ocupantes ou posseiros, que passarão a ser proprietários da área – 

transformando a propriedade informal em propriedade formal -, a vantagem mais nítida se 

dá pelo acesso ao sistema financeiro, constituindo uma importante alavanca para produção 

e circulação de riquezas e, consequentemente, para o progresso econômico e social.  

Em outras palavras, o reconhecimento oficial de direitos estimula a economia formal, 

permitindo que as pessoas tenham acesso aos títulos de seus respectivos direitos reais – 

saindo apenas das relações obrigacionais -, tendo maior segurança e estabilidade para 
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investir em seus negócios e propriedades, havendo um inegável estimulo ao investimento 

em benfeitorias, através do acesso ao crédito barato – com oferecimento do imóvel como 

garantia -, possibilitando transações imobiliárias, gerando riquezas e permitindo mais 

arrecadações de impostos pelo Estado. (LOUREIRO, 2019, p. 925). 

Ainda, quanto a sociedade em geral, essa passará a conhecer com precisão os direitos 

que precisa respeitar, além de que poderá contar com imóveis a um preço mais justo, haja 

vista a maior oferta de imóveis no mercado formal. (PAIVA; BURTET, 2018, p. 8).  

Dessa forma, a Regularização Fundiária Urbana atende e concretiza inúmeros 

princípios e regras constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, da função social da 

propriedade, do direito social à moradia e do direito à propriedade, além de trazer diversos 

benefícios para os Municípios, aos ocupantes, a sociedade em geral e ao sistema registral.  

Prova disto são os objetivos que constituem a Regularização Fundiária Urbana, 

previstos no art. 10, da Lei nº 13.465 de 2017, que exemplificativamente destaca que deve-

se identificar os núcleos urbanos informais, para promover a integração social e a geração 

de emprego e renda, para garantir o direito social à moradia, para efetivação da função social 

da propriedade, prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais, 

entre outros.  

Dessa feita, importante destacar que o legislador estabeleceu um marco temporal para 

incidência da norma jurídica. Com o propósito de regularizar áreas urbanas informais, bem 

como evitar a proliferação de novos núcleos urbanos de forma clandestina, a norma 

estabeleceu como marco temporal as situações consolidadas até 22 de dezembro de 2016. 

Assim, a Regularização Fundiária Urbana não se aplica para fenômenos jurídicos novos, mas 

tão somente aos consolidados até a data estipulada pelo legislador, demonstrando que o 

caminho da formalidade e normalidade é o que deve ser seguido, com o escopo de que as 

regularizações extraordinárias não se tornem a regra.  

Ademais, os novos regramentos sobre Regularização Fundiária Urbana prestigiaram 

os Municípios para implementação das regularizações, cabendo a estes editar normas legais 

que fixam os parâmetros dentro dos quais devem ser definidos os planos de ordenamento do 

território. Para isso, a Lei nº 13.465/17 autoriza, em seu art. 11, § 1º, a dispensa pelos 

Municípios das regras urbanísticas para o desenvolvimento urbano. Aqui tratou-se de 

flexibilizar o que o fato tratou de consolidar para permitir o seu acesso ao mundo jurídico 

formal (PAIVA; BURTET, 2018, p. 19). 
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Além do mais, visando atingir o máximo de situações possíveis, a Lei nº 13.465 de 

2017 e o Decreto nº 9.310 de 2018 trouxeram amplas aplicabilidades do instituto, variando 

apenas os requisitos a serem observados em cada caso. Dessa forma, é possível implementar 

a Regularização Fundiária em área de preservação permanente, ou em área de unidade de 

conservação de uso sustentável ou, ainda, de proteção de mananciais, sendo obrigatório, 

nestes casos, a elaboração de estudos técnicos que justifiquem as melhorias ambientais em 

relação à situação de ocupação informal anterior.  

Ainda, poderá ser realizada a Regularização Fundiária às margens de reservatórios 

artificiais de água destinados à geração de energia ou abastecimento público, à núcleos 

urbanos informais situados na Faixa de Fronteira, bem como à imóveis localizados em área 

rural, sendo estes caracterizados pela sua destinação e não pela sua localização – podendo, 

por isto, um imóvel rural se encontrar dentro do perímetro urbano.  

Por fim, cumpre destacar que não poderá ser aplicada a Regularização Fundiária em 

áreas indispensáveis à segurança nacional ou de interesse da defesa, nem em áreas de 

infraestruturas críticas, cujas instalações, serviços e bens, se forem interrompidos ou 

destruídos, provocarão sérios impactos à sociedade e ao Estado.  

 

3. PROCEDIMENTO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - 

REURB 

Infere-se da Lei nº 13.465/17 que existem 03 (três) modalidades de Regularização 

Fundiária. Basicamente é possível apontar a Regularização Fundiária Urbana de interesse 

social (Reurb-S, destacada no art. 13, inciso I), Reurb de interesse específico (Reurb-E, 

prevista no art. 13, inciso II) e a Reurb inominada (Reurb-I, mencionada no art. 69). 

A classificação do interesse visa exclusivamente à identificação dos responsáveis 

pela implementação ou adequação das obras de infraestrutura essencial (na Reurb-S será o 

Município o responsável, enquanto na Reurb-E isso será definido no projeto), bem como 

para definir o direito à gratuidade das custas e emolumentos notariais e registrais (só na 

Reurb-S há isenção) em favor daqueles a quem for atribuído o domínio das unidades 

imobiliárias regularizadas (PAIVA; BURTET, 2018, p. 22).  

Nessa toada, a Lei nº 13.465/17, em seu art. 36, § 1º, considera como infraestrutura 

essencial as localizações que possuem sistema de abastecimento de água potável, coletivo 
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ou individual, sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo ou 

individual, rede de energia elétrica domiciliar e soluções de drenagem, quando necessário.  

Visto isto, faz-se indispensável analisar brevemente as características de cada uma 

das modalidades, para correta compreensão do instituto, bem como para delinear a aplicação 

de cada modalidade a cada caso concreto.  

Inicialmente, quanto a modalidade da Regularização Fundiária Urbana de Interesse 

Social (Reurb-S), deve-se destacar que a mesma se destina aos núcleos urbanos informais 

ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do 

Poder Público municipal ou distrital, todavia não podendo exceder a renda familiar a 05 

(cinco) salários mínimos vigente no País. 

Nesta modalidade, os atos registrais são isentos de custos e emolumentos, e sua 

aplicação independe da comprovação de tributos ou penalidades tributárias – dispensando o 

Registrador Imobiliário de fiscalizar os tributos inerentes aos atos que pratica. 

Ainda, nesta categoria, cabe ao Poder Público competente implantar no núcleo que 

será regularizado a infraestrutura essencial, os equipamentos públicos ou comunitários e as 

melhorias habitacionais, além de arcar com os custos de sua manutenção, enfatizando que 

há uma necessidade de simbiose entre a titulação aos ocupantes e uma moradia digna. Assim, 

não basta apenas transferir juridicamente a propriedade aos moradores, fazendo-se 

necessário também criar condições essenciais para que todos possam exercer sua 

propriedade de forma plena. 

Já na Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico (Reurb-E), que poderá 

ser tanto em área pública, quanto em área particular, a escolha é feita por um critério residual, 

isto é, quando a população não seja qualificada como sendo de baixa renda.  

Nessa categoria, se a regularização for feita em imóvel público, a aquisição de 

direitos reais pelo particular ficará condicionada ao pagamento do valor justo da unidade 

imobiliária regularizada. Aqui nota-se uma polêmica questão, haja vista que a Lei nº 13.465 

de 2017, bem como o Decreto nº 9.310, possibilitaram a alienação direta de bens públicos 

para particulares, dispensando o prévio procedimento licitatório.  

Nesta modalidade há o pagamento dos emolumentos dos atos registrais, bem como a 

regularização será contratada e custeada por seus potenciais beneficiários ou requerentes 



82 
 

 
 

privados, inclusive podendo as responsabilidades sobre a implantação dos sistemas viários 

e da infraestrutura essencial serem atribuídas aos próprios beneficiários.  

Por último, quanto a Regularização Fundiária Inominada, trata-se de uma forma de 

regularização para loteamentos antigos, especificamente para aqueles anteriores a 19 de 

dezembro de 1979, já implantados antes mesmo do advento da atual Lei de Loteamentos. 

Por ser uma situação consolidada por muito tempo, o Decreto nº 9.310/18, em seu art. 21, § 

2º, inciso I, dispensa inclusive a elaboração de projeto de regularização fundiária, bem como 

estudo técnico ambiental.  

Dessa forma, apenas uma planta e um memorial descritivo aprovados pelo 

Município, indicando expressamente a incidência desta modalidade e que o loteamento está 

integrado à cidade, autoriza o Registro de Imóveis a registrá-lo. (PAIVA; BURTET, 2018, 

p. 27).  

Visto as modalidades previstas em Lei, é fundamental citar os instrumentos que 

poderão ser empregados, pelos quais poderá se regularizar as áreas, que estão previstos no 

art. 15, da Lei nº 13.465 de 2017, que englobam a legitimação fundiária, a legitimação de 

posse, usucapião, desapropriação em favor dos possuidores, arrecadação de bem vago, 

consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, direito de preempção, a 

transferência do direito de construir, a requisição, a intervenção do poder público em 

parcelamento clandestino ou irregular, a alienação do imóvel pela administração pública 

diretamente para seu detentor, a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão 

de direito real de uso, a doação e, por fim, a compra e venda.  

Dentre estes instrumentos, a novidade introduzida pela Lei nº 13.465 de 2017, é a 

legitimação fundiária, em razão de ser forma originária de aquisição do direito real de 

propriedade conferido por ato do poder público, tanto em área pública quanto em área 

privada.  

Posto isto, a Lei nº 13.465/2017 cria um procedimento administrativo para 

Regularização Fundiária, que deverá obedecer 07 (sete) fases, quais sejam: 1) requerimento 

por escrito dos legitimados (previstos no art. 14), para instauração da Regularização 

Fundiária; 2) processamento administrativo do requerimento, no qual será conferido prazo 

para manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel e dos confrontantes, bem 

como de terceiros interessados, através de publicação de edital; 3) elaboração do projeto de 

Regularização Fundiária, devendo-se atender todos os requisitos previstos no art. 35; 4) 
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saneamento do processo administrativo; 5) decisão da autoridade competente, mediante ato 

formal, ao qual se dará publicidade da Regularização Fundiária; 6) expedição da Certidão 

de Regularização Fundiária pelo Município; 7) registro da Certidão de Regularização 

Fundiária e do projeto de Regularização Fundiária aprovado perante o oficial do cartório de 

registro de imóveis. 

Quanto ao registro no Cartório de Imóveis, o Decreto nº 9.310/2018 estabelece o 

prazo de 15 dias para que o oficial qualifique o título e apresente, caso constate a existência 

de vício sanável, nota de devolução fundamentada na qual sejam explicitadas as providencias 

a serem adotadas pelo demandante. Não existindo vícios sanáveis ou insanáveis, deve o 

oficial proceder ao registro da Certidão de Regularização Fundiária. A qualificação registral 

deve se limitar apenas à verificação da observância dos requisitos legais, sem questionar a 

licitude ou legitimidade da atividade da autoridade competente, tendo em vista que o ato 

administrativo goza de presunção de legalidade. (LOUREIRO, 2019, p. 951).  

Por fim, abre-se uma matrícula matriz, também chamada de matrícula-mãe, sendo 

feito o registro da Certidão de Regularização Fundiária e abertas as matrículas referentes às 

unidades imobiliárias resultantes do projeto aprovado, sendo descrito o imóvel em cada 

matrícula, conforme descrição fornecida pela Certidão de Regularização Fundiária e 

documentos anexos. 

 

CONCLUSÃO 

A partir deste pequeno ensaio, pode-se verificar que instituto da Regularização 

Fundiária Urbana no Brasil vem apresentando inúmeras evoluções, seja do ponto de vista do 

interesse político, neste caso através da produção legislativa, seja pela forma em que se 

desenvolve nos órgãos e entidades da Administração Pública. 

Outra questão revisitada nesta pesquisa é o fato de que a Regularização Fundiária 

Urbana no Brasil atende e concretiza inúmeros princípios e regras previstos na Constituição 

Federal de 1988, a exemplo da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade, 

do direito social à moradia e do direito à propriedade, além de trazer diversos benefícios para 

os Municípios, aos ocupantes, a sociedade em geral e ao sistema registral.  

Prova disto são os objetivos que constituem a Regularização Fundiária Urbana no 

Brasil, previstos no art. 10, da Lei nº 13.465 de 2017, que exemplificativamente destaca que 

deve-se identificar os núcleos urbanos informais para promover a integração social e a 
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geração de emprego e renda, para garantir o direito social à moradia, para efetivação da 

função social da propriedade, prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos 

informais, entre outros. 

Ademais, cumpre-se relembrar que existem 03 (três) modalidades de Regularização 

Fundiária no Brasil a partir da Lei nº 13.465/17. Basicamente é possível apontar a Reurb de 

interesse social (Reurb-S, destacada no art. 13, inciso I), Reurb de interesse específico 

(Reurb-E, prevista no art. 13, inciso II) e a Reurb inominada (Reurb-I, mencionada no art. 

69). 

A classificação do interesse visa exclusivamente à identificação dos responsáveis 

pela implementação ou adequação das obras de infraestrutura essencial (na Reurb-S será o 

Município o responsável, enquanto na Reurb-E isso será definido no projeto), bem como 

para definir o direito à gratuidade das custas e emolumentos notariais e registrais (só na 

Reurb-S há isenção) em favor daqueles a quem for atribuído o domínio das unidades 

imobiliárias regularizadas. 

Por fim, na perspectiva do processo administrativo da Regularização Fundiária 

Urbana, cabe-nos referenciar a importância dada aos municípios brasileiros, afinal, por meio 

de suas atuações administrativas, irão realizar todos os atos que antecederão o registro, 

cabendo ao oficial do cartório de registro de imóveis apenas à verificação da observância 

dos requisitos legais, sem questionar a licitude ou legitimidade da atividade da autoridade 

competente, tendo em vista que o ato administrativo goza de presunção de legalidade. 
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Resumo 

A partir da relação estruturada entre saúde e meio ambiente urbano, o presente trabalho 

tem por finalidade apresentar uma discussão teórica envolvendo o conceito de 

acessibilidade no campo das cidades para pessoas com deficiência, em uma associação 

com as questões de qualidade ambiental e de vida, como premissa para a efetividade dos 

direitos de cidadania dessas pessoas. Assim, pensando o âmbito urbano em consonância 

com a proteção do bem-estar individual e coletivo, tal como dos direitos de cidadania de 

grupos vulneráveis, objetiva-se refletir criticamente sobre a acessibilidade urbanística 

voltada para a inclusão das pessoas com deficiência, uma vez que há inversões na lógica 

de exclusão-desigualdade ao se tratar do grupo marginalizado em questão no instante em 

que as cidades buscam a instituição de um novo modelo, com medidas práticas que 

objetivem garantir o direito ao ambiente urbano saudável, equilibrado, acessível, 

inclusivo e com qualidade de vida para todos os indivíduos. Adotando-se uma abordagem 

bibliográfica, que se apoia em estudos sobre os direitos humanos e acessibilidade urbana 

a partir de um novo modelo de cidade inclusiva e sustentável, é possível concluirque 

essemodelo permite que a cidade e seus espaços sejam usufruídos por todos, em 

condições de igualdade material, e que sejam utilizados como meio para a realização do 

ideal de inclusão social e efetivação do direito à cidade. 

 

Palavras-chave: Cidade inclusiva e sustentável. Pessoa com deficiência. Acessibilidade 

urbana. Diretos humanos. 

 

INTRODUÇÃO 

A qualidade de vida de uma população depende de suas condições de acesso aos 

bens de serviços econômicos e sociais. À vista disso, o intenso processo de urbanização 

vinculado às perspectivas capitalistas e de favorecimento de uma onda contrária aos 

anseios das populações vulneráveis trouxe significativas transformações, especialmente 

nos campos social e espacial, colaborando para o aprofundamento das desigualdades 

socioespaciais. Nesse sentido, este artigo destaca as pessoas com deficiência como um 

dos grupos vitimados no âmbito desse processo construtivo das cidades contemporâneas. 

Ao tecer reflexões sobre a condição dessas pessoas, notam-se diferentes problemáticas 
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causadas diretamente pelaausência de infraestrutura adequada, além de bens e serviços 

urbanos cada vez mais complexos e inacessíveis a essa camada social.  

A partir desse panorama inicial, destaca-se a emergência estrutural de se pensar e 

desenvolver espaços urbanos orientados para a promoção do bem-estar individual e 

coletivo, de modo a garantir às pessoas com deficiência e outros grupos vulneráveis 

alocados no seio das cidades contemporâneas, enquanto pessoas que enfrentam males 

sociais e espaciais, um conteúdo mínimo de dignidade. Assim, coloca-se em pauta o novo 

modelo de cidade, de caráter inclusivo e sustentável, como mecanismo para assegurar um 

ambiente urbano pautado no respeito aos direitos humanos das populações 

marginalizadas e, especialmente, das pessoas com deficiência.  

Embora o texto constitucional tenha como propósito fundamental assegurar a 

proteção e o exercício pleno e equitativo dos direitos humanos para todas as pessoas, 

pressupostos que são relembrados pelas normas construídas no âmbito urbanístico e no 

plano social em relação às pessoas com deficiência, tem-se que as cidades 

contemporâneas ainda se mostram em desacordo com a prática desses direitos. Dessa 

forma, torna-se um desafio cotidiano pensar o direito à cidade e o amplo acesso a direitos 

humanos por parte dessa população sem remeter a questão aos pormenores da 

acessibilidade urbanística, uma vez que se relaciona à liberdade, ao bem-estar e ao acesso 

a oportunidades de se viver com qualidade de vida nas cidades brasileiras – em estado de 

inclusão e sustentabilidade.  

Pensar o planejamento das cidades a partir de um viés de inclusões e 

sustentabilidade significa buscar a reversão do cenário de exclusões concretas 

vivenciadas pelos integrantes do grupo das pessoas com deficiência. Esse panorama faz 

com que os princípios trazidos à tona pelo novo modelo de cidade sejam postos em 

conformidade com a qualidade dos espaços, bens e serviços urbanos, que passam a 

externar aspectos em prol da inclusão social dessas pessoas, além de contribuir para a 

retirada de grupos vulneráveis das margens das sociedades e propulsionar o exercício das 

cidadanias civil, política e social.  

Assim, este trabalho tem como pano de fundo para a discussão pensar o direito à 

acessibilidade urbanística enquanto um direito humano necessário ao desenvolvimento 

da cidade inclusiva e sustentável. A metodologia empregada se concentra no 

levantamento bibliográfico de estudos que se apoiam na interlocução entre direitos 

humanos e acessibilidade urbanística e que propõem a consolidação de um novo modelo 
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de cidade, que leve em consideração os pressupostos da inclusão e da sustentabilidade. 

Nesse sentido, o escrito está dividido em três capítulos que se complementam entre si, a 

fim de fornecer uma visão crítica sobre o tema: o primeiro aborda o conceito de 

acessibilidade urbanística e a compreensão do novo modelo de cidade inclusiva e 

sustentável; o segundo diz respeito à análise das desigualdades estruturais que afetam as 

pessoas com deficiência de forma geral e quando inseridas no âmbito das cidades, 

pensando a acessibilidade urbanística como um preceito instrumental para o acesso a 

outros direitos; por fim, a reflexão recai sobre a acessibilidade como expressão da 

cidadania inclusiva e sustentável.  

 

1. POR UM NOVO MODELO DE PROJETO URBANÍSTICO: 

ACESSIBILIDADE E CIDADES SUSTENTÁVEIS 

 

Compreender o real cenário em que as cidades brasileiras se encontram inseridas 

não é uma tarefa fácil. Em razão de um intenso crescimento urbano, as cidades se 

tornaram o principal locus de desigualdade, ante a inexistência de uma infraestrutura 

adequada e a colocação de serviços urbanos complexos e inacessíveis arquitetônica, 

linguística e economicamente a todas as pessoas. Apesar da construção de um espaço 

urbano ideal no âmbito dos regramentos constitucional e urbanístico surgidos a partir do 

final da década de oitenta, em que a cidade é vista como um espaço que deve ser 

concebido, vivido, percebido e responsável por integrar pessoas de forma igualitária por 

meio das atividades cotidianas, fato é que a prática demonstra outra perspectiva. 

Vivenciada principalmente pelas pessoas com deficiência, além daquelas com 

mobilidade reduzida, a acessibilidade urbanística desempenha um papel fundamental no 

que diz respeito à tutela e ao exercício dos direitos humanos, como a liberdade de 

locomoção e o acesso aos direitos de caráter social, especialmente as garantias 

fundamentais da educação, do trabalho, do lazer e do transporte, para que usufruam desses 

serviços com autonomia e independência. Nesse viés, para os fins deste trabalho, pode-

se entender que a acessibilidade compreende a possibilidade que uma pessoa com 

deficiência tem de interagir com o espaço urbano, o que implica a garantia e a capacidade 

de acesso, de aproximação, de utilização e manuseio de ambientes ou objetos (ABNT, 

2015). Dessa forma, a acessibilidade presente no meio urbano é um reflexo da qualidade 

de vida da sociedade. 
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Ao levar em consideração o planejamento das cidades sob a ótica da inclusão 

social, a promoção de espaços plurais segue simultaneamente a proposta dos direitos 

humanos na contemporaneidade, além de perfazer o vínculo efetivo entre a teoria e a 

prática do direito à cidade. Cabe ressaltar que, conforme coloca Henri Lefebvre (2001), 

tomando por base uma perspectiva marxista para observar as relações desiguais travadas 

no ambiente urbano, o direito à cidade deve ser compreendido como o amplo conjunto de 

direitos que, associados à dignidade da pessoa humana e ao acesso aos bens e serviços da 

cidade, garantem a qualidade de vida para o cidadão vivente nesses espaços. Como 

afirmado, o preceito da igualdade material entre diferentes grupos que ocupam o espaço 

urbano é uma tônica tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Cidade. Nesses 

documentos, o planejamento territorial adequado passa a ser considerado um dever de 

todos e um direito humano das pessoas com deficiência, já que, por meio da redução ou 

extinção – o que compreendemos ser impossível – de barreiras físicas e atitudinais, haverá 

a expansão da autonomia do grupo em questão. 

Por isso, considerar a qualidade de vida desde uma perspectiva de planejamento 

urbano requer a implementação de melhorias no desenho urbano e na usabilidade do 

espaço, de forma a adicionar bem-estar na vida dessas pessoas. Nesse sentido, conforme 

preleciona Fabíola de Oliveira Aguiar (2010, p. 17): 

A acessibilidade é também uma questão referente à qualidade e está 

intimamente relacionada a fatores como conforto e segurança. A mobilidade é 

um direito humano, e os espaços públicos têm que cumprir requisitos que 

forneçam acessibilidade a todos os usuários potenciais, sem excluir os de 

comunicação ou locomoção reduzida. 

 

Não é possível considerar a existência de uma cidade de modo apartado de seu 

contexto social, político-cultural e global. Desse modo, tratar sobre a ideia de cidade 

inclusiva e acessível, em sintonia com a sustentabilidade, perpassa necessariamente sobre 

os aspectos sociais, que, ao abarcar o espaço urbano, a qualidade de vida dos cidadãos se 

torna um referencial. Isso porque, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(2008), a qualidade do meio ambiente urbano é uma determinante social da saúde, de 

forma a permitir às camadas mais vulneráveis da sociedade o acesso à cidade em 

condições de qualidade de vida, inclusiva e sustentável, a fim de maximizar o bem-estar 

individual e coletivo.  

É justamente com o pensamento voltado para a construção de cidades preocupadas 

com a inclusão social de pessoas com deficiência que surge o novo modelo de 
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planejamento urbano, a que se referem as cidades sustentáveis. Essa nova formatação tem 

por finalidade ampliar o conteúdo dos direitos humanos e também elevar as relações entre 

inclusão social e gestão urbana. Conforme define a Organização Mundial da Saúde 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008), a cidade sustentável é aquela que coloca 

em prática, de modo contínuo, a melhoria de seu ambiente físico e social, de tal maneira 

que a acessibilidade urbanística se torna um dos pilares para se pensar a saúde urbana, 

dada sua essencialidade para o critério de qualidade de vida e acesso a direitos básicos 

por parte das pessoas com deficiência. 

Com isso, Márcia Faria Westphal e Sandra Costa Oliveira (2015, p. 98) afirmam 

que: 

Além de reconhecer a saúde em sua positividade como expressão de qualidade 

de vida, uma cidade que se pretende saudável gera processos participativos, 

sociais e institucionais na elaboração coletiva de determinada visão de cidade 

e, sobretudo, busca acordar uma intervenção coletiva e direcionada a todas as 

políticas sociais para uma meta: melhorar continuamente a vida de todos os 

cidadãos.  

 

Dessa maneira, alinhado aos objetivos colocados pela Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015), que 

contemplam aspectos referentes à garantia de uma vida saudável, à promoção do bem-

estar para todos e a consolidação de cidades e assentamentos humanos inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis, o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos 

Humanos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2017) trouxe novas abordagens 

para se pensar o meio urbano e sua relação com o bem-estar individual e coletivo. Em 

que pesem as diversas previsões que o documento apresenta, pode-se destacar a 

infraestrutura urbana adequada como uma premissa elementar, associada à qualidade de 

vida, à equidade e à inclusão social, fatores que permitem com que a cidade seja utilizada 

como espaço para a realização prática dos direitos humanos, sobretudo ao tratar das 

pessoas com deficiência.  

Nesse viés reflexivo, a infraestrutura urbana adequada diz respeito à melhoria dos 

meios de mobilidade e transporte, permitindo uma conexão da população entre si e com 

outros espaços urbanos. O segundo, vinculado à qualidade de vida, leva em consideração 

a melhoria do uso dos espaços e serviços que compõem o leque de necessidades diárias 

dos moradores, fornecendo segurança e conforto, tanto em termos materiais quanto 

formais. Por último, a equidade e a inclusão social funcionam como mecanismos que 

reforçam a proteção jurídico-social de grupos vulneráveis e minoritários, além de 
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assegurar sua participação nas esferas social, política e cultural, como instância apta a 

promover a cidadania plena desses indivíduos, dos quais as pessoas com deficiência são 

partes indissociáveis.  

A título exemplificativo, esse novo modelo de planejamento urbano que se vincula 

às perspectivas da inclusão social e da sustentabilidade pode ser referenciado a partir do 

caso de acessibilidade nas calçadas. Enquanto elementos próprios da estrutura urbana, as 

calçadas permitem que todos os indivíduos possam se locomover livremente e com 

segurança, de modo que sua projeção adequada, com rampas, faixa livre de circulação 

com tamanho mínimo permitido e piso tátil, permite a todos os pedestres, pessoas com 

deficiência ou não, usufruir do benefício de estar em interação e convívio com as 

diferentes formas de expressão da inclusão social nas cidades, além da possibilidade de 

acesso livre a todos os pontos da cidade. 

Além disso, o conceito de desenho universal pode ser utilizado a partir de um 

caráter prático, a fim de que sirva como instrumento para o planejamento das cidades em 

contato com o novo modelo de sustentabilidade, inclusão e promoção da qualidade de 

vida para pessoas com deficiência. De acordo com Renata Cardoso Magagnin (2009), o 

desenho universal tem como objeto auxiliar a criação da política urbana que busque uma 

nova forma de gerar maior igualdade no seu emprego por todos, seja em espaços ou 

equipamentos urbanísticos. Esse método de projeto visa atender uma maior gama de 

características antropométricas e sensoriais da população com deficiência e com 

mobilidade reduzida, evitando a produção de ambientes e elementos espaciais que 

atendam especificamente um ou outro público distinto.  

Diante disso, é possível afirmar que os projetos de acessibilidade urbanística 

funcionam como instrumentos capazes de proporcionar às pessoas com deficiência uma 

vivência urbana pautada nos princípios de autonomia, segurança, conforto e liberdade. 

Fato é que, ao promover o reconhecimento do direito à cidade inclusiva e sustentável, 

paralelamente também se garante às pessoas sem deficiência o bem-estar e o acesso a 

espaços urbanos adequados e em equilíbrio com o direito à vida digna e com qualidade, 

sendo possível mencionar o respeito às diferenças em ambiente urbano. Somado à 

acessibilidade urbanística, o planejamento sustentável se vincula à promoção dos direitos 

humanos como política urbana, que, por meio de ações que envolvem estratégias 

especiais, de ampliação da autonomia das pessoas com deficiência, compreendidas como 

essenciais à satisfação das garantias jurídico-sociais básicas dessa população. 
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Consequentemente, esse modelo tem como propósito fundamental intervir sobre 

as condições de vida, de forma a reduzir as vulnerabilidades sociais e promover o 

desenvolvimento das cidades como espaços de busca constante do bem-estar das 

populações vulneráveis e, sobretudo, das pessoas com deficiência, que, carentes de 

serviços que incluam a perspectiva da acessibilidade, se veem necessitadas de maior 

observância para a realização de seus direitos. 

 

2. DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 

DESIGUALDADES E EXCLUSÕES NAS CIDADES 

 

A visualização dos pormenores da trajetória social, jurídica e política ocidental 

permite verificar que as pessoas com deficiência estão presentes em todos os períodos, 

sempre como grupo posto à margem do discurso histórico oficial, levado adiante por 

grupos considerados hegemônicos. Nessa relação entre dominantes e dominados, as 

pessoas com deficiência aparecem como população subjugada, cuja gramática dos 

direitos humanos fezparte de propostas negacionistas, reducionistas ou de não 

reconhecimento, de modo que toda construção de modelos de abordagem em relação a 

essas pessoas foi forjada não por seus integrantes, mas sim pela parcela populacional cujo 

acesso a direitos constitui uma naturalidade (PALACIOS; BARIFFI, 2007).  

O fenômeno de apropriação, por parte dos grupos hegemônicos, de um discurso 

que deveria pertencer majoritariamente às pessoas com deficiência e às propostas de suas 

lutas sociais em prol da inclusão é explicitado na medida em que os processos de não 

reconhecimento3 dessas pessoas enquanto cidadãos e sujeitos de direitos humanos se 

fizeram marcantes. As atribuições negativas delegadas à existência das pessoas com 

deficiência em meio a sociedades preponderantemente corponormativas partiram de uma 

perspectiva eugenista, posta em vigor durante a antiguidade e readotada durante o projeto 

genocida do nazismo (CARVALHO-FREITAS; MARQUES, 2007), e alcançaram 

critérios biomédicos na modernidade, que fundamentam um retorno à observância dos 

sentidos e da capacidade produtiva das pessoas com deficiência. No entanto, é certo que 

                                                           
3 As teorias da igualdade, da justiça e da não discriminação na contemporaneidade, enquanto vinculadas ao 

compromisso emancipatório dos direitos humanos, veiculam a ideia de reconhecimento das populações 

vulneráveis enquanto sujeitos de direitos. Essa categoria jusfilosófica advém das contribuições da corrente 

idealista alemã, do século XVIII, cujo principal expoente é George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). 

Mais recentemente, ante a persistência histórica das vulnerabilidades e das violações de direitos, a teoria 

do reconhecimento foi revisitada, sob a ótica preponderantemente jurídico-cultural, por George Mead, Axel 

Honneth e Charles Taylor, cujas teses se aproximam da ideia de multiculturalismo.  
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não podemos compreender as diferentes formas de abordagem das deficiências de forma 

estanque e superável a partir do surgimento de outro modelo, haja vista a possibilidade 

fática de coexistência desses paradigmas em um mesmo ordenamento jurídico.  

De fato, a tentativa de consolidar uma tradição ocidental de direitos humanos em 

face de agrupamentos historicamente discriminados não se efetivou, uma vez que a 

inacessibilidade aos direitos por parte das pessoas com deficiência fez com que não 

fossem incluídas como cidadãos na ordem social de igualdades (NUSSBAUM, 2013). 

Ante a impossibilidade crônica de acesso à cidadania social, econômica e cultural para 

pessoas com deficiência, faz-se preciso trabalhar a questão das vulnerabilidades como 

uma questão de direitos humanos, de forma crítica e compreendendo tais direitos como 

possibilidades reivindicatórias para grupos socialmente excluídos. Em realidade, como 

temos afirmado, as pessoas com deficiência estão expostas a uma lógica de remoções 

arbitrárias do âmbito da cidadania social, principalmente em virtude da ausência de 

acessibilidades e, consequentemente, de exercício de outras garantias. Significa dizer que 

a cidadania social, cujo mote é exatamente proporcionar uma ampliação no conteúdo 

axiológico dos direitos à igualdade (BOBBIO, 2004) e não discriminação, não passou de 

uma utopia para pessoas com deficiência.  

De forma associada aos processos de exclusão social e não reconhecimento das 

pessoas com deficiência como cidadãos e sujeitos de direitos, é possível afirmar a 

existência de um quadro de sucessivas violações estruturais em relação aos direitos 

humanos das pessoas com deficiência, o que impede a desconstrução social e cultural do 

modelo de subjugação que faz com que esse grupo ainda seja inserido na esfera das 

vulnerabilidades, o que denominamos de tripé paradigmático das violações de direitos 

humanos das pessoas com deficiência. A tríade é composta da seguinte forma: i) 

existência de um histórico de discriminações, que pode ser percebido a partir da 

observância das diferentes fases que permearam a história das pessoas com deficiência; 

ii) ausência de vontade político-social de concretizar direitos humanos de grupos 

considerados vulneráveis, ante a dificuldade de compor uma realidade em que o pensado 

e o praticado em termos de direitos se convirja, como uma "bipolaridade normalizada" 

(RUBIO, 2015); e iii) critério da heterogeneidade intrínseca ao grupo, enquanto composto 

por pessoas com diferentes recortes de deficiência e seus graus, faixa etária, etnia e 

gênero, como fator de dificuldade que se impõe diante da construção de políticas públicas 

que abarquem a diversidade existente dentro da própria comunidade.  
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Para além das problemáticas que inserimos no âmbito desse tripé paradigmático, 

faz-se necessário reconhecer que a contemporaneidade marca as pessoas com deficiência 

a partir de padrões físico-estéticos, que permite a redução da condição humana desses 

sujeitos, desqualificando-as e permitindo o assentamento de um cenário de coisificações. 

No âmbito das cidades, as desigualdades se tornam mais relevantes em face das pessoas 

com deficiência, uma vez que a ausência de espaços urbanos adequados ao acesso dessas 

pessoas funciona como limitante no exercício de direitos. Isso porque o próprio modelo 

a partir do qual são construídas se torna desigual e alinhado não aos direitos humanos 

dessas pessoas, mas somente à lógica de produção capitalista, a qual, contraposta às 

aspirações de populações vulneráveis, funciona tanto como fator para a redução de custos 

em acessibilidade quanto para o emprego de adequações somente naquilo que trará mais 

eficiência ao processo produtivo. A produção desigual dos espaços urbanos faz com que 

sejam considerados campos da exploração humana e de acirramento das desigualdades 

entre grupos vulneráveis e hegemônicos (ENGELS, 2010).  

Afetos aos direitos humanos das pessoas com deficiência, os avanços em termos 

normativos erguidos desde a última década foram fundamentais para ensaiar uma 

reversão da lógica de exclusões concretas e inacessibilidades no plano das cidades. No 

campo do direito internacional, a entrada em vigor da Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2007, foi fundamental para que se esboçasse 

uma nova metodologia de análise sobre os direitos do grupo em questão. A substituição 

teórica do modelo internacional de deficiência (international disability model), associada 

às contribuições dos estudos críticos sobre deficiência, permitiu a realização de uma 

renovação epistemológica em relação a toda a produção legislativa e de políticas públicas 

envolvendo sujeitos desse grupo desde a entrada em vigor da Convenção. De fato, o 

grande triunfo desse documento internacional está na abordagem do conceito de 

deficiência de acordo com o paradigma social, que enxerga as limitações no ambiente em 

que a pessoa está inserida, mas acrescido de um corpus jurídico de codificação dos 

direitos humanos (DEGENER, 2017).  

O novo paradigma que aparece junto ao documento convencional tem por 

finalidade reconhecer que os problemas que limitam o acesso de pessoas com deficiência 

aos seus direitos humanos não estão somente na pessoa ou mesmo no ambiente (QUINN; 

DEGENER, 2002), como apregoavam os paradigmas biomédico e social, 

respectivamente. Na verdade, a caracterização das pessoas com deficiência como sujeitos 
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vulneráveis decorrência da ausência de respostas efetivas no âmbito político, jurídico e 

social em face da persistência do estado de violações de direitos humanos. Assim, 

transplantando essa premissa para o âmbito das cidades, tem-se que o Estado surge, 

juntamente à própria sociedade civil, como corresponsável pela introdução e manutenção 

de obstáculos atitudinais e ambientais que ocasionam o estado de inacessibilidade. Desse 

modo, inaugura-se uma visão dos direitos humanos desde uma ótica promocional, cuja 

finalidade precípua é a de reverter o processo de exclusão das pessoas com deficiência e, 

em consequência, inseri-las no âmbito da cidadania social e do reconhecimento enquanto 

sujeitos de direitos (DEGENER, 2017).  

A título exemplificativo, na hipótese de uma estação de transporte público urbano 

ser arquitetonicamente acessível a uma pessoa com deficiência física, consequentemente 

isso permitirá a ela não apenas o exercício do direito de livre locomoção, mas também o 

acesso ao direito social ao transporte. Isso revela que o direito à acessibilidade urbanística, 

quando aplicado às pessoas com deficiência, aparece como garantia de duplo viés, que, 

por um lado, afirma-se enquanto direito em si mesmo e, por outro, deve ser considerado, 

mais enfaticamente, como direito instrumental, responsável por permitir o acesso desses 

sujeitos a outras garantias (BARCELLOS; CAMPANTE, 2012). Dessa forma, a 

compreensão da importância do direito à acessibilidade urbanística para as pessoas com 

deficiência, enquanto um fator de emancipação e acesso a direitos humanos, deve ser 

vinculada a uma hermenêutica jurídico-social preocupada com o horizonte histórico do 

direito e de sua função. Representa, sobretudo, não tratar os direitos humanos das pessoas 

com deficiência com desprezo ou ares de universalismo – que representa um discurso 

intencional de chancela da vulnerabilidade –, mas sim olhar a realidade material e as 

desigualdades a que essas pessoas estão expostas no âmbito das cidades.  

 

3. ACESSIBILIDADE URBANÍSTICA COMO EXPRESSÃO DA CIDADANIA 

INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL 

 

Com a irrupção do século XXI, as problemáticas relacionadas às cidades assumem 

outras roupagens, uma vez que trazem à tona as questões da sustentabilidade e da inclusão 

em torno das dimensões do desenvolvimento e das alternativas urbanas que se 

configuram. Diante disso, para além do conceito comum de sustentabilidade, voltado aos 

setores unicamente ambientais ou econômicos, surge também o setor social, em equilíbrio 

com os demais pontos colocados pela temática, como conjunto de ações que têm como 
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propósito melhorar a qualidade de vida da população como um todo, visando reduzir as 

desigualdades sociais e ampliar o acesso aos direitos e serviços básicos. Logo, ao pensar 

o quadro socioespacial das cidades contemporâneas, fica evidente o impacto do espaço 

sobre a sociedade, sendo cada vez mais complexos, tanto em termos quantitativos quanto 

qualitativos. Com esse cenário, o Brasil tem enfrentado diversos desafios e novas 

demandas que pululam em relação às temáticas do espaço urbano e da acessibilidade.  

A estimativa brasileira é que aproximadamente 45 milhões de pessoas declararam 

ter alguma deficiência, dentre as variantes motora, auditiva, visual e mental, o que 

representa cerca de 23,9% da população total do país (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Por outro lado, tem-se que 80% da população 

vivem no meio urbano, mas que, ao mencionar o planejamento desse alto índice de 

crescimento, este tornaria inacessível ao presenciar inúmeras barreiras físicas que 

impedem as pessoas com deficiência de viver e acessar a cidade. Fato é que não podemos 

colocar em prática as dimensões referentes à ideia de cidade inclusiva e sustentável sem 

pensar, em primeiro lugar, no principal ator dessa dinâmica: o próprio cidadão. Nesse 

contexto, a ideia de acessibilidade para as pessoas com deficiência pode se referir à 

possibilidade de participação desses sujeitos em condições de igualdade e em estado de 

não discriminação, enquanto uma das condições fundamentais para se atingir o ideal de 

inclusão social (OLIVEIRA, 2006).  

Para tanto, pensar o direito à acessibilidade urbanística representa superar os 

limites contidos em simplórias intervenções pontuais que têm por finalidade facilitar a 

locomoção das pessoas com deficiência em contextos determinados, como superação 

parcial de obstáculos que anulam o acesso aos demais serviços que a cidade dispõe, como 

educação, trabalho, lazer e a própria mobilidade. No entanto, não há perspectivas de 

eliminarnecessariamente as fontes produtoras das inacessibilidades e exclusões na esfera 

das cidades, (in)formadas desde a lógica do capitalismo e da produção urbana das 

desigualdades. Assim, na medida em que se prioriza a acessibilidade urbanística, 

compreende-se sua integração junto ao núcleo social da sustentabilidade e da inclusão, o 

que remete a uma série de elementos associados à melhoria da qualidade de vida, à 

democracia e aos direitos humanos dessas populações (ZANDEMONIGNE; TIBÚRCIO, 

2013).  

De acordo com Marta Dischinger, Vera Ely e Sônia Piardi (2012), pode-se 

identificar quatro componentes que tornam possível a avaliação do nível de acessibilidade 
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no ambiente construído das cidades, que também servem como referencial para se pensar 

a construção de projetos universais, que transplantamos, pelos fins do trabalho, para o 

caso das pessoas com deficiência e o consequente exercício de seus direitos humanos na 

esfera urbanística:  

i) Orientação, consistente na condição de compreensão do espaço a partir de sua 

configuração arquitetônica e da sua organização funcional, como possibilidade de 

distinguir o local onde se está e o percurso que se deve fazer para chegar a um 

determinado destino, a partir de informação arquitetônica e suportes informativos (placas, 

letreiros, sinais e mapas); 

ii) Deslocamento, que se refere à condição de movimento nos percursos 

horizontais e verticais e sua continuidade, ou seja, a possibilidade de se deslocar de forma 

independente em percursos livres de obstáculos, que ofereçam conforto e segurança ao 

usuário; 

iii) Uso, como condição que possibilita a utilização dos equipamentos e a 

participação nas atividades-fim, de modo que os equipamentos urbanísticos devem ser 

acessíveis a todos os usuários e passíveis de serem manuseados com segurança, conforto 

e autonomia; 

iv) Comunicação, que deve ser condição de troca e intercâmbio entre pessoas e 

entre elas e equipamentos de tecnologia assistida, como terminais de computadores e 

telefones com mensagens de texto, que permitam o ingresso e uso do ambiente.  

Esses quatro componentes utilizados para se pensar a inclusão social das pessoas 

com deficiência no ambiente urbano, a partir de um recorte que enfoca o uso da 

acessibilidade urbanística, permitem compreender que o seu uso em prol dos direitos 

humanos dessa população é essencial para o crescimento, convívio e boa qualidade 

urbana. Além disso, propor soluções e condições similares para todos os indivíduos em 

sociedade se torna uma palavra de ordem necessária para assegurar o exercício da 

cidadania civil, política e social de populações vulneráveis, além do direito à cidade. Por 

isso, o estabelecimento de uma inter-relação entre tais fatores é necessário para que se 

obtenham níveis de efetiva inclusão socioespacial das pessoas com deficiência no âmbito 

urbanístico, dos quais édestacávela melhoria das condições do meio ambiente físico, com 

a superação de barreiras físicas que podem impedir ou dificultar a realização de direitos 

humanos.  
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Pode-se dizer que atentativa de consolidar uma dimensão protetiva para pessoas 

com deficiência no âmbito das cidades a partir da legislação brasileira, além da promoção 

dos direitos humanos, foi posta em vigor pelo Estatuto da Cidade, que registrou no plano 

formal a necessidade de implementação de espaços urbanos que possibilitem o exercício 

de direitos por essas pessoas e garanta condições de vida saudáveis em ambientes 

sustentáveis e inclusivos. Ademais, o documento em questão foi responsável por reforçar, 

em suas primeiras considerações, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 

em prol do bem coletivo e igual para todos, às quais é possível acrescentar a preocupação 

com a efetivação prática do direito à acessibilidade urbanística, como princípio 

fundamental para o desfrute da cidade em sua mais ampla perspectiva.  

Uma abordagem crítica do direito à acessibilidade urbanística para as pessoas com 

deficiência é, sobretudo, uma tentativa de ir além da liberdade de locomoção e afirmar 

outras dimensões possíveis para esse direito humano, como a possibilidade de superar 

barreiras físico-atitudinais que limitam o acesso a outras garantias fundamentais. Na 

verdade, a própria recusa em estabelecer um quantum mínimo de acessibilidade 

urbanística pode ser considerada uma afronta aos direitos humanos dessa população, uma 

vez que  

[...] los problemas generados por la falta de accesibilidad son problemas 

directamente relacionados con el ejercicio de derechos y cumplimiento de 

deberes y, por tanto, no son problemas que se puedan atajar mediante la mera 

supresión de barreras físicas cuando éstas se producen. De acuerdo a este 

modelo es necesario identificar por qué se producen las barreras, qué se puede 

hacer para que no se vuelvan a originar, y cómo desarrollar las medidas, 

programas y políticas necesarias para avanzar hacia la igualdad de 

oportunidades de los ciudadanos en el ejercicio de derechos y cumplimiento 

de deberes4. (MOZOS; LÓPEZ, 2005, p. 47) 

 

A análise das categorias da acessibilidade urbanística e das cidades inclusivas e 

sustentáveis permite traçar uma correlação nítida entre ambas, no sentido de que a 

promoção da inclusão social de pessoas com deficiência no ambiente urbano depende 

diretamente da garantia do direito à acessibilidade. Trata-se de um binômio que não pode 

ser desfeito, uma vez que constitui fundamento essencial para fomentar a equidade de 

vivências e experiências em sociedade, como medida de melhoria da qualidade de vida e 

                                                           
4 Tradução livre: [...] os problemas gerados pela falta de acessibilidade são problemas diretamente 

relacionados ao exercício de direitos e cumprimento de deveres e, portanto, não são problemas que podem 

ser enfrentados através da simples remoção de barreiras físicas quando ocorrem. De acordo com esse 

modelo, é necessário identificar por que as barreiras ocorrem, o que pode ser feito para que elas não se 

originem novamente e como desenvolver as medidas, programas e políticas necessárias para avançar em 

direção à igualdade de oportunidades para os cidadãos no exercício de direitos e cumprimento de deveres. 
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de respeito aos direitos humanos de populações vulneráveis. Logo, a acessibilidade e a 

mobilidade são condições basilares para a construção de uma cidade sustentável e 

inclusiva (RIBEIRO FILHO; COSTA; ALVES, 2017), que reconheça as pessoas com 

deficiência como sujeitos de direitos e cujas diferenças são merecedoras de respeito.  

Assim, pode-se afirmar que os novos modelos de urbanismo, que são pensados 

como forma de se garantir a construção de cidades sustentáveis e inclusivas, deve ser 

formatada segundo o núcleo da acessibilidade urbanística em sua aplicação para pessoas 

com deficiência. Como um mecanismo fundamental para possibilitar a efetivação prática 

de direitos humanos, especialmente do direito à cidade, a garantia da acessibilidade em 

espaços urbanos encerra uma luta do grupo em questão, que já atravessa séculos, contra 

a existência de barreiras urbanísticas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

À luz de uma interlocução entre direito e urbanismo, o presente trabalho teve por 

finalidade pensar criticamente o direito à acessibilidade urbanística enquanto um direito 

humano necessário ao desenvolvimento de cidades inclusivas e sustentáveis para pessoas 

com deficiência. Qualquer pensamento que tenha por propósito analisar o acesso das 

pessoas com deficiência aos direitos humanos implica reconhecer a existência de um 

histórico de violações sistemáticas e dificuldades estruturais de acesso às suas garantias 

fundamentais. Além de outros fatores, atribuímos esse quadro de não reconhecimento 

dessas pessoas enquanto sujeitos de direitose de afastamento da cidadania social àquilo 

que denominamos de tripé paradigmático das violações, que contempla o próprio 

histórico violatório, a ausência de vontade político-social em efetivar direitos dessa 

população – o que se justifica em virtude de um abismo cultural, que dissocia teoria e 

prática – e o critério da heterogeneidade, que é intrínseco ao grupo e dificulta a 

formulação de políticas públicas que atendam a coletividade das pessoas com deficiência.  

Na contemporaneidade, as cidades passam por um processo construtivo desigual 

e excludente, o que faz com que populações vulneráveis aprofundem suas dificuldades de 

acesso a direitos humanos nesse campo formulado a partir de assimetrias. Em relação às 

pessoas com deficiência, a necessidade de política de acessibilidade urbanística é uma 

tônica, que tem por finalidade viabilizar o exercício de garantias fundamentais com 

autonomia, liberdade e segurança, de modo que a realização de cidades sustentáveis e 

inclusivas dependediretamente da produção de espaços que levem em consideração e 
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respeitem os direitos dessas pessoas, como forma de garantir o direito à cidade em sua 

formatação de acesso aos bens, serviços e espaços urbanos.  

Nesse viés, as categorias da acessibilidade urbanística e a construção de cidades 

inclusivas e sustentáveis são indissociáveis, uma vez que a garantia da acessibilidade para 

as pessoas com deficiência no âmbito urbano é condição indispensável e instrumental 

para o acesso a outras garantias jurídico-sociais. Além disso, o reconhecimento dos 

direitos humanos das pessoas com deficiência em espaços onde impera a lógica de 

exclusões é elemento necessário à consolidação de sociedades inclusivas. Portanto, em 

conclusão, pode-se afirmar que há uma relação direta entre acesso igualitário aos espaços 

urbanos, inclusão social e inserção das pessoas com deficiência no âmbito das cidadanias 

civil, política e social. Logo, a produção de espaços urbanos que contemplem as 

dimensões da sustentabilidade e da inclusão social depende de uma cidade que também 

conjugue critérios de pluralidade e respeito às diferenças das pessoas com deficiência. 
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URBANIZAÇÃO E CIDADES INTELIGENTES: CONCEITOS E AS BARREIRAS 

DA REALIDADE BRASILEIRA 

Andressa Brum Gibicoski1 

 

Resumo: O presente artigo visa aprofundar o estudo acerca do processo de urbanização 

brasileiro, bem como do modelo urbanístico das chamadas cidades globais – smart cities – 

e da possibilidade de sua implementação dentro da realidade da sociedade do país. O estudo 

parte da contextualização e explanação acerca do processo urbanizatório, bem como dá breve 

panorama acerca das diretrizes legais gerais envolvendo o direito das cidades e as questões 

relativas a urbanização. A partir disto, o estudo parte para a análise geral acerca da estratégia 

urbanística das cidades inteligentes, conceituando-as, bem como caracterizando suas 

peculiaridades e benefícios de sua aplicação. Por fim, pautando-se nas definições e 

apresentadas pelas smart cities, o estudo almeja conferir quais as eventuais barreiras e quais 

as alternativas para sua aplicação dentro do heterogêneo cenário urbano brasileiro. Com 

auxílio da doutrina, legislação e com base na análise de dados, por meio do método 

bibliográfico, o presente estudou se desenvolveu. A reflexão acerca da temática possibilitou 

verificar que o Brasil ainda vive, nos dias atuais, um constante processo urbanizatório, assim 

como precisa de alternativas que auxiliem na ordenação e organização das cidades. Neste 

contexto, a estratégia urbanística das cidades inteligentes apresenta-se como via oportuna 

para auxiliar na situação. Com a junção da sociedade, administração pública e amplo uso das 

tecnologias, é possível a construção eficaz de um plano pautado nas cidades inteligentes. 

Contudo, no Brasil, a mesma te barreiras de ordem financeira, de falta de tecnologia e 

excesso de burocracia. As parcerias público-privadas auxiliam na construção das smart cities 

brasileiras. 

Palavras-chave: Cidades inteligentes. Urbanização. Direito das cidades. Smart cities. 

Parcerias público-privadas. 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização modificou a sociedade mundial, tendo amplos e inegáveis 

reflexos na formação, estruturação e desenvolvimento das cidades. Dentro desta ideia, a 

busca por novos modelos urbanísticos, que sejam capazes de auxiliar o desenvolvimento e 

organização das cidades, demonstra-se cada vez mais necessária.  

Ele pode ser considerado um fenômeno novo dentro da história da sociedade, o qual 

se junta ao crescimento industrial e, também, ao capitalismo. Com o infreável crescimento 

dos centros urbanos, faz-se precisa adoção de estratégias urbanísticas que sejam capazes de 

abraçar estas mudanças sociais, econômicas e estruturais. 

                                                           
1 Advogada, graduada pelo Centro Universitário Franciscano- Santa Maria/RS. 
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Dentro deste contexto e, também, considerando o constante processo de globalização 

e evolução tecnológica que nossa sociedade presencia, o conceito do modelo urbanístico das 

ditas smart cities se forja. As cidades inteligentes são uma alternativa de modelo urbanístico 

que visa aliar o crescimento e organização das cidades com o desenvolvimento de 

tecnologia, de modo com que os instrumentos desta auxiliem na compreensão e orientação 

daquela. 

Considerando estas questões e possibilidades, é preciso que se compreenda de que 

modo as cidades inteligentes se definem, desenrolam-se e quais as principais formas de sua 

aplicação dentro de uma cidade que ainda vive em processo de urbanização. Ainda, tendo 

em vista os pontos e instrumentos apresentados, questiona-se de que modo os conceitos e 

ideais apresentados pelo modelo urbanístico das smart cities pode vir a ser utilizado dentro 

da realidade da sociedade brasileira, haja vista a heterogeneidade da formação urbana de 

nosso território. 

Visando a compreensão e resposta para os questionamentos apresentados, o presente 

artigo valer-se-á do método de abordagem dedutivo, partindo do esclarecimento acerca do 

processo de urbanização, bem como dos conceitos que envolvem as cidades inteligentes 

para, a partir disso, verificar como estas se qualificam e tem aplicação de forma prática 

dentro das cidades. Com tais informações, por fim, buscar-se-á conferir de que modo este 

modelo urbanístico pode, ou não, ser aplicado dentro do contexto em que se formam as 

cidades no Brasil, haja vista a amplitude de formações urbanas que nosso território apresenta. 

Para tanto, será utilizado o método procedimental monográfico, eis que será analisada a vasta 

bibliografia acerca do tema. 

A partir da metodologia empregada e tendo em vista as questões aventadas, o artigo 

apresenta-se em três partes. A primeira abordará os conceitos e breve histórico acerca do 

processo de urbanização, de modo a se verificar como este fenômeno se desenvolve ao longo 

dos anos e qual o tratamento legal dado no Brasil para o tema, em especial considerando-se 

o direito das cidades. O segundo capítulo, por sua vez, abordará as questões envolvendo o 

modelo urbanístico das cidades inteligentes – smart cities –, apresentando os conceitos, as 

características e os instrumentos os quais este modelo se vale para auxiliar na formação e 

organização das cidades. Por fim, o último capítulo fará uma breve análise, a partir dos 

conceitos apresentados, acerca das possibilidades de implementação dos mecanismos das 
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cidades inteligentes dentro do heterogêneo contexto social brasileiro, verificando quais os 

prós, contras e eventuais barreirais aos usos deste modelo urbanístico no Brasil. 

Considerando o constante processo de mutação social, o crescimento das cidades e 

também o sucessivo avanço tecnológico que vivenciamos em nossa sociedade, o presente 

tema apresenta grande relevância, eis que promove a discussão e reflexão acerca da formação 

das cidades e maneiras de torná-las mais ordenadas, produtivas e aptas para o contexto do 

cenário mundial 

1 URBANIZAÇÃO BRASILEIRA E TRATAMENTO LEGAL DO TEMA 

O processo de urbanização ainda se encontra em pleno desenvolvimento no mundo 

inteiro. Em que pese seja muito comum que a abordagem do tema ocorra de forma simplista 

e banal, cumpre verificar que a urbanização abrange uma gama muito maior de definições e 

características. 

Ordinariamente, fala-se sobre urbanização como sinônimo de um crescimento físico, 

onde se vê o alargamento das cidades ou, então, o prolongamento material geograficamente 

visto. Contudo, esta definição acaba deixando de lado fatores tão importantes quanto os de 

ordem física, tais como as questões subjetivas e estruturais relativas tanto a vida nas cidades 

quanto no campo (GONÇALVES, 1995). 

Diante deste panorama, Milton Santos (2008, p.11) compreende o processo de 

urbanização como a junção que envolve o 

nível de urbanização, o desenho urbano, as manifestações das carências da 

população são realidade a ser analisada à luz dos subprocessos econômicos, 

políticos e socioculturais, assim como das realizações técnicas e das modalidades 

de uso do território nos diversos momentos históricos. 

 

Assim, correto se afirmar que a urbanização compreende muito mais que a simples 

migração da população do campo para a cidade, envolvendo variáveis e subjetividades que 

afetam diversos pontos do cenário urbano.  

No que tange ao cenário brasileiro em especial, a expansão da população se deu de 

maneira descontrolada, sem que houvesse um planejamento para o ordenado crescimento 

das cidades. Tal situação foi responsável por acarretar desdobramentos que até hoje podem 

ser facilmente visualizadas nos centros urbanos, quais sejam, as estruturas urbanas 

fragmentadas, os problemas de ordem econômica, social e ambiental (ROSA, 2014, p.20).  
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A saída do campo forja-se dentro de um contexto em que há a mecanização da 

agricultura, a construção de rodovias que interligam as diversas regiões do país e, ainda, há 

o crescimento do grande latifúndio. Tais fatores são fundamentais na mudança da 

concentração populacional no Brasil, a qual acaba acontecendo de duas formas, por meio da 

migração do campo para as cidades – êxodo rural – e também através do movimento entre 

grandes e médias cidades – desconcentração urbana / concentração regional –, formando um 

cenário de busca incessante por melhores condições de trabalho e melhor qualidade de vida. 

(JUNIOR; SANTOS, 2014, p. 4) 

No que concerne à qualidade de vida, cabe mencionar que a Carta Magna brasileira, 

promulgada em 1988, indica em seu artigo 2252 a necessidade de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como fundamento essencial à qualidade de vida sadia da 

população. Tal indicação não compreende apenas o meio ambiente natural, dentro de um 

contexto que considera a natureza sem sofrer modificações causadas pela ação do homem 

(BRITO, 2014), mas também o sentido do meio ambiente artificial, que leva em 

consideração a ideia de um meio ambiente que dá conta do “espaço urbano construído, 

consistente no conjunto de edificações [...], e pelos equipamentos públicos [...]. Desta forma, 

todo o espaço construído, bem como todos os espaços habitáveis pela pessoa humana 

compõem o meio ambiente artificial” (FIORILLO, 2008, p. 300). 

Percebe-se, neste contexto, que a existência de um contexto de meio ambiente sadio 

é um dos preceitos para a qualidade de vida dos cidadãos. A compreensão da qualidade de 

vida buscada por meio do processo de urbanização pelas pessoas, considera que estas 

sejam atendidas com infraestrutura, serviços de saúde, recreação e lazer, 

estabelecimentos comerciais e bancários e áreas verdes, onde também se pode 

acrescentar educação e transporte. O bem-estar dos indivíduos estaria relacionado 

à qualidade do meio físico e social. (COMUNE E CAPINO, 1980 apud PIZZOL, 

2006, p. 4) 

 

 Portanto, é possível se inferir que a qualidade de vida buscada pela população que 

deixa o campo envolve a existência de um contexto urbanístico que possa lhe recepcionar e 

acolher de forma saudável e que abarque suas mais variadas necessidades.  

E, neste sentido, vemos que a população brasileira nas últimas décadas fez um grande 

movimento migratório em direção às cidades. Em 1960 o Brasil possuía 70.992.343 pessoas, 

                                                           
2Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988). 
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sendo que deste total a população rural representava 45,08%, contra os 54,92% da população 

urbana. Passados apenas 50 anos, em 2010 a população brasileira atingia 190.755.799 

habitantes, dentre os quais 84,36% estão concentrados nas cidades, ao passo que apenas 

15,64% da população brasileira se encontra na área rural (IBGE, 2010).  

Os dados apresentados simbolizam a grande mudança estrutural que nosso país 

enfrentou nas últimas décadas. A partir destas transformações pelas quais o Brasil passou, 

faz-se necessária a utilização de instrumentos e estratégias que auxiliem no planejamento e 

ordenação dos espaços habitáveis no país.  

Ressalta-se, dentro do contexto apresentado não só das aglomerações urbanas, mas 

também em se considerando sua constante expansão, o direito à cidade. Tal preceito traveste-

se em um direito fundamental, difuso, regido pela solidariedade, compreendendo dentro de 

sua ideia também o direito à dignidade humana. Assim, o direito à cidade é coletivo, de 

modo que o Poder Judiciário detém a possibilidade de invalidar atos e normas 

administrativas, combater decisões de políticas públicas e condutas particulares que 

contrariem este direito (GUIMARÃES, 2017, p. 635-936). 

Correto se afirmar, portanto, que o direito às cidades se encontra classificado como 

um direito fundamental de terceira dimensão, eis que depreendido como de fruição e 

coletividade, de modo a atingir 

 

a progressiva implantação das condições materiais dependentes da evolução ou 

desenvolvimento dos espaços urbanos (ocupação, infraestrutura, regulação, etc.), 

o que exige uma prestação positiva do Estado, pois obrigado na ordem 

internacional à prática efetiva de políticas públicas, alocação de recursos 

econômico-financeiros, de pessoal, etc. outra, o direito à cidade, conferido à 

cidadania como direito fundamental positivado. (MOLINARO, 2010, p. 10) 

 

O direito à cidade, conforme visto, não se restringe, nem de longe, ao simples acesso 

ao espaço urbano por todos. Diversas são as particularidades e desdobramentos que 

envolvem a matéria, de maneira que o Direito Urbanístico, nesta senda, apresenta-se como 

ferramenta vital para auxiliar não apenas no que diz respeito à efetivação deste direito, mas 

também no processo de urbanização que segue como uma constante. Tal processo acaba por 

alterar a sociedade, gerando demandas e questões envolvendo disputas das mais diversas 

formas, desde questões que envolvem disputas territoriais até pontos mais complexos, que 

vem a transcender o campo material e adentram pontos ideológicos dos habitantes de 

determinada área.  
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Deste modo, o ramo do Direito Urbanístico pode ser conceituado a partir de dois 

aspectos: objetivamente, como um conjunto normativo jurídico que regula as atividades 

urbanas e, na ideia de ciência jurídica, como o conhecimento sistematizado das leis e 

princípios reguladores da atividade urbanística (SILVA, 1981, p.22). Em termos práticos, o 

direito urbanístico é utilizado para auxiliar no 

 
nascimento de instituições especificas como o planejamento urbanístico (plano 

diretor), o parcelamento do solo, a sua ocupação e reparcelamento, bem como o 

zoneamento e o uso do solo. Em tais instituições têm de ser observadas 

determinadas orientações e comandos relativos ao arruamento, loteamento, 

desmembramento, solo criado e índices urbanísticos (taxas de ocupação do solo, 

coeficiente de aproveitamento do solo, recuo, gabarito). (FERREIRA, 1994, p. 

434) 

 

O Direito Urbanístico se relaciona com os preceitos defendidos no que tange ao 

direito à cidade, além de se alinhar ao referido artigo constitucional, uma vez que este, 

alimentado pelas mudanças estruturais e sociais, busca a preservação de um meio ambiente 

saudável não só para a atual, como também para as futuras gerações. Tal tarefa de demonstra 

desafiadora quando a sociedade se depara com o desenfreado e, acima de tudo, não planejado 

crescimento das cidades.  

O texto constitucional separa ainda um breve capítulo para abordar a temática da 

política urbana, estabelecendo que o usufruto dos espaços públicos e estrutura urbana é uma 

prerrogativa assegurada a todos os brasileiros. Além disso, cabe aos municípios a missão de 

instaurar políticas de desenvolvimento urbano, de modo a possibilitar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais das cidades, tal qual assegurar o bem-estar dos que nela 

habitam (BRASIL, 1988).  

Dentro do contexto apresentado tanto pelos mandamentos constitucionais quanto 

pelo contexto fático do desordenado crescimento das cidades brasileiras, surge o Estatuto 

das Cidades, em 2001, com o fito de ordenar normas gerais para a positiva administração do 

espaço urbano, sem deixar de considerar que a decisão acerca de casa “especificidade, como 

não poderia deixar de ser, compete ao Município, atendendo a suas necessidades locais e 

decidindo de acordo com os superiores interesses da cidade” (OLIVEIRA, 2002, p.13) em 

cada caso. 

O Estatuto é legislação vital para a materialização do direito à cidade e termos legais, 

além de regulamentar o capítulo constitucional acerca da política urbana. Ao mesmo tempo, 

o estatuto demonstra a importância de uma gestão democrática municipal, a qual deve atuar 
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como instrumento que possibilite a aplicação do princípio da dignidade humana, além de 

efetivar o exercício da cidadania ao possibilitar a participação da população em decisões que 

envolvam projetos da cidade (GUIMARÃES; ARAÚJO, 2018, p.1793). 

O Estatuto da Cidade, junto dos Planos Diretores exarados por cada munícipio, tem 

o objetivo auxiliar na organização e estruturação das cidades, que sofrem cada vez mais com 

o crescimento desordenada das cidades. Essa realidade traz diversos problemas, tais como 

“o crescimento do número de assentamentos irregulares e outras formas precárias de 

moradia, impulsionadas pela segregação social, característica do modo de produção 

capitalista do espaço” (GUIMARÃES; ARAÚJO, 2018, p. 1794) 

A ideia da mudança do campo para as cidades, assim como a troca de municípios 

menores pelos grandes centros urbanos, vem acompanhada da promessa de um futuro com 

maiores e melhores possibilidades na vida, seja em razão de emprego ou na busca por 

qualificação. Entretanto, o cenário que se visualiza atualmente em quase nada corresponde 

ao almejado pelos que optam pelo êxodo rural. Neste sentido,  

 
O desenvolvimento econômico associado à urbanização acelerada ainda teve 

como fator agravante a incapacidade do poder público em realizar investimentos 

em infraestruturas urbanas e em ampliar a sua capacidade de regulação do mercado 

fundiário e mobiliário. As cidades cresceram, pois, com pouco ou nenhum 

planejamento, e com o investimento em infraestrutura seguindo (e não 

antecedendo) a ocupação efetiva do solo. Além dos problemas ambientais gerados 

pela ocupação de terras inadequadas e do custo elevado das soluções técnicas para 

urbanizar áreas já ocupadas, gerou-se uma enorme desigualdade de acessibilidade 

a recursos e serviços, o que agravou o processo de especulação com a terra. 

(CARDOSO, 2007, p. 222) 

 

Conforme visto, os problemas que envolvem o desenvolvimento não planejado dos 

centros urbanos abarcam questões de ordem também ambiental, pois nem todos os locais se 

apresentam como ideais para o recebimento de edificações, aumentando a desigualdade 

social e o surgimento das favelas.  

Dentro deste contexto, urge que sejam pensadas e utilizadas alternativas que sejam 

capazes de auxiliar na organização das cidades, que acabam sucumbindo em meio ao 

processo indiscriminado de urbanização especialmente nos grandes centros. A estratégia 

urbanística das smart cities, nesta senda, surge como opção para auxiliar no mapeamento e 

identificação do comportamento das cidades.  
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2 A ESTRATÉGIA DAS CIDADES INTELIGENTES E SUAS PECULIARIDADES 

 

 A ciência acerca das movimentações, estruturação das cidades e comportamentos de 

seus habitantes são elementos de extrema importância para que o diagnóstico das melhores 

ações a serem tomadas pelo setor urbanístico em prol da melhora da qualidade dos centros 

urbanos. 

A busca por cidades com maior qualidade de vida para seus habitantes remete à 

compreensão da necessidade da construção de um meio ambiente urbano mais sustentável, 

onde haja simbiose entre a manutenção do ecossistema e a qualidade de vida dos cidadãos, 

de modo que se possam atender as “necessidades da geração atual, sem comprometer as 

necessidades das gerações futura” (ONU, 1987, p.26). É em prol deste ideário que a 

estratégia das cidades inteligentes se forja, tendo, ainda, como aliada a revolução digital 

(CURY; MARQUES, 2016, p.104). 

 Se o processo de urbanização previamente abordado é fator determinante para o 

surgimento das smart cities, a revolução digital é o meio que viabiliza a formação desta 

estratégia urbanística, uma vez que   

A revolução digital é um catalizador de mudanças capaz de alterar aspectos da 

vida pessoal ou de sociedades e economias. A mobilidade (dispositivos móveis), 

as mídias sociais, a computação em nuvem e big data estão gerando um mundo 

hiperconectado - entre pessoas, coisas e máquinas - e uma sociedade colaborativa, 

com novos modelos de relação e criação de valor. (CUNHA et al, 2016, p.24) 

 

 Assim, as cidades inteligentes se apresentam aliando os conceitos urbanísticos com 

as facilidades que a era digital agrega para o mundo, em especial por meio do uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), instrumentos vitais para o 

desenvolvimento da referida estratégia urbana.  

A inserção das facilidades que a tecnologia traz para o contexto urbanístico se 

demonstra especialmente em virtude de sua empregabilidade em atividades comuns. Isso 

porque o fluxo de dados sobre as cidades e seus habitantes será capacitador da transformação 

do ambiente urbano, de modo que possam as tecnologias, comportamentos e comandos 

urbanos se transmutarem e adequarem às necessidades de cada localidade. As cidades 

inteligentes almejam utilizar a tecnologia como instrumento de pesquisa e análise dos 

comportamentos sociais, bem como ferramenta para solucionar questões institucionais, 

facilitando o acesso às informações por todos os cidadãos. (PRADO; SANTOS, 2014, p.2) 
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Inegável que a existência de problemas de organização estrutural, social e/ou 

ambiental sempre foram realidades marcantes dentro do cenário brasileiro. Nesta senda, a 

inserção das smart cities visa utilizar  

 
a tecnologia para prestar de forma mais eficiente os serviços urbanos, melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos e transformar a relação entre entidades locais, 

empresas e cidadãos, facilitando o modo de viver. Um elemento diferencial é que 

a tecnologia é, desta vez, disruptiva e altera o padrão de relações entre os atores 

da cidade: cidadãos, governo, setor produtivo, terceiro setor etc. (CUNHA et al., 

2016, p.28) 

 

Visualiza-se, a partir das ideias lançadas, a necessidade de união de diversos 

elementos para colocar em prática o objetivo das cidades inteligentes, fazendo-se preciso 

que governantes, cidadãos, planejamento urbanístico e a tecnologia encontrem uma simbiose 

de relacionamento que possibilite a troca de informações e, por consequência disso, 

mudanças em prol da sustentabilidade dos centros urbanos. 

Justamente em virtude dessa compreensão, a qual dá conta de junção de esforços e 

vertentes atuando em conjunto, acerta-se em afirmar que ao se falar em cidades inteligentes, 

O termo inteligente [...] não pode significar apenas a aplicação das novas 

tecnologias de informação e comunicação às cidades, para além desse aspecto 

técnico é preciso considerar o termo no seu sentido sócio-político, ou seja, a cidade 

inteligente deve incorporar um entendimento orientado para uma organização que 

priorize a governança e o papel do seu capital social e das relações sociais e 

econômicas no desenvolvimento urbano. (CAMACHO, 2017, p.7) 

 

Pode-se inferir, portanto, que o conceito de cidade inteligente, tradução dada ao 

termo smart city, não é algo consolidado com uma definição certeira. Por se tratar de um 

fenômeno contemporâneo no campo do urbanismo, as cidades inteligentes são estudadas e 

analisadas de maneira ampla, dando conta de um modo de viver que almeja participação dos 

habitantes de determinado centro urbano da forma o mais cidadã possível. Assim, as 

atividades cotidianas de cada indivíduo poderão desenrolar-se de forma satisfatória, sem que 

ocorram entraves em sua locomoção, trabalho, comunicação e relacionamento com o meio 

ambiente. (GUIMARÃES, 2016, p. 1364) A ideia das cidades inteligentes é, sobretudo, de 

tornar real a qualidade de vida dos habitantes de determinada localidade.  

Consoante ao até então explanado, é claro que  

Há consenso sobre o fato de que uma smart city agrega valores diversificados mas 

intimamente ligados à ideia de bem estar, prosperidade e produtividade, num 

espaço urbano provido de infraestruturas de tecnologia de informação e 

comunicação inteligente, em serviços e produtos focados do meio ambiente, 

baseados em governança eficiente dos prédios e espaços e serviços públicos. O 
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elemento humano também é muito importante na fixação do conceito, uma vez 

que na smart city comumente atuam muitos atores de maneira independente, que 

iniciam estratégias e empreendimentos inteligentes, em prol da coletividade, 

usando alguma solução tecnológica e infraestrutura pública, de ações do poder 

público. (GUIMARÃES, 2016, p. 1366) 

 

Compreende-se do trecho supra que, para a aplicação eficaz dos conceitos trazidos 

pela estratégia das cidades inteligentes, é preciso a conjunção de esforços de diversas 

estruturas e atores. Os referidos atores estão, desta forma, divididos em três estruturas: 

humana, coletiva e artificial, as quais deverão atuar em conjunto, com capacidade de inovar, 

criar e implementar soluções para as demandas da sociedade, em um mecanismo que, acima 

de tudo, é completamente mutável de acordo com as novas exigências das cidades. 

Em consonância ao dito, Komninos (2008, p. 1) aduz que as cidades inteligentes  

surgem da fusão de sistemas locais de inovação que funcionam no seio das 

próprias cidades (bairros tecnológicos, parques tecnológicos, pólos de inovação, 

conjuntos focalizados de atividades - “clusters”), dotados de redes digitais e de 

aplicações da sociedade da informação. Seu mérito encontra-se no fato de poderem 

concentrar e pôr em relação três formas de inteligência: a dos seres humanos que 

constituem a população das cidades, a inteligência coletiva das instituições de 

inovação, e a inteligência artificial das redes e aplicações digitais. 

 

A união de esforços, inteligência e cooperação dos variados atores, em constante 

processo de troca de informações e experiência, é vital para a implantação das smart cities. 

Cumpre, nesta senda, verificar de forma breve como cada parte desta engrenagem se 

manifesta dentro do funcionamento das cidades inteligentes. 

A tecnologia, conforme se depreende do até então estudado, é fundamental nesta 

estratégia urbanística. O uso dos artifícios tecnológicos tem o fito de facilitar o 

desenvolvimento das cidades inteligentes, sendo compreendidos como um meio e não um 

fim para que os objetivos e anseios da cidade sejam atingidos.  

Neste sentido, a tecnologia deverá ser utilizada, especialmente, visando a melhoria 

dos processos internos da gestão pública, adequando os recursos das cidades, identificando 

suas necessidades e, por conseguinte, otimizando os custos da prestação dos serviços do 

local. Ainda, a partir disso, a tecnologia deve servir para auxiliar a melhoria na qualidade de 

vida tanto dos habitantes quanto dos visitantes da smart city (CUNHA et al., 2016, p.110) 

A criação de plataformas inteligentes visa a integração entre os atores e o progresso 

das cidades inteligentes, servindo esta ferramenta como ponte entre os cidadãos e a 
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administração pública, além de ser este o cerne do intercâmbio de informações entre os entes 

envolvidos neste processo. 

O papel destas plataformas é o de  

obter dados a partir de qualquer fonte capaz de fornecê-los e processá-los em 

tempo real (elementos de campo como os smartphones ou centros de controle de 

serviços da cidade) ou em lotes (informações provenientes de serviços urbanos 

que não estejam disponíveis em tempo real). Em qualquer caso, é importante 

definir qual é a informação crítica necessária a ser recebida e com que frequência, 

já que isso vai impactar fortemente o seu custo. (CUNHA et al., 2016, p.113) 

 

 O amplo uso de smartphones, assim como das plataformas inteligentes serve para 

exemplificar como a tecnologia é utilizada de forma essencial nesta estratégia urbanística. 

Ainda sobre esta ferramenta, cabe informar que em suas características primordiais devem 

estar presentes  

ser a transparência, não se limitar a um fornecedor, ter infraestrutura e 

conectividade padronizadas, ser capaz de integrar soluções de fornecedores 

diferentes de cada serviço vertical e integrar diversos dispositivos e tecnologias. E 

também têm de estar preparada para o crescimento das demandas, ou seja, precisa 

de robustez para atender a expansão de usuários e serviços. A plataforma também 

deve ser funcional. Seu principal objetivo é possibilitar a integração de 

informações que permitam tomar decisões eficientes no tocante às necessidades 

da cidade. (QUINTERI; MEYER; SPECHT, 2018, p.28) 

 

O fluxo de informações coletadas em virtude do uso da tecnologia e de suas 

facilidades servirá para que a administração pública, em conjunto com os cidadãos e demais 

entes, verifique, adapte e modifique o planejamento urbanístico da cidade.  

Partindo para a perspectiva que considera a individualidade dos componentes das 

cidades inteligentes, percebe-se que é papel de cada cidadão ser integrante da engrenagem 

desta estratégia urbanística, tanto no papel de posicionar-se, enquanto agente transformador 

e alimentador das plataformas inteligentes da cidade, quanto no papel de ente que reclama 

soluções e melhorias para sua vizinhança. 

Em outras palavras, visualiza-se o cidadão às vezes 

como um ativista político, produzindo dados para questionamento do status quo, 

[...] às vezes ele é apenas um fornecedor de informação. [...] Pode-se pensar nesse 

cidadão inteligente como um “cidadão sensor” captando e produzindo 

informações em seu deslocamento pelo espaço urbano, seja na forma de dados 

primários, [...] seja utilizando sites ou aplicativos governamentais para enviar 

informações, ou acessar serviços públicos. [...] O primeiro nos permite pensar na 

ideia do cidadão como aquele que participa e colabora com a vida pública, agora, 

fortemente marcada pelo trânsito de informações digitais. O segundo, alerta para 

a coleta de dados voluntária e compulsória e a análise de dados que podem, por 

um lado, servir de estofo para as instituições criarem ações mais eficazes, mas 
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também para ampliar regimes de vigilância e do controle. (LEMOS; ARÁUJO, 

2018, p.5-9) 

  

Deste modo, temos no cidadão peça-chave para o desenvolvimento das cidades 

inteligentes, pois cabe a ele a alimentação dos portais virtuais, bem como a função de 

transmissores de informações, através do uso dos aplicativos em seus smartphones, 

auxiliando a administração e a tecnologia a fazerem a leitura dos comportamentos e 

demandas urbanas e sociais. 

A partir das informações partilhadas pelos cidadãos por meio dos instrumentos 

fornecidos via tecnologia, a administração pública irá analisar, estudar e buscar soluções 

para as demandas que a sociedade demonstrar em seus comportamentos. Isso porque são os 

cidadãos aqueles que possuem o conhecimento mais claro e real acerca da realidade de cada 

região, conhecendo a fundo problemas potenciais, desafios e, até mesmo, inovações e 

soluções para serem implementadas em colaboração com os demais atores em cada caso.  

Com o material e dados, coletados pelos portais inteligentes, por meio de seus 

usuários e contexto das cidades inteligentes, os cuidados da administração pública se 

expandem 

Em prol de seus cidadãos, ela monitora e integra todas as suas infraestruturas 

básicas, como estradas, metrôs, aeroportos, rede de água, telecomunicações, etc. 

De forma que os recursos possam ser otimizados, a manutenção destas estruturas 

possa ser planejada e a segurança monitorada, maximizando os serviços prestados. 

(PRADO; SANTOS, 2014, p.19-20) 

 

É a junção das informações absorvidas por meio das plataformas inteligentes, assim 

como do material fornecido pelos cidadãos usuários que fará com que a administração 

pública, por meio da minuciosa análise e planejamento estratégico, alcance alternativas para 

melhor a qualidade de vida de determinada cidade inteligente.  

Contudo, não cabe à administração pública apenas receber e absorver para si os dados 

coletados por meio do fornecimento dos cidadãos e das plataformas inteligentes, quando 

estas implementadas. Cada vez mais, os munícipes exigem que as informações lhe sejam 

repassadas em tempo real, almejando participar de forma ativa no processo de planejamento 

das alternativas para a gestão da cidade. Deste modo, o governo das cidades inteligentes 

deve ser integrado de forma que possa ofertar os serviços que a sociedade demandar, atuando 

em conjunto com organismos públicos e privados, bem como dialogando com a tecnologia 

para tanto (CUNHA et al., 2016, p.32).  
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Assim, as smart cities nada mais são do que aquelas que buscam a “quebra os 

paradigmas do Planejamento Urbano Convencional, consistindo em um ambiente 

de inovação e integração de sistemas voltado para a eficiência urbana e 

construído dinamicamente com a participação ativa de usuários e instituições” 

(PRADO; SANTOS, p.24). 

A estratégia urbanística das cidades inteligentes, portanto, visa a captação de 

tecnologias tais como as informações fornecidas pelo uso de smartphones, ou então, de 

plataformas eletrônicas inteligentes que captem dados, comportamentos e manifestações dos 

indivíduos de determinada localidade. Com o recolhimento destas informações, conectam-

se, em tempo real, os órgãos administrativos, os cidadãos, os órgãos públicos e privados, 

além da inteligência dos recursos tecnológicos para análise e averiguação de 

comportamentos, problemas e, a partir de então, soluções para as demandas que a cidade 

necessita. 

Compreende-se, por fim, que diversas são as peculiaridades que envolvem a 

implementação das cidades inteligentes no plano prático, cabendo, por fim, a verificação de 

quais as maiores barreiras que podem envolver o uso dessa atrativa estratégia urbanística 

dentro do contexto das cidades brasileiras. 

 

3 CIDADES INTELIGENTES NO BRASIL: BARREIRAS E ALTERNATIVAS 

Em que pese a ideia das cidades inteligentes aparente ser de fácil implementação, 

existem alguns requisitos e situações pré-existentes que se fazem necessários para que esta 

estratégia urbanística se torne uma realidade. 

Apesar da nomenclatura falar sobre cidades, o conceito de smart city não corresponde 

necessariamente ao espaço físico de um município, nem mesmo de um local urbano. As 

ideias e funcionamento das cidades inteligentes podem ser aplicadas em determinada zona, 

que pode corresponder a uma cidade em seu todo, um bairro ou, até mesmo, uma zona rural, 

que possa corresponder às necessidades desta estratégia urbanística (KOMNINOS, 2008, 

p.2). 

Para tornar real a aplicação dos ideais apresentados pelas smart cities, é 

indispensável, inicialmente, que o centro urbano que vier a adotar a referida estratégia em 

seu planejamento urbanístico esteja devidamente munido de infraestrutura digital, de modo 

que os cidadãos possam acrescer informações ao sistema adotado pela cidade no momento 

em que desejarem, onde quer que estejam. Faz-se necessária a existência, ainda, de uma 

infraestrutura física inteligente, que seja capaz de obter o máximo de dados, utilizando-os 
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eficientemente no maquinário público em prol de benefícios para a cidade e para a 

comunidade (QUINTERI; MEYER; SPECHT, 2018, p.4). 

Além das referidas peculiaridades, para que se viabilize a aplicação das cidades 

inteligentes é mister que, na mentalidade dos cidadãos e também na administração pública, 

haja a devida consciência acerca das mudanças que novas técnicas e comportamentos trarão 

para a realidade das cidades. Deve haver a devida abertura para que ambos abracem novas 

metodologias e modelos de trabalho em conjunto com os atores sociais. Junto a isso, a 

transparência de todos os lados é fundamental para o sucesso da aplicação dessa estratégia 

(QUINTERI; MEYER; SPECHT, 2018, p.4-5) 

Considerando as imposições para as cidades inteligentes se aplicarem e analisando-

se o contexto político, urbano e social vivido no Brasil, há o questionamento quanto a 

possibilidade de ampla utilização desta estratégia urbanística no país.  Isso porque  

As cidades brasileiras ainda convivem com desafios históricos em aspectos 

essenciais como a segurança, a saúde, o saneamento básico, a habitação e a 

desigualdade social. Não é possível alcançar o estágio de smart city sem resolver 

essas questões. Por outro lado, a dinâmica da urbanização traz novos desafios a 

serem superados: mobilidade, sustentabilidade, sociodiversidade e ainda 

transformação econômica, pois se passa de uma economia de base industrial para 

uma baseada em serviços. (CUNHA et al., 2016, p.101) 

 

A disparidade social é grande, temos diversos estratos da sociedade, povos e culturas 

diferentes dentro de um mesmo espaço urbano, os quais buscam conviver de forma 

harmoniosa, cada qual em busca de sua qualidade de vida. O próprio acesso às tecnologias 

é desparelho, ainda hoje não são todas as camadas sociais que possuem o facilitado acesso à 

rede mundial de computadores, fator que dificultaria o cerne das smart cities. 

Os problemas outrora mencionados acerca de questões que se referem ao 

(des)planejamento urbano, assim como a falta de acesso às tecnologias não são os únicos 

que acabam se apresentando como uma barreira no contexto brasileiro, que sofre com tantas 

questões em seu cotidiano. A crise fiscal que assola o país, unida à escassez de recursos 

orçamentários dos estados e municípios, apresenta-se em primeira instância como barreira 

para a inclusão da ferramenta tecnológica das cidades inteligentes.  Não existem recursos 

financeiros que possibilitem tamanho investimento em um novo mecanismo que foge à curva 

do apresentado ordinariamente aos municípios (ALVES; DIAS; SEIXAS, 2019, p.10). 

Nesta senda, diante especialmente da falta de recursos tecnológicos e financeiros, a 

alternativa dos municípios buscando viabilizar as smart cities tem sido a busca por parcerias 
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público-privadas. Esse regime de contratação está regulamentado no ordenamento jurídico 

brasileiro pela lei n. 11.079, de 2004, indicando alguns requisitos de cunho financeiro – 

como o valor mínimo para contratação – determinado em R$ 10.000.00,00 por atualização 

legal em 2017 –, assim como prazo para prestação do serviço contratado, estabelecido entre 

05 e 35 anos (BRASIL, 2004). Dentro desta concepção de contratação, o agente privado 

entra no negócio sendo remunerado pelo governo ou, então, recebendo parcela dos valores 

de tarifas eventualmente cobradas dos usuários. 

Para transformar as cidades em smart cities, em especial, têm sido adotadas as 

chamadas 4P, que em sua gênese denominam-se public-private-people-partnership. Essa 

metodologia nada mais representa do que a junção das parcerias púbico-privadas e pessoas, 

de modo que além da tradicional parceria firmada entre o entre privado e o estatal, o cidadão 

usuário também se insere no processo construtivo e executório, numa ação conjunta de todos 

os agentes urbanos (GUIMARÃES; XAVIER, 2016, p.1373). Inclusive, o fator do uso do 

cidadão dentro do processo  

Neste modelo urbano, deve ocorrer o empoderamento da população local tanto por 

meio de capacitação como pelo fornecimento de informações sobre o ambiente em 

que se vive, de forma interativa. Afinal, os dados relativos à cidade são frutos da 

dinâmica e dos hábitos daqueles que ali habitam e deve haver um feedback dentro 

desta relação. (PRADO; SANTOS, 2014, p. 84-85) 

 

O uso desse tipo de parceria auxilia na questão econômica, além de também oferecer 

o suporte para a parte técnica, eis que nem sempre os municípios têm profissionais 

capacitados para atuar em novos mecanismos e instrumentos. O regime de parcerias 

possibilita a presença de mão de obra qualificada, além da doação de materiais tecnológicos 

para as centrais de infraestrutura e transmissão de dados, entre outros, automatizando e 

melhorando as condições de trabalho para a implementação da cidade inteligente (COSTA; 

EGLER; CASELLAS, 2019, p.107). 

A atuação cooperativa e colaborativa entre os atores urbanos e a tecnologia podem 

trazer diversos benefícios para a realidade das cidades brasileiras, eis que a gestão 

participativa agiliza a detecção de problemas dentro dos centros urbanos, bem como 

eventuais formas de solução para estes. Tal possibilidade reduz vícios redundantes da 

administração publica brasileira, como lentidão dos serviços e excessiva burocracia, uma 

vez que pelo movimento das smart cities há integração e comunicação instantânea. Há, uma 

vez implantada a consciência em todos os atores deste mecanismo, aproveitamento dos 
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dados e informações por parte de todos, eis que a transparência é elemento que se faz também 

necessário dentro desta estratégia urbanística. 

Diante de todo o exposto cabe, por fim, aduzir que 

uma Cidade Inteligente é aquela que coloca as pessoas no centro do 

desenvolvimento, incorpora tecnologias da informação e comunicação na gestão 

urbana e utiliza esses elementos como ferramentas que estimulam a formação de 

um governo eficiente, que engloba o planejamento colaborativo e a participação 

cidadã. Smart Cities favorecem o desenvolvimento integrado e sustentável 

tornando-se mais inovadoras, competitivas, atrativas e resilientes, melhorando 

vidas. (BOUSKELA et al, 2016, p. 16) 

  

A estratégia urbanística das cidades inteligentes apresenta-se não só como uma opção 

para auxiliar no desenvolvimento e organização dos centros urbanos nas situações atuais, 

mas especialmente como uma alternativa para que, a longo prazo, as cidades possam 

construir mecanismos que possibilitem a integração com os cidadãos e a gestão participativa 

entre todos os atores urbanos. Assim, além de maior organização, as cidades inteligentes 

terão a capacidade de conferir suas novas demandar de maneira mais ágil, agindo não só no 

sentido de resolver problemas, mas também de preveni-los. 

 

CONCLUSÃO 

  

A breve análise das questões que envolvem a urbanização brasileira, assim como o 

estudo sobre estratégia urbanística das ditas cidades inteligentes serviu para auxiliar no 

esclarecimento acerca da possibilidade de uso desse mecanismo em um cenário tão 

heterogêneo como é o brasileiro. 

 O processo de urbanização brasileira segue em plena ocorrência, em movimentos que 

se dão tanto do campo para as cidades como entre as próprias cidades, onde a população 

busca por um ambiente que lhe proporcione melhor qualidade de vida. Neste sentido, a 

legislação brasileira remete especialmente aos municípios o dever de organizar o 

planejamento urbanístico, visando atender da melhor forma possível as demandas dos 

cidadãos. 

Dentro de diversas abordagens que são costumeiramente utilizadas nos centros 

urbanos visando auxiliar a resolver os problemas que as cidades possuem, as ditas smart 

cities surgem como um novo caminho para solucionar estas questões. Por serem uma 

estratégia relativamente nova, as cidades inteligentes apresentam-se com conceitos e ideias 

que fogem à curva do normalmente aplicado. 
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Considerando-se que as cidades inteligentes usam de modo conjunto os esforços não 

só da administração pública, mas também a participação direta da sociedade. Neste caso, 

tem-se o cidadão como elemento central para o sucesso do mecanismo, uma vez que será 

ele, fazendo uso da tecnologia, que alimentará os sistemas tecnológicos, indicando 

comportamentos repetitivos, problemas que determinada região apresenta e, até mesmo, 

proporá soluções para eventuais pontos negativos que surjam. 

 Em se falando de tecnologia, o amplo uso dela é fator diferencial e marcante desta 

estratégia urbanística. A tecnologia e suas facilidades auxiliam o poder público a 

automatizar, desburocratizar e a agilizar o processamento dos dados colhidos para que, 

assim, se identifiquem de forma mais completa e ampla os anseios que o centro urbano 

necessita. Ainda, conferiu-se que em que pese se utilize o termo cidade inteligente, não é 

necessário que esta estratégia corresponda aos limites de uma cidade, podem abranger um 

espaço tanto maior quanto menor. 

 Nesta senda, tendo-se a informação acerca do modo de funcionamento das smart 

cities e, também, dos quesitos indispensáveis para sua implementação, quais sejam, a 

existência de uma rede cibernética capaz de abranger todo o território da cidade inteligente, 

assim como a consciência por parte da administração pública e também dos cidadãos acerca 

dos papeis que devem desempenhar para o sucesso do que é proposto. 

 Em sequência, foi feita breve reflexão acerca das eventuais barreiras para que a 

estratégia seja plenamente aplicada em território brasileiro, uma vez que a heterogeneidade 

do país é gigantesca, comportando em um pequeno espaço físico diversas classes e realidade 

sociais. Pontos como a insuficiência tecnológica e também física que os municípios, no 

sentido de maquinário e servidores capacitados para atuarem junto a estas tecnologias 

recebem destaque, aliados, ainda, a falta de recursos financeiros para buscar resolver tais 

questões. 

 Neste sentido, o uso das parcerias público-privadas vem ganhando espaço para 

auxiliar a implementar as smart cities no território brasileiro, em versão adaptada que agrega 

também a participação ativa do cidadão, não apenas como destinatários das ações, mas como 

membros ativos do funcionamento do todo, sendo dele o poder de alimentar as plataformas 

digitais com dados e informações a respeito do cotidiano das cidades, indicando pontos 

fracos e que necessitam de maior atenção. 
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Por fim, foram plenamente cumpridos os objetivos do presente estudo, verificando-

se que a urbanização brasileira segue em plena ocorrência no país, havendo a necessidade 

de pensar-se, cada vez mais, em estratégias para auxiliar o pleno ordenamento e 

desenvolvimento das cidades. Neste sentido, foi apresentada a ideia das smart cities, 

proposta urbanística que visa utilizar a tecnologia, por meio da disponibilização de 

plataformas cibernéticas inteligentes que possam ser alimentadas pelos cidadãos e pela 

administração pública, como ferramenta imprescindível para o desenvolvimento urbano. 

Assim, as informações coletadas servem para formar uma constante base de dados que, por 

sua vez, serve para auxiliar na detecção de virtuais problemas que a cidade possui ou pode 

vir a possuir. O monitoramento ininterrupto das cidades poderá, desta forma, auxiliar na ação 

preventiva de demandas, bem como agilizar, desburocratizando a resposta para problemas 

vigentes. 

As cidades inteligentes, em que pese ainda necessitem de certo diálogo entre os atores 

urbanos, apresenta-se, portanto, como estratégia urbanística viável para auxiliar o poder 

público, em especial os municípios, no pleno desenvolvimento e organização dos centros 

urbanos. 
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DIREITO URBANÍSTICO E A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE 

 
Angela Hemielewski Dominguez1 

 

Resumo: O fenômeno do urbanismo está estreitamente ligado ao Direito, culminando 

com a função social da cidade, a qual é buscada para o bem-estar social das pessoas que 

habitam o território urbano. Ao longo da história a sociedade passou por diversas 

mudanças, dentre elas a migração do campo para a cidade, o que acarretou no 

crescimento, por vezes desordenado dos centros urbanos, com isso o Direito teve que se 

adequar contribuindo com uma mudança cultural para transformar a propriedade, que 

antes era absoluta, em propriedade voltada à função social. Apesar de já superada a 

mutação para a urbe, ainda o Direito Urbanístico tem grande importância, se não mais 

que antes, tendo em vista constante evolução das cidades. Para tanto, a pesquisa foi 

realizada através de estudos doutrinários com contribuição de outras áreas do 

conhecimento, como o Urbanismo propriamente dito. Para clara compreensão o conteúdo 

foi estruturado com conceituação do tema e principais legislações correlacionadas aos 

institutos. 

 

Palavras-chave: Direito Urbanístico. Urbanismo. Bem-estar social. Função social da 

cidade. Plano Diretor. 

 
 

1   INTRODUÇÃO 

 

Incumbe ao Direito Urbanístico tratar sobre o uso dos solos nas cidades, que é 

objeto de mudanças no decorrer dos tempos. Isto é, objetiva adequar o uso da propriedade 

pelo particular, em benefício da coletividade, as quais se materializaram, dentre outras 

formas, em diversas normas jurídicas a respeito da ocupação do solo, da organização do 

transporte e serviços públicos de saneamento e de limitação da propriedade.  

A crescente urbanização traz consigo inúmeros problemas em termos de 

planejamento e infraestrutura urbana, assim, a fim de minimizar as consequências 

inerentes à questão deve-se primar por um planejamento voltado às necessidades e 

anseios da sociedade, como preceitua o Estatuto da Cidade, regulamentador de 

dispositivos constitucionais. 

Para a elaboração do presente artigo, elencou-se como metodologia à presente 

pesquisa, o estudo doutrinário a respeito do assunto, a fim de que se infira o 

                                                           
1Bacharela em Direito pelo Centro Universitário Cenecista de Osório (UNICNEC); atuou durante 10 anos 

como Corretora Imobiliária e Avaliadora de Imóveis credenciada ao Cadastro Nacional de Avaliadores de 

Imóveis (CNAI); Advogada atuante no escritório Angela Dominguez Advocacia na cidade de Capão da 

Canoa/RS, Brasil. 
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posicionamento dos estudiosos do Direito acerca da função social da cidade, com 

pequenas contribuições de outras áreas do conhecimento, assim como pesquisa e análise 

bibliográfica e na internet do tema, primeiramente exploratória e após descritiva, com o 

propósito de verificar em que sentido tem se posicionado o Direito Urbanístico, área do 

direito público, entorno da questão elencada2.  

 

2    URBANISMO 

 

Ao explorarmos o Direito Urbanístico convém diferenciarmos essa área do 

Urbanismo. O Urbanismo é objeto de estudo de diversos cursos superiores, sendo um 

ramo próprio do saber. Os profissionais dessa ciência estudam a ocupação de territórios 

de modo a minimizar interferência negativas tornando os espaços otimizados 

socialmente. No mesmo viés, porém com conotação específica, o Direito Urbanístico 

cuida in exemplis dos direitos de construir, da ordenação, ocupação e utilização do solo, 

pautado no bem-estar da sociedade3. 

Urbanização é o vocábulo que melhor define o processo pelo qual a população 

urbana cresce em proporção maior à população rural, não se tratando de um simples 

crescimento das cidades, e sim de um fenômeno de concentração urbana. No Brasil, a 

preocupação com esse tema começou a partir de 1930 quando iniciou-se o processo de 

urbanização, desta forma foram criadas diversas normas objetivando transformar o 

conceito de propriedade trazida pelo Código Civil de 1916, que assegurava ao proprietário 

o direito de usar, gozar, e dispor de seus bens e reavê-los do poder de quem quer que 

injustamente os possuísse4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007. 
3 BONIZZATO, Luigi. A Constituição urbanística e elementos para a elaboração de uma teoria do 

direito constitucional urbanístico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 42. 
4GOBBI, Leonardo Delfim. Urbanização brasileira. Educação Geografia. Disponível em: 

http://educacao.globo.com/geografia/assunto/urbanizacao/urbanizacao-brasileira.html > Acesso em: 

18/11/2018. 
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2.1. Direito Urbanístico 

O Código Civil de 19165 considerava a propriedade direito absoluto, 

considerando-se plena6, uma vez que o proprietário era o senhor da coisa. Todavia esse 

conceito inevitavelmente teve que sofrer mudanças. 

As cidades continuavam crescendo, assim aumentando a população e os 

problemas inerentes, a legislação à época mostrava-se insuficiente para resolver as 

questões advindas desse aumento populacional. A Carta Magna de 1988 dispôs sobre as 

diretrizes do desenvolvimento urbano a propósito da preservação ambiental, sobre planos 

urbanísticos, e quanto a função urbanística da propriedade urbana.  

A Constituição Federal, em seu artigo 182 consagrou o direito de propriedade, 

subordinando-o ao exercício de sua função social, em outras palavras, o direito de 

propriedade deve ser exercido de modo a oferecer o melhor proveito à coletividade. O 

Direito Urbanístico versa sobre ramo do Direito que estuda as legislações reguladoras da 

atividade urbanística, ou seja, àquelas destinadas a ordenar os espaços habitáveis7. 

A Carta Magna institucionalizou o Direito Urbanístico criando uma política, no 

entanto não se limitou somente a ordenação territorial, mas buscou regular o espaço 

urbano fisicamente e economicamente, bem como socioculturamente e ambientalmente. 

Desta maneira preconizou o direito à moradia, regularização fundiária, saneamento 

básico, saúde, educação, trabalho, lazer, gestão democrática da cidade e ao meio ambiente 

sustentável e equilibrado8. 

Para Rodrigues existem três características indispensáveis para determinar o 

conceito de Direito Urbanístico: 

 

1) Disciplina que objetiva exercer uma atividade de harmonização dos 

conflitos que advém do uso e ocupação do solo, através da ponderação dos 

interesses aí identificados; 2) disciplina caracterizada por uma função pública; 

3) disciplina que tem como instrumento principal de atuação o planejamento 

urbano.9 

                                                           
5 Art. 524. A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do 

poder de quem quer que injustamente os possua. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro 1916. Código Civil dos 

Estados Unidos do Brasil. 
6 Art. 525. É plena a propriedade, quando todos os seus direitos elementares se acham reunidos no do 

proprietário; limitada, quando tem ônus real, ou é resolúvel. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro 1916. Código 

Civil dos Estados Unidos do Brasil. 
7 SILVA, José Alfonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 2. Ed. São Paulo: Malheiros, 1995. 
8 VIZZOTO, Andrea Teichmann; PRESTES, Vanêsca Buzelato. Direito urbanístico. Porto Alegre: Verbo 

Jurídico, 2009, p. 13. 
9 RODRIGUES, Francisco Luciano Lima. Estudos de Direito Constitucional e Urbanístico. São Paulo: 

RCS, 2007. P. 72. 
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Por sua vez José Afonso da Silva, entende que o Direito Urbanístico é definido 

por duas características: 

 

a) o Direito Urbanístico objetivo, que consiste no conjunto de normas jurídicas 

reguladoras da atividade do poder público destinadas a ordenar os espaços 

habitáveis, o que equivale dizer: conjunto de normas jurídicas reguladoras da 

atividade urbanística; e b) o Direito Urbanístico como ciência, que busca o 

conhecimento sistematizado daquelas normas e princípios reguladores da 

atividade urbanística. 10 

 

 

Aos Municípios destinou-se a competência da política de desenvolvimento 

urbano, com o escopo de ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes. Portanto, incube aos Municípios promover o 

adequado ordenamento territorial por meio de planejamento e controle do uso, 

parcelamento, funcionamento e ocupação do solo urbano. Além de restringir o domínio 

privado da propriedade para combinar com suas funções sociais.  

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas 

rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 

nos prazos fixados em lei; 

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 

coletivo, que tem caráter essencial; 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental;  

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

serviços de atendimento à saúde da população; 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 

do solo urbano; 

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada 

a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.11 

(grifo nosso) 

 

 

2.1 Plano Diretor 

Para a promoção dos ditames constitucionais, as cidades que possuem mais de 

20.000 habitantes devem ser guiadas pelo plano diretor, o qual subsidia o planejamento 

urbano. Segundo Bastos, é o instrumento em que os municípios estabelecerão os objetivos 

                                                           
10 SILVA, José Alfonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 2. Ed. São Paulo: Malheiros, 1995. 
11 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 

Federal: Centro Gráfico, 1988, 292 p. 
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a serem atingidos, regras básicas para o desenvolvimento urbano, estabelecendo o 

zoneamento, exigências quanto às edificações, bem como outros assuntos de relevância 

ao uso do solo. 12 

 

O plano diretor é dirigido para equacionar e estabelecer objetivos a serem 

executados, fixando regras gerais e diretrizes a serem satisfeitas. Trata-se do 

resultado final de uma cadeia normativa, estando prevista a “cooperação das 

associações representativas no planejamento municipal”, de acordo com o 

inciso XII do art. 29 da Constituição Federa. Cabe ao Executivo organizar os 

meios pelos quais as associações acima referidas possam efetivamente 

apresentar problemas e soluções para as questões urbanas específicas e 

afetas a cada comunidade. A execução deve ser voltada para, respeitando 

os direitos dos munícipes, fazer com que a propriedade cumpra sua função 

social, prevista no art. 182, §2º, “quando atender às exigências fundamentais 

de ordenação da cidade expressa no plano diretor”. Este procura envolver os 

diversos grupos sociais do espaço urbano, para melhor responder à demanda 

por desenvolvimento urbano socialmente justo e voltado para o bem-estar dos 

seus habitantes. [...]13 (grifo nosso) 

  

O plano diretor é um instrumento da política urbana. Está elencado no rol do artigo 

4º (que trata do planejamento municipal) do Estatuto da Cidade, o qual regulamenta os 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal.14 

Desta feita, o Direito Urbanístico apresenta ao sistema jurídico a problemática 

urbana, através da positivação de normas disciplinando o planejamento urbano, o uso e 

ocupação do solo urbano, as áreas de interesse especial, a ordenação urbanística da 

atividade edilícia e a utilização dos instrumentos de intervenção urbanística.  

 
É fundamental que os Centros Urbanos sejam racionalizados, com os planos 

diretores voltados para a solução das questões atuais e para oferecer as opções 

para o futuro. Por outro lado, vem a ser decisivo consignar o lado humano das 

cidades, que possam favorecer o bem-estar social, bem como a preservação das 

áreas verdes e da memória histórico-cultural. Para que as cidades sejam 

administradas em benefício da sociedade, é essencial que haja a edição de leis 

que tratam do uso urbano e que estejam de acordo com os anseios das 

cidades.15 

 

 Para a efetivação dos preceitos do plano diretor são necessárias diversas outras 

normativas que irão suprir as lacunas existentes, assim são criadas leis de perímetro 

urbano, de zoneamento urbano, de parcelamento do solo, código de posturas e de obras, 

todas visando ordenar de forma satisfatória as disposições do plano diretor.16 

                                                           
12 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1993. 
13 COSTA, Nelson Nery. Direito municipal brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 238. 
14 BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 
15 COSTA, Nelson Nery. Uso do solo urbano. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e 

Empresarial. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 78, p. 119. 
16 COSTA, Nelson Nery. Direito municipal brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 239. 
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3   FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE 

 

Até a primeira metade do século passado a propriedade era coisa absoluta, o 

proprietário tinha direito de usar, gozar e fruir, valorizando seu direito individual em 

detrimento do social. Todavia, gradativamente foi ocorrendo uma mudança nesta seara, 

passando a valorizar o direito da sociedade. A propriedade passou a ser protegida como 

direito objetivo, desta forma o possuidor poderia usar e utilizar o bem, mas para a 

satisfação social17.  

Foi a Constituição Federal de 1934 que trouxe esses direitos e garantias sociais, 

tratando de tema como a desapropriação em face da utilidade pública. Mas efetivamente 

a Constituição Federal de 1937 é que mudou os paradigmas da propriedade, deixando esta 

de ser absoluta e intocável. A Constituição de 1946, por sua vez foi a primeira a expressar 

a preocupação com a função social da propriedade. Já a Lei Maior de 1969 trouxe a 

previsão sobre desapropriação de interesse social para fins agrários. Todavia foi a atual 

Constituição que expressou claramente o cerne do exercício do direito de propriedade18: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

[...] 

 

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: 

[...] 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade;19 

(grifo nosso) 

 

O CAU/RS (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul) tem 

exposto com frequência que a população ainda não compreende o que é a função social 

da cidade. Para a urbanista Andrea dos Santos: 

 

                                                           
17 VIZZOTO, Andrea Teichmann; PRESTES, Vanêsca Buzelato. Direito urbanístico. Porto Alegre: Verbo 

Jurídico, 2009, p. 30. 
18 VIZZOTO, Andrea Teichmann; PRESTES, Vanêsca Buzelato. Direito urbanístico. Porto Alegre: Verbo 

Jurídico, 2009, p. 30/31. 
19 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 

Federal: Centro Gráfico, 1988, 292 p. 
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[...] é possível dizer que a cidade só cumpre sua função social quando atende 

os principais direitos da população de forma justa, igualitária e democrática, 

de forma sustentável, econômica, social e ambientalmente, em favor de todos 

que vivem ali. A cidade também cumpre sua função social quando a melhoria 

da qualidade de vida da população é ampliada e o espaço urbano passa a servir 

em favor do conjunto da população, igualmente, com acesso a todos os bens e 

serviços, com a garantia do direito à moradia e a terra urbanizada, ao transporte 

e mobilidade urbana, saneamento ambiental, equipamentos públicos de saúde, 

educação, cultura e lazer. [...]20 

 

A Carta Mundial pelo Direito à Cidade, documento produzido a partir do Fórum 

Social Mundial Policêntrico (2006), Fórum Social das Américas (Quito, 2004) Fórum 

Mundial Urbano (Barcelona, 2004) e V Fórum Social Mundial (Porto Alegre, 2005) 

estabeleceu em cinco tópicos o que é a função social da cidade e da propriedade urbana: 

 

[...] 

2.1 Como fim principal, a cidade deve exercer uma função social, garantindo 

a todos seus habitantes o usufruto pleno dos recursos que a mesma oferece. 

Isso significa que deve assumir a realização de projetos e investimentos em 

benefício da comunidade urbana no seu conjunto, dentro de critérios de 

equidade distributiva, complementaridade econômica, respeito à cultura e 

sustentabilidade ecológica para garantir o bem estar de todos os habitantes, em 

harmonia com a natureza, para hoje e para as futuras gerações.  

2.2. Os espaços e bens públicos e privados da cidade e dos cidadãos(ãs) devem 

ser utilizados priorizando o interesse social, cultural e ambiental. Todos os 

cidadãos(ãs) têm direito a participar da propriedade do território urbano dentro 

de parâmetros democráticos, de justiça social e de condições ambientais 

sustentáveis. Na formulação e implementação de políticas urbanas deve ser 

promovido o uso socialmente justo e ambientalmente equilibrado do espaço e 

do solo urbano, em condições seguras e com equidade entre os gêneros.  

2.3. As cidades devem promulgar legislação adequada e estabelecer 

mecanismos e sanções destinados a garantir o pleno aproveitamento de solo 

urbano e de imóveis públicos e privados não edificados, não utilizados, 

subutilizados ou não ocupados, para o cumprimento da função social da 

propriedade.  

2.4. Na formulação e implementação das políticas urbanas deve prevalecer o 

interesse social e cultural coletivo sobre o direito individual de propriedade e 

sobre os interesses especulativos.  

2.5. As cidades devem inibir a especulação imobiliária mediante a adoção de 

normas urbanas para uma justa distribuição dos ônus e benefícios gerados pelo 

processo de urbanização e a adequação de todos os instrumentos de política 

econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do 

desenvolvimento urbano eqüitativo e sustentável. As rendas extraordinárias 

(mais-valias) geradas pelo investimento público – atualmente capturadas por 

empresas imobiliárias e por particulares – devem ser gestionadas em favor de 

programas sociais que garantam o direito à moradia e a uma vida digna aos 

setores em condições precárias e em situação de risco. 

[...]21 

 

                                                           
20 ______Função social da cidade: por que todos deveriam saber o que é isso? CAU – Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Disponível em: < http://www.caurs.gov.br/funcao-

social-da-cidade-por-que-todos-deveriam-saber-o-que-e/ >. Acesso em: 18/11/2018. 
21 ______ Carta Mundial pelo Direito à Cidade. Disponível em: < 

http://www.polis.org.br/uploads/709/709.pdf >. Aceso em: 18/11/2018. 
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Em breve análise, denota-se que a função social da cidade é tema transdisciplinar, 

sendo objeto de estudo das mais diversas áreas do conhecimento. O Direito, portanto, não 

poderia esquivar-se, ao contrário, como visto cuida do assunto há longos anos, visando 

minimizar os danos que o crescimento gera e otimizando o planejamento das cidades à 

sociedade. 

A maior ocupação populacional se dá atualmente nas cidades, desta forma 

surgem exigências de maiores empreendimentos urbanísticos, visando oferecer o bem 

para o maior número de indivíduos.22 

 
Dentro dessa concepção, as imposições urbanísticas podem e devem abranger 

todas as atividades e setores que afetam o bem-estar social, na cidade e no 

campo, nas realizações individuais e na vida comunitária. Para isto, o 

Urbanismo prescreve e impõe normas de desenvolvimento, de funcionalidade, 

de conforto e de estética da cidade, e planifica suas adjacências, racionalizando 

o uso do solo, ordenando o traçado urbano, coordenando o sistema viário e 

controlando as construções que vão compor o agregado humano, a urbe.23 

 

O almejado bem-estar compreende diversos aspectos; o arruamento, planejamento 

da circulação, salubridade, segurança, funcionalidade e zoneamento da cidade, dentre 

outros. Todavia, em que pese esses fatores terem grande importância, cada vez mais o 

Direito Urbanístico tem se preocupado com a proteção ambiental como uma das vias 

principais para se atingir o bem-estar social. 

A proteção ambiental considera fatores como o controle da poluição, preservação 

de recursos naturais e patrimônio histórico e cultural e restauração dos elementos 

destruídos e diminuição de ruídos por exemplo. Para isso são instrumentos a Ação Civil 

Pública, visando a proteção ambiental, além da incidência de Infrações Penais e 

Administrativas contra o meio ambiente24. 

No entanto, consabido é que aos olhos de parcela da população, em especial do 

ramo empresarial, o Direito Ambiental tem sido visto por diversas vezes como um 

empecilho, estigma que deve ser superado, embora a discussão tenha um viés também 

cultural, o que não pretendemos exaurir aqui.  

 

                                                           
22 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 15 ed. São Paulo: São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006, p. 523. 
23 Bis in idem 
24 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 15 ed. São Paulo: São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006, p. 579/591. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os temas ligados ao Urbanismo, compreendendo o Direito Urbanístico, são 

assuntos tratados a longa data pelos profissionais das respectivas áreas, todavia somente 

agora têm sido debatidos com maior importância na perspectiva da sociedade. 

A preocupação com a temática é indispensável à medida que o avanço das cidades 

tem se mostrado prejudicial ao bem-estar das pessoas. Desta forma, o Direito busca criar 

normativas e meios de coerção para que o crescimento ocorra de forma benéfica a todos. 

Em suma, o Direito Urbanístico se preocupa com questões de acessibilidade para 

possibilitar o direito constitucional de ir e vir a todos, independentemente da sua condição 

física. Considera também aspectos relacionados a mobilidade, ou seja, a cidade deve 

propiciar a movimentação de pessoas em detrimento dos veículos particulares, buscando 

soluções para o transporte coletivo, a mobilidade compreende ainda o fluxo das vias. 

Preocupa-se também com demandas ligadas ao saneamento, assim as cidades devem 

crescer primando distribuição de redes de água e esgoto, a exemplo do ocorrido no litoral 

norte gaúcho, onde atuações do Ministério Público Estadual tem buscado solucionar os 

problemas nas ligações de esgoto25. Ainda, o Plano Diretor das cidades é outro ponto de 

relevância, já que as estas devem ter planejamento das zonas para comércio, indústria e residência 

por exemplo, assim como é necessário delimitar os zoneamentos de áreas para praças e áreas área 

de preservação permanente, área de preservação ambiental, altura das edificações, espaçamentos 

entre os prédios e demais fatores que influenciem em uma adequada insolação e ventilação nos 

imóveis e até mesmo questões de ruídos, propiciando assim salubridade aos imóveis e 

consequentemente às pessoas que habitam o local. 

Portanto, o Urbanismo é um organismo vivo26, em constante mutação, haja vista 

a dinâmica das cidades, desta forma os estudos e atuações devem também ser constantes. 

Como visto é área extremamente plural e complexa, abarcando diversos campos do 

conhecimento. Ao Direito cabe normatizar e criar meios de coerção para a aplicação e 

fiscalização desses regramentos jurídicos. Nesse sentindo, a positivação jurisdicional 

precisa ser guiada pelo preceito de que a cidade deve ser pensada para as pessoas, aliada 

ao desenvolvimento sustentável, salubre, agradável e harmonioso. O Urbanismo não visa 

                                                           
25 _________ MP conhece plano de ações da CORSAN para saneamento básico integrado no litoral 

norte. Disponível em: < https://www.mprs.mp.br/noticias/40785/ >. Acesso em: 28/11/2018. 
26 MAIA, Cesar. Urbanismo? Folha de São Paulo. São Paulo, sábado, 09 de julho de 2011. Disponível em: 

< https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0907201106.htm >. Acesso em: 15 de maio de 2020. 
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o frear do crescimento, pelo contrário, quer o progresso, entretanto pautado no bem-estar 

do indivíduo habitante, buscando prever soluções de modo a minimizar problemas já 

existentes e empenhando-se a inibir danos futuros à sociedade. 

 

REFERÊNCIAS 

 

________. Carta Mundial pelo Direito à Cidade. Disponível em: < 

http://www.polis.org.br/uploads/709/709.pdf >. Aceso em: 18/11/2018. 

 

_________. Função social da cidade: por que todos deveriam saber o que é isso? CAU – 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Disponível em: < 

http://www.caurs.gov.br/funcao-social-da-cidade-por-que-todos-deveriam-saber-o-que-

e/ >. Acesso em: 18/11/2018. 

 

__________. MP conhece plano de ações da CORSAN para saneamento básico 

integrado no litoral norte. Disponível em: < https://www.mprs.mp.br/noticias/40785/ >. 

Acesso em: 28/11/2018. 

 

BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 

1993. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988, 292 p. 

 

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 

 

BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. 

 

BONIZZATO, Luigi. A Constituição urbanística e elementos para a elaboração de uma 

teoria do direito constitucional urbanístico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

 

CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia Científica. 

6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

COSTA, Nelson Nery. Direito municipal brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

 

COSTA, Nelson Nery. Uso do solo urbano. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário 

e Empresarial. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 78. 

 

GOBBI, Leonardo Delfim. Urbanização brasileira. Educação Geografia. Disponível em: 

http://educacao.globo.com/geografia/assunto/urbanizacao/urbanizacao-brasileira.html > 

Acesso em: 18/11/2018 

 

MAIA, Cesar. Urbanismo? Folha de São Paulo. São Paulo, sábado, 09 de julho de 2011. 

Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0907201106.htm >. 

Acesso em: 15 de maio de 2020. 

 



134 
 

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 15 ed. São Paulo: São Paulo: 

Malheiros Editores, 2006. 

 

RODRIGUES, Francisco Luciano Lima. Estudos de Direito Constitucional e 

Urbanístico. São Paulo: RCS, 2007. P. 72. 

 

SILVA, José Alfonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 2. Ed. São Paulo: Malheiros, 

1995. 

 

VIZZOTO, Andrea Teichmann; PRESTES, Vanêsca Buzelato. Direito urbanístico. Porto 

Alegre: Verbo Jurídico, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

A LUTA PELA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: DIREITO À MORADIA, 
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SOCIAIS 

 

Ariane Faverzani da Luz(autora)1 

Luis Ângelo Dallacort(coautor)2 

Amanda Caroline Zini(coautor)3 

 

Resumo: A pesquisa revela a importância do direito à moradia digna e o relaciona com 

os conflitos fundiários e a criminalização dos movimentos sociais. Dessa forma, objetiva 

analisar a criminalização dos movimentos fundiários, tendo em vista a Lei nº 13.260/2016 

e o Projeto de Lei do Senado nº 272/2016. Parte do pressuposto de que a previsão 

constitucional do direito à moradia não é suficiente para a sua efetivação, o que enseja a 

atuação de grupos organizados a fim de superar o cenário de exclusão social em que se 

encontram. Fundamenta-se a investigação na função essencial do Estado de garantir o 

direito fundamental à moradia a todos os indivíduos, conforme dispõe o artigo 6º, da 

Constituição Federal do Brasil. Assim, utilizando-se do escopo teórico-bibliográfico e do 

método hipotético-dedutivo, os resultados obtidos indicaram que os movimentos sociais 

são de suma importância para a efetivação do direito à moradia e da dignidade da pessoa 

humana. Além disso, a tentativa de criminalizá-los ao equiparar as suas ações a atos 

terroristas limita e manipula a busca por direitos, assim como fragiliza direitos 

fundamentais já conquistados e favorece a manutenção do poder àqueles que o detêm. 

Palavras-chave: Conflitos Fundiários. Criminalização dos Movimentos Sociais. 

Dignidade da Pessoa Humana. Direito à Moradia.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A sociedade brasileira sofreu intensa influência de seus colonizadores e do seu 

poder social, político e econômico, o que impactou na propriedade de terras urbanas e 

rurais. Na contemporaneidade, verifica-se que os grupos menos favorecidos encontram 

dificuldades para exercer o direito à moradia nas cidades, surgindo, assim, os conflitos 

fundiários urbanos por meio dos movimentos sociais que lutam pela dignidade dessas 

pessoas. 
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O direito fundamental à moradia, constitucionalizado como um direito social, 

ainda é quimérico para milhões de brasileiros, os quais são submetidos a vulnerabilidades 

e a condições de vida precárias, bem como a sérios riscos de violação à sua condição de 

sujeito de direito e de sua dignidade. Dessa forma, conferir ao indivíduo o direito a um 

lar é efetivar sua condição de cidadão em uma sociedade democrática e, mais do que isso, 

permitir que este se sinta parte da comunidade onde vive. 

Entretanto, ainda que garantido no texto constitucional, o direito à moradia digna 

encontra entraves políticos e econômicos para ser efetivado, tornando-se necessário, 

muitas vezes, que aqueles que não possuem uma moradia se organizem em movimentos 

para conquistar seus direitos. Ressalta-se que os movimentos sociais exercem o direito 

fundamental à liberdade de expressão e são um importante mecanismo na busca pela 

efetivação dos direitos das minorias.  

Entretanto, a sua atuação, por vezes, contraria os interesses dos detentores do 

poder, ocasionando a criminalização dos movimentos sociais tanto pelo sistema penal 

quanto pela mídia. Sendo assim, a Lei nº 13.260/2016, denominada como Lei 

Antiterrorismo, e o Projeto de Lei do Senado nº 272/2016, que propõe o acréscimo de 

novas condutas a serem consideradas atos terroristas, revelam-se como uma forma de 

controle dos movimentos sociais pelo Estado, gerando uma instabilidade democrática.  

Nesse sentido, o presente artigo busca analisar o direito à moradia e a 

criminalização dos movimentos sociais que buscam a efetivação deste direito 

fundamental, por meio de uma concisa revisão bibliográfica. Para tanto, em um primeiro 

momento, apresenta uma breve abordagem teórica sobre os conflitos fundiários urbanos. 

Em seguida, expõe o direito fundamental à moradia e a sua vinculação com o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, alude, especificamente, sobre a 

criminalização dos movimentos sociais, considerando a Lei Antiterrorismo e o Projeto de 

Lei do Senado nº 272/2016, que possibilita a criminalização dos movimentos ao ampliar 

os atos que serão considerados terroristas. 

 

1. APORTES TEÓRICOS SOBRE OS CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS  

 

A maioria dos conflitos envolvendo a terra possuem maior incidência no contexto 

agrícola. Entretanto, pretende-se demonstrar como cada vez mais tais conflitos estão 
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ocupando espaço no contexto urbano, tendo em vista que o crescimento das cidades 

ocorre de forma extremamente acelerada. 

No decorrer da evolução social, houve vários avanços em distintas áreas, porém 

ao mesmo tempo em que o reconhecimento do progresso é necessário, também se faz 

necessário lembrar que a reprodução social e a maneira como uma sociedade se determina 

dependem de aspirações comuns e universais que possam ser compartilhados 

(HONNETH, 2015, p. 32). Nesse sentido, as palavras de Honneth remetem a um ideal 

ético, no qual há igualdade e a busca por objetivos universais, o que revela que a 

construção de justiça depende de convicções coletivas.  

Desse modo, um dos ideais coletivos que está em pauta na contemporaneidade é 

o que trata sobre o direito à moradia. Os conflitos que envolvem o direito fundiário urbano 

se tornam cada vez mais importantes na medida em que demonstram a necessidade do 

acesso à moradia por parte das populações mais carentes e desfavorecidas.  

Assim, denota-se que os conflitos que decorrem da discussão sobre o direito 

fundiário urbano são históricos, uma vez que o processo de urbanização ocorreu de 

maneira semelhante ao período colonial. Nessa época, buscava-se a privatização do 

acesso à terra, havendo poucas políticas públicas implementadas para promover uma 

habitação social, prevalecendo, assim, o desenvolvimento urbano desigual e excludente:  

 
Em uma cidade dividida entre a porção legal, rica e com infraestrutura, e a 

ilegal, pobre e precária, a população que está em situação desfavorável acaba 

tendo muito pouco acesso a oportunidades de trabalho, cultura e lazer. 

Simetricamente, as oportunidades de crescimento circulam no meio daqueles 

que vivem melhor, pois a sobreposição das diversas dimensões da exclusão 

incidindo sobre a mesma população fazem com que a permeabilidade entre as 

duas partes seja muito pequena (BUENO, 2007, p. 277). 

 

Tal panorama torna possível visualizar que o problema dos conflitos fundiários 

urbanos supera o status social da propriedade, pois se fundamenta no poder aquisitivo e 

na posse de bens. Verifica-se, portanto, que, além da divisão de classes, há também 

interesse constante na exclusão social a fim de limitar o espaço que as pessoas em 

condições desfavoráveis irão ocupar, o que ocasiona impasses na conquista de uma 

moradia e de uma vida digna.  

Com o intuito de esclarecer no que consiste os conflitos fundiários urbanos, a 

Resolução Recomendada nº 87 do Conselho das Cidades alude sobre a sua definição: 
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[...] disputa pela posse ou propriedade de imóvel urbano, bem como impacto 

de empreendimentos públicos e privados, envolvendo famílias de baixa renda 

ou grupos sociais vulneráveis que necessitem ou demandem a proteção do 

Estado na garantia do direito humano à moradia e à cidade (BRASIL, 2009). 

 

Assim, com a desigualdade social, amplia-se o número de ocupações irregulares 

em diversas cidades brasileiras. Também, acentua-se a discrepância entre as regras que 

ditam os padrões a serem observados pelas edificações e as construções irregulares, já 

que estas não são capazes de atender as normas, tornando-se o reflexo da falta de 

observância do direito à moradia no Brasil (ACCA, 2014, p. 5).  

Nas palavras de Ermínia Maricato (2000, p. 152), a ocupação de terras urbanas no 

Brasil “[...] é parte intrínseca do processo de urbanização [...]. Ela é estrutural e 

institucionalizada pelo mercado imobiliário excludente e pela ausência de políticas 

sociais”. Diante disso, torna-se comum que as pessoas vivam de forma irregular e, por 

vezes, perigosa, já que não possuem o direito fundamental à moradia garantido. Ainda, a 

ausência de políticas públicas e de ações governamentais, bem como o não uso dos 

recursos que deveriam ser destinados à habitação social contribuem para a manutenção 

de uma sociedade desigual. 

Embora o Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001) disponha em seu artigo 2º que a 

política urbana possui o objetivo de organizar o desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana, o que remete ao conceito de função social da propriedade, 

não é o que se vislumbra na prática. Na realidade, as ocupações e a disputa constante pelo 

uso de espaços no âmbito urbano têm sido impostas por aqueles que possuem melhores 

condições econômicas e maior poder para a aquisição de imóveis.  

O atual cenário demonstra que as preocupações envolvendo o território urbano se 

dão em razão de que a falta de acesso à moradia por parte da parcela populacional mais 

vulnerável implica em um crescimento da ocupação irregular de imóveis. Assim, segundo 

Acca (2014, p. 9): 

Diante da dificuldade econômica na aquisição ou locação de um imóvel para 

moradia, diversos grupos sociais ocupam terrenos, públicos ou privados, seja 

com uma clara intenção de pressionar o Estado para que proponha soluções de 

curto prazo para tal problema, seja simplesmente porque pretendem encontrar 

um local um pouco mais adequado para habitação. 

 

Portanto, a ocupação desses imóveis decorre da falta de poder aquisitivo para 

pagar pela propriedade de um imóvel ou mesmo pela sua posse. Ao considerar tais 
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aspectos, questiona-se a posição do Poder Judiciário quando se depara com ações que 

abordam o direito à moradia: 

 

A solução para um caso concreto passa por uma interpretação do ordenamento 

jurídico, mas também pela necessidade de se conhecer dos fatos a partir da 

realidade em que estão inseridos. A compreensão da configuração do conflito 

permite uma fundamentação jurídica mais adequada (ACCA, 2014, p. 10). 

 

Em vista disso, constata-se que se esses casos fossem analisados somente a partir 

da perspectiva da lei, considerando apenas as questões técnicas para definir se o direito 

de permanecer no imóvel é do proprietário ou do possuidor, sem avaliar as circunstâncias 

que geraram o conflito, muitos indivíduos ficariam sem ter onde morar. Nesse viés, 

ressalta-se que não é somente a população mais pobre que enfrenta dificuldade de acesso 

ao mercado residencial, pois diante da especulação imobiliária, que acentua o valor dos 

imóveis, muitas famílias apenas têm condições de adquirir imóveis construídos em 

terrenos ilegais ou irregulares, localizados em espaços com sérios problemas de 

urbanização, mobilidade, segurança e lazer, o que agrava sua vulnerabilidade 

(MARICATO, 2002, p. 130). 

Na maioria dessas comunidades, as pessoas que ocupam os imóveis apenas têm a 

posse irregular deles, gerando diversas disputas com os proprietários destes locais. 

Contudo, salienta-se que a discussão sobre o direito fundiário urbano, além de abordar 

questões acerca do direito à propriedade ou à posse, também se relaciona com os 

empecilhos na conquista de uma vida digna. Nas palavras de Lefort (1991, p. 20), tal 

situação pode ser encarada como uma das muitas dificuldades enfrentadas pela 

manutenção da democracia no Brasil, havendo a necessidade da atuação de grupos 

organizados que se interessem por essa luta. 

Nesse contexto, os principais movimentos sociais que visam a efetivação do 

direito fundamental à moradia são o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), o 

Movimento Luta por Moradia Digna (LMD), a União Nacional por Moradia Popular 

(UNMP), o Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) e a Frente de Luta por 

Moradia (FML). Esses movimentos buscam uma forma de demonstrar as condições 

precárias dos indivíduos que não possuem o seu direito à moradia concretizado a fim de 

exigir ações efetivas das autoridades competentes. 

Assim sendo, revela-se oportuno considerar que, apesar de haver muitas 

dificuldades para assegurar o direito à moradia de forma igualitária e justa, este está 
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previsto constitucionalmente, sendo dever do Estado garanti-lo. Nesse contexto, torna-se 

imperativo explorar a questão do direito à moradia e a sua conexão com o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

 

2. O DIREITO À MORADIA DIGNA COMO INSTRUMENTO DE 

EFETIVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A vida é um valor inestimável e merece ser respeitada e velada a todo momento, 

uma vez que viver é um direito de todos, constitucionalizado na maioria dos textos 

supremos das nações, bem como nos tratados de direitos humanos. Para tanto, não basta 

a um Estado garantir a vida dos seus, sendo necessário ir além e fazer com que o viver 

seja dotado de dignidade e seja compreendido de forma não-limitada por meio de uma 

percepção expandida deste princípio com todos os seus adendos, ou seja, deve abranger 

a dignidade, o respeito, a igualdade e a fraternidade.  

Dentre as condições necessárias para a efetivação da vida em seu sentido amplo, 

faz-se necessário a existência de um local para viver e para construir sua família e suas 

histórias. Assim, ter um lar vai muito além de apenas ter um teto para se abrigar da chuva 

e do sol, faz parte da existência humana, do sentimento de pertencimento naquele lugar, 

do direito à segurança e da experiência de ser um sujeito de direito com as mesmas 

possibilidades e oportunidades que os demais. 

 De forma simples e doutrinária, conceitua-se moradia como um lugar destinado 

para residir, ou seja, como o direito de ocupar um lugar com caráter residencial (SILVA, 

2005, p. 315). Tal local servirá como referência e possibilitará a inserção do cidadão no 

organograma social, bem como o seu reconhecimento enquanto integrante de uma 

sociedade democrática. 

No Brasil, no ano de 2018, havia mais de 33 milhões de pessoas sem um teto 

(AUGUSTO, 2018), o que demonstra um contingente populacional exposto a 

precariedades e a vulnerabilidades. Essas condições oriundas da falta de moradia ensejam 

diversos outros problemas, quais sejam, as ocupações ilegais, as disputas de posse e as 

maçantes batalhas pelo direito a um lar, acarretando na violação dos direitos sociais dos 

indivíduos.  

Em relação aos direitos sociais, estes exteriorizam a existência das garantias que, 

por meio de conceitos políticos de igualdade e de liberdade, apresentam-se como núcleos 

fundamentais na construção do direito à educação, à alimentação, ao trabalho e à moradia 
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(BALDO, 2012, p. 85). Esses direitos são de suma importância, já que promovem a 

construção de uma comunidade democrática e possibilitam que as classes menos 

favorecidas e corriqueiramente esquecidas tenham acesso a direitos que devem ser 

obtidos por todos.  

Em que pese o direito à moradia esteja previsto como um direito fundamental na 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), faz-se oportuno destacar que, no texto 

original, havia um hiato referente à temática, o qual foi resilido no ano de 2000 por meio 

da Emenda Constitucional nº 26 (BRASIL, 2000), que consolidou o direito à moradia 

como um Direito Social Fundamental, consagrando a sua previsão no artigo 6º da 

Constituição Brasileira (BRASIL, 1988). A partir disso, efetivou-se teoricamente a 

garantia de viver com segurança, com paz e com dignidade, enaltecendo e reafirmando 

os princípios básicos de um Estado democrático de direito. 

Assim sendo, o direito à moradia se apresenta como um dos pilares básicos para 

a construção do princípio da dignidade da pessoa humana que somente encontra sua 

efetivação quando possível o acesso a uma moradia adequada para todos (SAULE 

JÚNIOR, 1997, p. 84). Nesse contexto, verifica-se que o direito à moradia é um elemento 

essencial para o ser humano, pois é um bem extrapatrimonial irrenunciável pela pessoa 

natural, indisponível e indissociável de sua vontade que permite ao ser humano o direito 

de se fixar em determinado lugar e de estabelecer sua vida cotidiana (SOUZA, 2009, p. 

44). 

O famoso romance intitulado “O Cortiço”, escrito por Aluísio Azevedo (1997), 

discorre sobre as condições de moradia que existiam no Brasil na época do Rio de Janeiro 

capital. No texto literário de 1890, são mencionadas as desigualdades sociais e as 

condições das moradias em que viviam as pessoas. Nesse sentido, ao traçar um paralelo 

entre a ficção e a realidade, observa-se que a problemática habitacional em solo 

tupiniquim é de longa data, evidenciando que o processo de segregação e de gentrificação 

é secular. 

Dessa forma, verifica-se que a moradia adequada concretiza e eleva o ser humano 

à condição de cidadão e desperta o sentimento de pertencimento na sociedade em que está 

inserido. Além disso, possuir um lar significa abrandar a fragilidade do ser humano diante 

das variações climáticas, dos perigos da rua e da natureza, possibilitando um espaço onde 

seja possível descansar após um dia exaustivo. 
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Ressalta-se que o direito à moradia digna, além de garantido na Carta Magna 

(BRASIL, 1988), também pode ser vislumbrado em diversos textos de caráter 

internacional, destacando-se, entre eles, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948), a qual estabelece em seu 

artigo XXV que:  

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 

família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e o direito à segurança 

em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 

perda dos meios de subsistência fora de seu controle. 

 

Contudo, não é suficiente apenas que o Estado possibilite o simples acesso do 

habitar ao cidadão. Revela-se primordial que a moradia enseje o desenvolvimento dos 

atos básicos de higiene pessoal e o acesso ao saneamento básico e ao transporte público, 

bem como esteja próxima de escolas e de postos de saúde a fim de garantir o mínimo 

existencial (ROGUET, 2013, p. 310). Nessa perspectiva, Acca (2014, p. 10) corrobora: 

 

O debate em torno do bem moradia não se circunscreve somente à necessidade 

de obtenção de um abrigo como proteção contra as intempéries da natureza. A 

moradia vincula-se estritamente à inserção das pessoas em sociedade com 

cidadania. Em outras palavras, ter um local como residência significa garantir 

um mínimo de qualidade de vida na medida em que essa realidade possibilita 

o gozo de outros bens básicos como água, luz, sistema de coleta de esgoto etc., 

ao mesmo tempo em que não se pode ignorar aspectos simbólicos relevantes 

como a possibilidade de receber correspondência, conviver com amigos e 

poder construir uma individualidade. 

 

Nesse condão, é perspicaz tecer comentários sobre o processo de gentrificação 

enfrentado pelos grandes centros urbanos. Em decorrência da especulação imobiliária, 

que eleva o valor dos imóveis, inúmeros brasileiros não conseguem estabelecer residência 

em áreas urbanizadas, sendo necessário construírem seus lares em áreas inóspitas ou 

invadirem imóveis que se encontram abandonados.  

Tal problemática, inúmeras vezes, é ignorada pela sociedade e pelos governantes, 

resultando em cenários trágicos. A título de exemplo, evidencia-se uma das mais recentes, 

que ocorreu em São Paulo, no dia 1º de maio de 2018, quando o Edifício Wilton Paes de 

Almeida pegou fogo e desabou, o que revelou a ocupação do edifício por centenas de 

famílias e as condições precárias de subsistência. Ao mesmo tempo, trouxe à tona a 

existência de uma problemática que assola os centros urbanos brasileiros, qual seja, o 

déficit habitacional. 
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Com o intuito de reduzir os efeitos da problemática da ausência de moradia no 

Brasil, vislumbra-se que a execução de programas e de projetos de habitação, assim como 

o interesse social de agentes privados e do poder público podem contribuir para a 

alteração deste cenário (SAULE JÚNIOR, 1997, p. 84). Entretanto, a plena efetivação 

encontra como barreira questões orçamentárias. Tais empecilhos resultam em sérias 

adversidades para a efetivação do direito à moradia, resultando na permanência do 

contexto violatório de direitos sociais e da dignidade da pessoa humana. 

Padecedores dos entraves decorrentes do baixo investimento em políticas 

habilitacionais, os indivíduos encontram dificuldades para exercer seu direito à moradia 

adequada, necessitando, por vezes, organizarem-se em grupos com o objetivo de terem 

suas lutas e reivindicações ouvidas. Todavia, por se encontrarem em situação de 

vulnerabilidade e de baixa representatividade, estes movimentos passam a ser 

criminalizados e difamados, o que inviabiliza ainda mais a concretização de seus ideais. 

Diante disso, analisa-se a criminalização dos movimentos sociais, considerando a Lei 

Antiterrorismo e o Projeto de Lei do Senado nº 272/2016, os quais podem prejudicar a 

atuação destes grupos. 

 

3. O ENQUADRAMENTO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS COMO 

CRIMINOSOS EM DECORRÊNCIA DA LEI Nº 13.260/2016 E DO PROJETO DE 

LEI DO SENADO Nº 272/2016 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) dispõe em seu 

artigo 5º, inciso IV e IX, que o direito à livre manifestação de pensamento e à liberdade 

de expressão são direitos fundamentais, o que garante a todos os indivíduos a 

exteriorização de suas opiniões, de suas crenças, de suas ideias, de suas convicções e dos 

seus sentimentos por meio da ciência, da arte e da comunicação. Além disso, no Brasil, 

essas garantias individuais são protegidas como cláusula pétrea, conforme o artigo 60, § 

4º, da Carta Constitucional (BRASIL, 1988), demonstrando a sua indissociabilidade da 

democracia.  

Tais previsões constitucionais se coadunam com parâmetros jurídicos 

internacionais, como o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948), o artigo 19 do Pacto Internacional 

de Direitos Civis e Políticos (BRASIL, 1992) e o artigo 13 da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (BRASIL, 1992) - também conhecida como Pacto de São José 
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da Costa Rica -, que asseguram o direito à liberdade de opinião e de expressão a todos os 

seres humanos sem interferências. Inclusive, o Brasil é signatário de todos os documentos 

internacionais supramencionados, revelando a importância conferida pelos legisladores 

brasileiros à temática dos direitos humanos e das garantias individuais.  

 Desse modo, a efetivação do direito à liberdade de expressão se vislumbra, 

especialmente, na atuação dos movimentos sociais. No cenário brasileiro, as mobilizações 

populares tiveram início antes do golpe civil-militar ocorrido em 1964, as quais eram 

conduzidas pelos movimentos sindicais e sociais que pretendiam a concretização de 

direitos relacionados à participação política, à reinvindicação e à reforma social e política 

do Estado (BATISTA, 2016, p. 47). 

Contudo, a partir do comando do governo pelos militares, iniciou-se uma 

contenção do processo de democratização e de politização das classes trabalhadoras por 

meio da repressão dos movimentos sociais e de qualquer manifestação contrária às 

ideologias do Estado (BATISTA, 2016, p. 47). Logo, “o golpe militar de 1964 no Brasil 

foi um golpe contra o movimento social. Uma reação à ascensão dos setores populares 

que lutavam pelas ‘reformas de base’ e ameaçavam os privilégios da elite nacional 

associada ao capital transnacional” (SANSON, 2008, p. 197). 

Assim, de forma concisa, o debate teórico acerca dos movimentos sociais entre as 

décadas de 1970 a 1990 pode ser explicado em três fases. A primeira fase, que principiou 

na segunda metade da década de 1970 e se estendeu até o início da década de 1980, 

evidenciou o enaltecimento dos movimentos sociais, os quais eram assemelhados a um 

ato heroico, tendo em vista que almejavam superar o contexto social e político vigente na 

época. Já a segunda fase, que ocorreu em meados dos anos 1980, revelou uma “[...] 

conjuntura de distensão política, levando a um posicionamento predominante de críticas 

às concepções anteriores que tendiam a romantizar os movimentos sociais” (BRAZ, 2012, 

p. 123). Por fim, a terceira fase, que se sucedeu no final dos anos 1980 até o início dos 

anos 1990, caracterizou-se pela redemocratização política no país, tornando necessária a 

rediscussão da relação entre o Estado e a sociedade (BRAZ, 2012, p. 123). 

Por conseguinte, criou-se um espaço de diálogo entre os movimentos e os órgãos 

estatais que oportunizou a institucionalização das demandas sociais (BRAZ, 2012, p. 

126). Nesse sentido, denota-se que, quando os indivíduos se reúnem em espaços públicos, 

estabelece-se uma “[...] exigência corpórea por um conjunto mais suportável de condições 

econômicas, sociais e políticas, não mais afetadas pelas formas induzidas de condição 
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precária” (BUTLER, 2018, p. 17), ao mesmo tempo que “[...] estão reivindicando 

reconhecimento e valorização, estão exercitando o direito de aparecer, de exercitar a 

liberdade, e estão reivindicando uma vida que possa ser vivida” (BUTLER, 2018, p. 33).  

Entretanto, ao exporem as injustiças e as desigualdades e proporem medidas para 

superar a hegemonia cultural, os movimentos sociais atingem os interesses dos setores 

privilegiados que passam a criminalizar os seus atos (SANSON, 2008, p. 200). Nesse 

sentido, em relação aos movimentos sociais que lutam pela moradia, importante salientar 

a distinção entre ocupação e invasão, já que o artigo 161, § 1º, II, do Código Penal 

(BRASIL, 1940) tipifica a invasão como esbulho possessório: 

 
[...] “invadir” e “ocupar” são dois conceitos que podem até se firmar no mesmo 

ato concreto de disputa pela terra, mas que carregam em si conotações políticas 

e morais completamente diferentes. O primeiro é tipificado no Código Penal 

como “esbulho possessório visando à obtenção de vantagens econômicas ou 

financeiras”. Invadir é ferir o direito “sagrado” à propriedade, previsto em 

Constituição. O segundo, forjado na própria dinâmica dos movimentos sociais 

de luta pela terra, seja ela urbana ou rural, legitima-se a partir da discussão da 

função social da terra. Terra vazia não é terra invadida, é terra ocupada para 

cumprir seu fim social, visto que o ato em si não visa ao enriquecimento ou ao 

aproveitamento pessoal (PETUBA, 2018, p. 264). 

 

 Portanto, o crime de esbulho possessório não corresponde aos atos praticados 

pelos movimentos sociais urbanos que lutam pelo seu direito à moradia e por permanecer 

na cidade, uma vez que buscam um lugar para morar com dignidade e não a aquisição de 

vantagens econômicas. Outrossim, conceder o direito a residir na área urbana e evitar que 

a habitação seja um fator de exclusão do direito à cidade é reconhecer que estes centros 

também são feitos para as minorias e que as suas demandas devem ser legitimadas. 

Diante disso, denota-se que a criminalização dos atos praticados pelos 

movimentos sociais representa um fenômeno macrossocial que sofre influências tanto do 

sistema penal quanto da mídia. Sendo assim, a incidência do conflito tende a estimular o 

controle social por meio da criminalização das condutas, especialmente, quando há 

expressa discordância da causa do movimento (MARTINS, 2007, p. 17). 

Salienta-se que os movimentos sociais podem ser criminalizados pela forma 

derivada ou direcionada. Em relação à criminalização derivada, esta ocorre mediante a 

realização de um ato que é considerado crime pelo ordenamento jurídico vigente em razão 

de contrariar os preceitos sociais aceitos pelo organograma social, não possuindo uma 

relação direta com os movimentos sociais. Já a criminalização direcionada visa, 
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especificamente, criminalizar os movimentos sociais, como é o caso da Lei nº 13.260, de 

16 de março de 2016 (BRASIL, 2016) – denominada como “Lei Antiterrorismo” -, a qual 

estipula de maneira ampla em seu artigo 2º, caput e § 1º, incisos I, IV e V a definição de 

terrorismo e de atos de terrorismo que pode ser aplicada em desfavor dos movimentos 

sociais (VIANA, 2018, p. 129-130): 

Art. 2º - O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos 

previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito 

de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar 

terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz 

pública ou a incolumidade pública. 

§ 1º São atos de terrorismo: 

I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo 

explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares 

ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa;  

II – vetado; 

III – vetado; 

IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça a 

pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, 

ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de 

portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de 

saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde 

funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão 

de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e 

processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de 

atendimento;  

V - atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa. 

 

Por conseguinte, surge a necessidade de especificar com mais exatidão quais atos 

serão, de fato, considerados atos terroristas, já que a lei supramencionada criou um “[...] 

fato típico extremamente elástico, adaptável a inúmeras situações que talvez nada terão a 

ver com o verdadeiro terrorismo. Uma encomenda sob medida para um regime qualquer 

enquadrar os seus adversários como terroristas” (REBOLLA, 2014). Nesse contexto, o 

senador Lasier Martins propõe o Projeto de Lei do Senado nº 272/2016 (BRASIL, 2016) 

a fim de esclarecer as condutas terroristas, acrescendo ao artigo 2º, § 1º, da Lei 

Antiterrorismo (BRASIL, 2016) os incisos VI e VII com o seguinte teor:  

VI – incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou 

qualquer bem público ou privado, com o objetivo de forçar a autoridade 

pública a praticar ato, abster-se de o praticar ou a tolerar que se pratique, ou 

ainda intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou a população em geral; 

VII – interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática ou bancos de 

dados, com motivação política ou ideológica, com o fim de desorientar, 

desembaraçar, dificultar ou obstar seu funcionamento. 
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Vislumbra-se que o Projeto de Lei do Senado (BRASIL, 2016) - que, atualmente, 

encontra-se na relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - tipificou 

como atos terroristas condutas anteriormente inexistentes na Lei Antiterrorismo 

(BRASIL, 2016), ampliando, assim, a sua criminalização. Desse modo, realizou-se uma 

audiência pública em 20 de novembro de 2018 para que as manifestações contrárias ou 

favoráveis ao projeto fossem expostas.  

A partir disso, constatou-se que alguns senadores, juristas e representantes de 

movimentos sociais acreditam que o Projeto de Lei (BRASIL, 2016) viola o direito 

fundamental à liberdade de expressão e de manifestação, bem como o princípio da 

legalidade e da proporcionalidade ao permitir uma interpretação subjetiva das condutas e 

a relativização de garantias penais. Por outro lado, os posicionamentos favoráveis aludem 

que o Projeto de Lei (BRASIL, 2016) não criminaliza os movimentos sociais que atuam 

nos limites da lei e respeitam os serviços essenciais e o patrimônio público, uma vez que 

a luta por direitos deve estar vinculada a manifestações pacíficas (VIEIRA, 2018).  

Diante do exposto, não se pretende defender uma isenção legal àqueles que, 

valendo-se da sua condição de membro de um movimento social, atuem com violência e 

incorram em depredações e/ou violações de direitos, mas, sim, considerar que a Lei 

Antiterrorismo (BRASIL, 2016) e o Projeto de Lei do Senado nº 272/2016 (BRASIL, 

2016) são rígidos a ponto de atuar como mecanismos de controle dos movimentos sociais,  

o que interessa aos detentores do poder, já que os movimentos, por vezes, contrariam os 

seus interesses. Ressalta-se que uma das formas de criminalizar ações populares é, 

justamente, utilizando-se do viés democrático-constitucional ao aprovar normas que 

legitimam violações.  

Por conseguinte, a imposição do status de “terrorismo” aos movimentos sociais 

limita e manipula a busca por direitos, tendo em vista que o Brasil ainda é um país de 

exclusão social que necessita da atuação da sociedade civil para lutar pelo 

reconhecimento das minorias, as quais representam as múltiplas expressões da totalidade 

social (ROSANVALLON, 2008, p. 25). Além disso, põe em risco iminente garantias 

constitucionais já conquistadas, como a liberdade de expressão, o que implica em 

restrições aos direitos fundamentais e na manutenção da conservação do poder.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conflito fundiário urbano decorre da ausência de moradia aos indivíduos. Desse 

modo, constata-se que as incessantes lutas pelo direito de morar dignamente evidenciam 

que as áreas urbanas ainda são elitizadas e que o direito à cidade não abrange todos que 

a integram, resultando em incontáveis residências irregulares.  

Nesse contexto, José Saramago, em seu livro “Ensaio Sobre a Cegueira”, cita uma 

sociedade que, paulatinamente, se torna cega. Metáforas à parte, é perfeitamente visível 

que os gestores nacionais estão desatentos à problemática da moradia no contexto 

brasileiro. Sendo assim, em que pese existam algumas políticas habitacionais no país, 

estas são demasiadamente insatisfatórias, uma vez que não conseguem cumprir com o 

objetivo de findar os elevados níveis de déficit habitacional.  

O Brasil apresenta sérios óbices na temática habitacional, problema secular que 

se agrava em virtude da especulação imobiliária e dos processos de gentrificação. Diante 

disso, torna-se utópico o sonho e o direito de milhares de brasileiros a terem um lar, 

enaltecendo a necessidade de que os individuos que se encontram excluídos do direito à 

moradia se organizem em grupos com a finalidade de alcançar o acesso à moradia. 

Ainda que rotulados como grupos violentos ou radicais, os movimentos pró-

moradia permanecem na luta para a concretização de seus direitos sociais, revelando-se 

de suma importância para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Entretanto, observa-se o interesse dos setores privilegiados socialmente, bem como do 

Estado em criminalizar as condutas dos movimentos sociais, visto que estes propõem a 

superação da hegemonia cultural. 

Nessa perspectiva, a Lei nº 13.260/2016 e o Projeto de Lei do Senado nº 272/2016 

possibilitam a criminalização dos movimentos ao considerarem as suas ações como atos 

terroristas. Por conseguinte, apresentam-se como um mecanismo capaz de restringir e de 

relativizar liberdades e garantias já consagradas constitucionalmente, ao mesmo tempo 

que funcionam como uma forma de controle dos movimentos sociais, já que limitam e 

manipulam a atuação destes grupos, prejudicando a busca dos direitos das minorias. 
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LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA: NOVO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DO 

DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA 
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Resumo: O artigo possui o escopo de evidenciar as principais características do novo 

instituto jurídico denominado legitimação fundiária, trazido pela Lei 13.465/2017. Para 

tanto, adotará o método analítico descritivo da legislação e da doutrina sobre o assunto, 

com procedimento comparativo das informações obtidas e se utilizará da técnica de 

pesquisa essencialmente bibliográfica. Partirá da caracterização do direito à moradia 

como um direito fundamental, previsto na Constituição Federal de 1988, passando pela 

análise de alguns pontos do Estatuto da Cidade e da revogada Lei n.º 11.977/2009, para 

melhor compreensão do tema da regularização fundiária. Ao final, provará o potencial da 

legitimação fundiária como instrumento garantidor do direito fundamental à moradia para 

a população de baixa renda. 

 

Palavras-chaves: Legitimação Fundiária; Moradia; Regularização Fundiária. 

 

INTRODUÇÃO 
 

É notório que a normatização jurídica sempre está um passo atrás do 

comportamento humano.  Primeiro ocorre a conduta humana, para depois o Direito 

regulamentá-la. Não aconteceu diferente como o surgimento das cidades. A necessidade 

humana de se aglutinar para realizar suas trocas úteis e buscar vida digna culminou no 

surgimento das cidades. A regulamentação dessa ocupação humana no território veio 

depois. No início, eram regras simples de posturas edilícias. Atualmente, são políticas 

públicas urbanísticas detalhadas e abrangentes. 

Todavia, todo o arcabouço normativo urbanístico do presente não pode ignorar o 

crescimento irregular que, por anos, as cidades brasileiras sofreram, com o consequente 
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surgimento de periferias, muitas delas constituindo-se em verdadeiras “favelas”, 

desprovidas de infraestrutura básica para uma vida digna. 

Em busca de emprego e serviços essenciais, mesmo a população sem poder 

aquisitivo para comprar um imóvel na cidade, para lá se dirigiu e se agrupou em áreas 

aparentemente “sem dono”. Passados anos, muitos ali moram, mas sem a segurança 

jurídica que somente a propriedade formal pode assegurar. É nesse cenário que a 

regularização fundiária se encaixa como instrumento de política pública urbanística, na 

promessa de fornecer vida digna a todos, começando pela efetivação do direito 

fundamental à moradia. 

O presente artigo tem por objetivo analisar, dentro do procedimento de 

regularização fundiária, trazido pela Lei n.º 13.465/2017, a legitimação fundiária, como 

novo mecanismo de aquisição do direto real de propriedade imobiliária, capaz de efetivar 

o direito fundamental de moradia. Para tanto, será usado o método analítico descritivo da 

legislação e da doutrina sobre o tema, com procedimento comparativo e técnica de 

pesquisa bibliográfica. 

No capítulo 1, o tema do direito fundamental à moradia será apresentado, bem 

como sua característica de direito social, o qual demanda a implementação de política 

pública estatal para sua efetivação. Algumas linhas serão utilizadas para explanar o 

Estatuto da Cidade e suas diretrizes de política urbanística, com destaque para o 

instrumento de regularização fundiária. 

Em seguida, no capítulo 2, será apresentada a realidade das cidades brasileiras, as 

quais sofrem as mazelas da ocupação irregular, assim como um breve estudo da 

regularização fundiária nacional, principalmente as inovações trazidas pela já revogada 

Lei n.º 11.977/2009. Apesar de revogada, essa norma consagrou institutos jurídicos que 

ainda vigoram no ordenamento jurídico pátrio, como a legitimação de posse. 

Os principais aspectos da Lei n.º 13.465/2017, no tocante à Regularização 

Fundiária Urbana (Reurb), serão tratados no capítulo 3. Haverá uma comparação do 

procedimento da regularização fundiária dessa nova lei com a lei anterior revogada (Lei 

n.º 11.977). Demonstrará que houve um deslocamento de competência do procedimento 

da Reurb dos Registros de Imóveis para os Municípios. 
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Por fim, no capítulo 4, o novo instituto jurídico da legitimação fundiária, trazido 

pelo Lei n.º 13.465/2017, será abordado, no intuito de caracterizar esse mecanismo como 

garantidor do direito fundamental à moradia. 

1. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA  

 

O ponto de partida para compreensão dos direitos fundamentais é a investigação 

do ser humano e sua posição privilegiada no mundo. E o resultado desse processo 

analítico é o reconhecimento de uma unidade na diversidade. Pois, apesar dos seres 

humanos serem diferentes entre si, no aspecto biológico e cultural, são iguais no sentido 

de serem os únicos entes do planeta capazes de pensar, de criar beleza e valorá-la, de amar 

e de tomar as rédeas de seu próprio destino em busca da felicidade. Em razão dessa 

igualdade, afirmou-se historicamente que ninguém pode se proclamar superior aos outros, 

por distinção de gênero, etnia, religião ou classe social. Em resumo, o ser humano é 

portador de dignidade, pois é o único ser vivo com capacidade de reflexão e dotada de 

livre arbítrio (COMPARATO, 2011, p. 13). 

São fundamentais os direitos que visam proteger a dignidade da pessoa humana e 

estão consagrados nos textos constitucionais. Nesse ponto, guardam profunda 

aproximação com os direitos humanos, que também almejam proteger a dignidade 

humana, contudo, num plano internacional, servindo de conteúdo aos tratados 

internacionais (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2012, p.  249). 

No Brasil, o reconhecimento do direito à moradia como um direito fundamental 

somente adveio com a Emenda Constitucional n.º 26, de 14 de fevereiro de 2000, 

alterando a redação do artigo 6.º da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos: 

“Art. 6.º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 1988). 

O direito fundamental à moradia é considerado pela doutrina um direito social, 

fazendo parte da categoria de direito humano da segunda geração ou dimensão, pois sua 

efetivação depende de políticas públicas, ou seja, de uma ação positiva do Estado para 

garantir seu gozo aos indivíduos. Para a garantia dos chamados direitos humanos de 

primeira geração, ligados às liberdades individuais, basta uma conduta negativa do 

Estado, respeitando tal liberdade, como o respeito à liberdade de pensamento e de crença 

(PIOVESAN, 1998, p. 28). 
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Não basta a Constituição proclamar o direito à moradia, uma vez que, no mundo 

dos fatos, essa moradia não pode ser alcançada pela população de baixa renda, devido ao 

elevado custo dos imóveis urbanos edificados nos loteamentos regulares, providos de toda 

uma infraestrutura voltada para o bem-estar dos moradores. Diante dessa realidade, 

loteamentos irregulares foram realizados, levando ao crescimento desordenado das 

cidades (RAMOS, 2010, p. 59).  

Como todo direito fundamental, o direito social à moradia abrange uma posição 

jurídica de natureza negativa (direito de defesa) e uma posição jurídica de natureza 

positiva (direito a prestações). No aspecto negativo, o direito de moradia impede que a 

pessoa seja privada de sua moradia, de forma arbitrária, pelo Estado ou por particulares. 

Nessa senda, pode-se citar a Lei n.º 8.009/1990, que trata da impenhorabilidade do bem 

de família. No aspecto positivo, o direito de moradia abrange prestações fáticas e 

normativas do poder público para implementar o direito em si, fornecendo, ou ao menos 

facilitando, a moradia para aqueles que não possuem condições econômicas para sua 

aquisição. Nesse contexto, o Estatuto da Cidade é um exemplo de prestação normativa 

estatal, assim como a regularização fundiária é um exemplo de prestação fática do poder 

público no sentido de implementar o direito fundamental à moradia (SARLET; 

MARINONI; MITIDIERO, 2012, p.  588-589). 

As políticas públicas servem para operacionalizar os direitos, ou seja, concretizá-

los no mundo dos fatos. Por sua vez, para se operacionalizar as políticas públicas é 

necessário todo um aparato administrativo institucional, além de instrumentos hábeis para 

concretizar os aspectos abstratos da referida política. O direito fundamental à moradia, 

agora consagrado na Constituição Federal de 1988, necessita de uma política pública 

adequada para se tornar uma realidade no plano fático (FERRE, 2015). 

 
Assim, em síntese, a política pública para ser implementada precisa de uma 

estrutura institucional, no caso o Estado, preponderantemente por intermédio 

de seu Poder Executivo. Além disso, as políticas públicas são instituídas por 

lei ou atos normativos (federais, estaduais ou municipais) que estabelecem seus 

objetivos, princípios e diretrizes, que criam uma base institucional para sua 

implementação ou definem as responsabilidades, competências e atribuições 

para tanto, e que instituem os instrumentos (programas, planos, projetos) que 

darão concretude às ações do governo ou que oferecerão os meios para que os 

objetivos sejam alcançados, ou seja, a política pública depende também da 

gestão para se efetivar (FREIRIA, 2011, p. 186). 

 

Da explanação acima, fica evidente a necessidade, para uma boa gestão política, 

de um arcabouço normativo para a implantação de uma política pública voltada para 
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assegurar moradia digna para toda a população. Nessa senda é que ganha importância o 

Estatuto da Cidade, a Lei 10.257/2001, como parte de uma política pública urbanística, 

dotada de instrumentos hábeis para efetivar o direito à moradia (BRASIL, 2001). 

 
Com a edição do Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 10.07.2001), cuja 

principal meta é dar efetividade às diretrizes constitucionais sobre política 

urbana, estando a contribuir para a difusão de um verdadeiro direito à cidade, 

foi dado um passo significativo para dar vida efetiva ao direito a uma moradia 

condigna no Brasil. Além de uma série de princípios, o Estatuto da Cidade é 

rico em instrumentos que objetivam a realização prática do direito à moradia 

(...) (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2012, p. 590). 

 

O Estatuto da Cidade adveio da necessidade de regulamentar os artigos 182 e 183 

da Constituição Federal, os quais disciplinam a Política Urbana. O direito de propriedade 

passou a ter mais uma condicionante, uma vez “que a utilização do solo urbano fica 

submetida, primordialmente, à Constituição Federal que estabelece a necessidade de 

cumprimento da função social das propriedades e à observância do Estatuto da Cidade, 

Leis urbanísticas e plano diretor” (OLIVEIRA; CARVALHO, 2002, p. 29). 

Aliás, o plano diretor é o principal instrumento da política urbanística, servindo 

de norte orientador do planejamento das cidades, para que as mesmas sejam construídas 

com respeito aos direitos fundamentais, incluindo o direito fundamental à moradia digna 

para todos os seus habitantes.  

 
No planejamento municipal está a essência de toda a disciplina da propriedade 

urbana no nosso ordenamento jurídico, pois a própria função social da 

propriedade urbana é definida como sendo o atendimento às necessidades do 

plano diretor. Ora, o plano diretor nada mais é que a lei que deverá fixar e 

sistematizar o desenvolvimento físico, econômico e social do território 

municipal, visando ao bem-estar da comunidade local. O plano diretor é, 

portanto, a lei que fixará quais as medidas que deverão ser tomadas na 

ordenação do território e na organização da vida urbana para o bem-estar dos 

seus habitantes. Ao lado do plano diretor, que é o instrumento principal da 

execução da política urbana, deve o Município se utilizar de vários outros 

instrumentos para que atinja os objetivos preconizados no plano diretor 

(FRANCISCO, 2001, p. 67). 

 

No artigo 4.º do Estatuto da Cidade é possível verificar vários outros instrumentos 

de política urbana, além do plano diretor. Dentre esses instrumentos, pode-se citar: 

zoneamento ambiental, incentivos fiscais, desapropriação, tombamento, usucapião 

especial de imóvel urbano, concessão de uso especial para fins de moradia e regularização 

fundiária (BRASIL, 2001). 
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O próximo capítulo abordará a política pública de regularização fundiária no 

Brasil, mais especificamente em seus aspectos jurídicos. A Lei n.º 11.977/2009, que 

institui o Programa Minha Casa Minha Vida, contemplou uma política pública urbanística 

com objetivo de fomentar o direito à moradia, seja pelo financiamento favorecido para 

populações de baixa renda, seja pela regularização fundiária dotada de mecanismos 

desjudicializantes, criando novos institutos como a demarcação urbanística e a 

legitimação de posse. Todavia, legislação nova sobre o tema adveio com a Lei n.º 

13.465/2017, trazendo novos marcos regulatórios para a regularização fundiária 

brasileira, como será analisado. 

 

2. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA BRASILEIRA  

 

Na década de 1970, a população urbana brasileira superou a rural4. A cidade 

passou a ser o centro gravitacional que atraia as pessoas para se reunirem em busca de 

satisfazerem suas necessidades e alcançarem melhores condições de vida. 

O deslocamento da população rural para os centros urbanos, sem um prévio 

planejamento e sem uma fiscalização ativa do Poder Público sobre as posturas edilícias, 

ocasionou o surgimento de ocupações informais, em locais sem nenhuma infraestrutura 

para o gozo de uma vida digna. Soma-se a isso o custo elevado da aquisição da 

propriedade imóvel urbana, pelo mecanismo ordinário da compra e venda, levando 

grande parcela de indivíduos menos favorecidos economicamente a se estabelecerem nas 

periferias das cidades, em áreas ainda não devidamente loteadas e desprovidas até mesmo 

de saneamento básico.  

 
A densidade demográfica desproporcional, em relação às estruturas urbanas de 

sustentabilidade, gera caos no trânsito, desemprego, miséria, criminalidade e 

degradação ambiental e humana, consequências totalmente fora do controle 

das autoridades. Os centros históricos foram planejados, mas as periferias 

continuam crescendo sem planejamento, devastando tudo. A construção das 

cidades na América Latina e, particularmente no Brasil, não prescindiu 

totalmente da inexistência de projetos, apesar de ter, ao longo do tempo, 

inexistindo praticamente norma de Direito Público sobre o tema. (RECH, A. 

U.; RECH, A., 2012, p. 23). 

 

Com o objetivo de ordenar e regularizar a ocupação do solo urbano foi aprovada, 

em 19 de setembro de 1979, a Lei Federal n.º 6.766 – Lei do Parcelamento do Solo 

                                                           
4 Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=8> Acessado em 25 de jul. 

2020. 

https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=8
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(BRASIL, 1979). Na verdade, uma lei que veio após muitas cidades já estarem edificadas 

de forma irregular, disciplinando para o futuro normas para a adequada ocupação do solo 

urbano, o que não sanou as moradias irregulares já existentes e também não evitou, de 

forma efetiva, o surgimento das grandes periferias urbanas, onde a população de baixa 

renda não pode gozar do direito a uma moradia digna. 

 
A falta de espaços e projetos adequados destinados a moradias populares, nas 

nossas cidades, acaba gerando o crescimento de favelas, invasões, 

subabitações, áreas de alto risco, como a ocupação de morros e encostas. Essas 

áreas crescem sem nenhuma infraestrutura urbana de saneamento, arruamento 

e serviços públicos. A inexistência de parcelamento regular do solo acaba 

impossibilitando, inclusive, a cobrança de IPTU. (...). A ocupação desordenada 

é fruto da falta de legislação adequada. As nossas legislações municipais, quer 

o Plano Diretor, que a Lei de Parcelamento do Solo, contemplam moradias 

apenas para quem pode pagar e ignoram os que não têm condições de acesso 

(RECH, 2007, p.167-168). 

 

Quando se trata de irregularidades nos assentamentos urbanos, essas podem ser 

de dois tipos. A primeira delas é a irregularidade dominial, caracterizada pelo fato de o 

possuidor ocupar uma área, desprovido de título que lhe garanta a propriedade do imóvel. 

A segunda hipótese é a irregularidade urbanística e ambiental, ou seja, quando o 

parcelamento do solo ocorreu em desacordo com a legislação urbanística e ambiental 

(FERRE, 2015). 

Como mencionado no capítulo anterior, a política pública possui o escopo de 

garantir direitos fundamentais, como o direito à moradia digna. No Brasil, a política 

pública de regularização fundiária somente ganhou relevo após a estruturação normativa 

da política pública urbanística. Ou seja, uma política está interligada a outra, de modo que 

a regularização fundiária é tratada normativamente como instrumento da política de 

desenvolvimento urbano, mais precisamente no artigo 4.º, inciso V, alíena “q”, da Lei n.º 

10.257/2001 (BRASIL, 2001). 

A Constituição Federal de 1988 trouxe um capítulo dedicado à Política Urbana 

dentro do título da Ordem Econômica e Financeira, prevendo uma política de 

desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, para garantir o 

ordenamento das cidades e o bem-estar de seus habitantes (BRASIL, 1988). 

Como forma de regulamentar a política urbana brasileira disposta no Texto Maior, 

foi editado o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257/2001, como parte de uma política pública 

urbanística, dotada de instrumentos hábeis para efetivar o direito à moradia, dentre eles, 

a regularização fundiária. Este último instrumento consiste em corrigir as ocupações 



159 
 

 

informais nas cidades, na qual a grande maioria de seus ocupantes não possuem a titulação 

da unidade imobiliária que habitam, formando, muitas vezes, lugares desprovidos de 

infraestrutura urbana básica, o que se passou a denominar “favelas”.  

A Lei Federal n.º 11.977/2009, que implantou o Programa Minha Casa Minha 

Vida, foi pioneira em trazer regras detalhadas de regularização fundiária, tanto de 

interesse social, quanto de interesse específico, para os assentamentos urbanos que 

ocorreram de forma irregular. A própria lei cominou em seu artigo 46 um conceito de 

regularização fundiária, nos seguintes termos: “a regularização fundiária consiste no 

conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à 

regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a 

garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” (BRASIL, 

2009). Nesse conceito, logo se evidencia a preocupação do procedimento de 

regularização em concretizar o direito fundamental à moradia. 

Deste modo, o Programa Minha Casa Minha Vida além de implementar um 

serviço de financiamento à moradia própria também tratou de uma técnica simplificada 

de aquisição da propriedade imóvel urbana. Nesse sentido, a Lei n.º 11.977/2017 

estabeleceu um procedimento administrativo de demarcação urbanística e criou o instituto 

da legitimação de posse (BRASIL, 2009). Já cumpre aqui destacar que a referida lei foi 

revogada pela Lei n.º 13.465/2017, a qual manteve os institutos da demarcação 

urbanística e da legitimação de posse, o que denota a importância de compreender melhor 

os dois institutos.  

 
Com o primeiro procedimento [demarcação urbanística], o Poder Público 

demarca o imóvel de domínio público ou privado, definindo seus limites, área, 

localização e confrontantes, com a finalidade de identificar seus ocupantes e 

qualificar a natureza e o tempo das respectivas posses. Com o segundo 

[legitimação de posse], confere o título de reconhecimento de posse do imóvel 

objeto da demarcação urbanística. A incidência de ambos os instrumentos não 

implica a alteração de domínio dos imóveis. Mas, decorridos cincos anos do 

registro do título de legitimação de posse, o oficial de registro de imóveis 

reconhecerá, administrativamente, a aquisição do bem por usucapião, em mais 

uma medida de desjudicialização (ALVIM; CAMBLER, 2014, p. 793-794).   

 

Na tentativa de garantir o direito de propriedade, assim como o direito de moradia, 

é notório que o Poder Judiciário está superlotado com ações de usucapião de imóveis 

urbanos, as quais possuem um elevado custo e um demasiado tempo para serem julgadas. 
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Assim, ganha importância os dois novos institutos jurídicos da demarcação urbanística e 

da legitimação da posse, os quais agilizam o processo de regularização territorial em 

situações que antes só podiam ser resolvidas por meio de ações judiciais de usucapião. 

 

O instituto da legitimação da posse está previsto na Lei 11.977, de 2009, e 

constitui exceção à regra de que a posse não é objeto de registro por não se 

tratar de um direito real, embora constitua uma relação de fato e também um 

direito patrimonial. A lei supracitada, entre outros temas, estabelece e 

disciplina o dever estatal de promover a regularização fundiária de interesse 

social, dependendo este projeto da análise e da aprovação do Município. O 

projeto visa à regularização fundiária e a concessão de títulos aos ocupantes de 

lotes irregulares, inserindo-os na economia formal e melhorando as condições 

de vida e de habitabilidade dos cidadãos de baixa renda (LOUREIRO, 2014, 

p. 571).  

 

O procedimento da regularização fundiária de interesse social, segundo artigos 53 

a 60 da Lei n.º 11.977/2009 revogada, iniciava-se pela aprovação do projeto de 

regularização fundiária, seguida da lavratura do auto de demarcação urbanística pelo 

Poder Público, com base no levantamento da situação da área a ser regularizada e na 

caracterização da ocupação (BRASIL, 2009).  

O auto de demarcação urbanística devia ser protocolado no Registro de Imóveis, 

para que o registrador identificasse possíveis proprietários da área a ser regularizada e 

publicasse um edital para conhecimento de terceiros. Havendo impugnação, o Poder 

Público podia propor alteração do auto de demarcação, não havendo acordo, a 

demarcação urbanística seria encerrada em relação à área impugnada. Na ausência de 

impugnação, a demarcação deveria ser averbada na matrícula da área a ser regularizada 

(BRASIL, 2009).  

Em seguida, o poder público deveria elaborar o projeto aprovado, o qual deve 

conter obrigatoriamente as medidas necessárias para a promoção da sustentabilidade 

urbanística, social e ambiental da área ocupada, realizando o parcelamento do solo, em 

lotes com área não superior a 250 metros quadrados. Após o registro do parcelamento, o 

poder público concederia título de legitimação de posse aos ocupantes cadastrados, 

preferencialmente em nome da mulher e registrado na matrícula do imóvel (BRASIL, 

2009).  

Embora a Lei 11.977/2009 não seja clara, a nosso ver o procedimento a ser 

seguido é semelhante ao do loteamento. Registrado o parcelamento na 

matrícula do imóvel, serão abertas matrículas para cada lote. Nestas matrículas 

é que deverão ser registrados os títulos de legitimação de posse, obedecendo-

se, assim, ao princípio da unitariedade da matrícula. A legitimação de posse 
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devidamente registrada constitui direito em favor do detentor da posse direta 

para fins de moradia. Após cinco anos, o detentor do título de legitimação de 

posse poderá requerer ao oficial de registro de imóveis a conversão desse título 

em registro de propriedade, tendo em vista sua aquisição por usucapião. Não 

há necessidade, portanto, de ajuizamento da ação de usucapião para a 

declaração da propriedade (LOUREIRO, 2014, p. 572). 

 

Entretanto, o grande entrave dessa normativa já revogada consistia justamente no 

procedimento ocorrer quase que totalmente no Registro de Imóveis, passando para 

terceiros a incumbência da política pública de regularização fundiária que é 

essencialmente mister do Poder Público. Para sanar esse impasse, a Lei n.º 13.465/2017 

foi publicada, deslocando o procedimento da regularização fundiária do Cartório para a 

Prefeitura, além de criar o instituto jurídico da legitimação fundiária. 

 

3. PRINCIPAIS ASPECTOS DA LEI 13.465/2017  
 

A Lei n.º 11.977/2009 foi derrogada na parte que tratava de regularização 

fundiária pela Medida Provisória n.º 759/2016, a qual, por sua vez, foi convertida na Lei 

n.º13.465, de 11 de julho de 2017. Analisando o artigo 9.º da Lei 13.465 pode-se inferir 

um conceito de regularização fundiária: 

 

Art. 9o  Ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos 

aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas 

jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos 

núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de 

seus ocupantes (BRASIL, 2017). 

 

Destaca-se a conjugação das medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 

no procedimento de regularização fundiária, o que evidencia a aproximação que deve 

guardar as políticas públicas urbanísticas com as sociais, entre elas a garantia do direito 

à moradia digna. O resultado final da incorporação dos núcleos urbanos informais ao 

território urbano, com a titulação de seus ocupantes, corrobora para a efetivação da 

moradia, através dos mecanismos de regularização fundiária. 

Aliás, a mencionada lei é expressa em afirmar que, dentre outros, constitui 

objetivo da Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a ser observados pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, garantir o direito social à moradia digna e às 

condições de vida adequadas, em seu artigo 10, inciso VI (BRASIL, 2017). 
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Para melhor compreender o conceito de regularização fundiária, mister se faz 

analisar os dois primeiros incisos do artigo 11, o qual traz algumas definições importantes 

sobre o novo marco normativo da regularização fundiária brasileira: 

 
Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se: 

I - núcleo urbano: assentamento humano, com uso e características urbanas, 

constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de 

parcelamento prevista na Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 

independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em área 

qualificada ou inscrita como rural; 

II - núcleo urbano informal: aquele clandestino, irregular ou no qual não foi 

possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que 

atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização 

(BRASIL, 2017). 

 

Deste modo, a definição de núcleo urbano informal engloba duas situações. A 

primeira é o assentamento humano clandestino ou irregular, ou seja, aquele que ocorreu 

sem respeitar a Lei do Parcelamento do Solo. Trata-se de área desprovida do 

procedimento de loteamento ou desmembramento, sem a infraestrutura básica de 

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). A segunda situação é o núcleo urbano 

no qual os ocupantes não possuem a titulação da unidade imobiliária na qual habita, 

situação corriqueira do posseiro, o qual não goza da segurança jurídica que somente o 

direito real de propriedade pode lhe conferir.  

Seguindo a análise da Lei n.º 13.465/2017, importante salientar que existem duas 

modalidades de Regularização Fundiária Urbana (Reurb): a Reurb de Interesse Social 

(Reurb-S), aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por 

população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo municipal; e 

Reurb de Interesse Específico (Reurb-E), para os casos de núcleos urbanos informais 

ocupados por população não qualificada como de baixa renda. E que na modalidade 

Reurb-S há isenção de custas e emolumentos de vários atos registrais (art. 13 e § 1.º), 

justamente para favorecer a titulação da unidade imobiliária em nome dos ocupantes 

(BRASIL, 2017). 

Antes de especificar as fases do procedimento da regularização fundiária, é 

preciso diferenciar os legitimados ao requerimento da Reurb com o legitimado para reger 

o processo administrativo da Reurb. Em comparação com a lei anterior, Lei n.º 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5868.htm
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11.977/2009, a Lei n.º 13.465/2017 aumentou o rol de legitimados ao requerimento da 

Reurb, conforme descrito abaixo: 

 
Art. 14.  Poderão requerer a Reurb:  

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, diretamente ou por 

meio de entidades da administração pública indireta;  

II - os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio 

de cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, 

organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou 

outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de 

desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana;  

III - os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores;  

IV - a Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes; e  

V - o Ministério Público.   

§ 1o Os legitimados poderão promover todos os atos necessários à 

regularização fundiária, inclusive requerer os atos de registro (BRASIL, 

2017).  

 

Ou seja, incluiu entidades da administração pública indireta, Defensoria Pública e 

Ministério Público na listagem dos autorizados a darem início ao procedimento da Reurb, 

o qual antes ocorria dentro dos Cartórios de Registro de Imóveis, na vigência da Lei n.º 

11.977/2009, e que agora se trata de um processo administrativo sob a regência do 

Município (art. 28 e seguintes da Lei n.º 13.465/2017), dentro da estrutura organizacional 

de suas Prefeituras, resultando na produção de um documento que será levado à registro 

(BRASIL, 2017). 

Na legislação pretérita, o Registro de Imóveis era quem analisava toda a 

documentação necessária para o procedimento de regularização fundiária, inclusive o 

Auto de Regularização Fundiária produzido pelo Município. Ao final dessa análise, se o 

oficial de registro qualificasse positivamente todos os documentos e exigências legais, 

formaria um título inscritível ou registrável, apto a transmitir direitos após seu registro 

(BRASIL, 2009). 

Sobre o que consiste título inscritível ou registrável, a explanação abaixo ajuda na 

compreensão do tema: 

 
[...] o termo “título” passou a ter um duplo conceito: o material e o formal. O 

título, na seu aspecto material, é causa ou razão justificativa da aquisição, 

modificação ou extinção do direito (v.g,, um contrato de compra e venda). Já 

do ponto de vista formal, o título se refere ao documento que contém o ato ou 

negócio jurídico do qual deriva o direito a ser inscrito (v.g., escritura pública). 

[...] podemos conceituar como título o documento público competente (e 

também o particular em alguns casos), que atende às formalidades legais e que 

contenha de maneira direta o ato ou negócio jurídico registrável, com a perfeita 
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descrição e identificação do objeto e das partes. (LOUREIRO: 2014, p. 342-

343)  

 

Como visto no capítulo anterior, o direito que se adquiria no registro da 

legitimação de posse era, após cinco anos, o da conversão da posse em propriedade. 

Chama-se a atenção para o fato de que o Auto de Regularização Fundiária produzido pelo 

Município, na vigência da Lei n.º 11.977, não era título inscritível, mas sim o título 

formado pela qualificação final positiva do oficial de registro (análise de toda a 

documentação). 

A Lei 13.465 substituiu o Auto de Regularização Fundiária (ARF) pela Certidão 

de Regularização Fundiária (CRF), a qual ganha força de título inscritível (art. 167, I, 43, 

da Lei n.º 6.015/1973), justamente porque o Município é quem analisa agora toda a 

documentação pertinente à Reurb, ficando ao titular do Cartório somente o trabalho de 

registrar a CRF.  

Deste modo, ao final do procedimento da Reurb, o Município expedirá a CRF, 

contendo o projeto de regularização fundiária aprovado e o termo de compromisso de sua 

execução, além de trazer a listagem dos ocupantes do núcleo urbano informal, a 

qualificação dos ocupantes e os direitos reais que lhes foram conferidos, conforme o 

artigo 11, inciso V, da Lei n.º 13.465 (BRASIL, 2017).  

A nova legislação da Reurb manteve os institutos da demarcação urbanística e da 

legitimação de posse, criando o instituto da legitimação fundiária. Quanto à demarcação 

urbanística, a lei deixou ao critério do Município sua realização ou não, afirmando que 

tal demarcação não constitui condição para o processamento e a efetivação da Reurb (art. 

19, § 3.º, da Lei 13.465/2017). Essa demarcação consiste em identificar os imóveis 

públicos e privados abrangidos pelo núcleo urbano informal e a obter a anuência dos 

respectivos titulares de direitos inscritos na matrícula dos imóveis ocupados, culminando 

com averbação na matrícula destes imóveis da viabilidade da regularização fundiária 

(BRASIL, 2017).  

Já quanto à legitimação de posse, conceitua a lei como ato do poder público 

destinado a conferir título, por meio do qual fica reconhecida a posse de imóvel objeto da 

Reurb, conversível em aquisição de direito real de propriedade, após a prescrição 

aquisitiva, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da ocupação e da natureza da 

posse (BRASIL, 2017). 
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O instituto da legitimação fundiária, tema central o presente artigo, ganhará 

capítulo próprio, no qual será possível uma abordagem mais detalhada, no intuito de 

evidenciar seu potencial de efetivar o direito fundamental à moradia. 

Após as explanações acima, fica mais fácil entender o procedimento da Reurb, o 

qual compreende as seguintes fases: 

 

Art. 28. A Reurb obedecerá às seguintes fases: 

I - requerimento dos legitimados; 

II - processamento administrativo do requerimento, no qual será conferido 

prazo para manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel e dos 

confrontantes; 

III - elaboração do projeto de regularização fundiária; 

IV - saneamento do processo administrativo; 

V - decisão da autoridade competente, mediante ato formal, ao qual se dará 

publicidade; 

VI - expedição da CRF pelo Município; e 

VII - registro da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado perante 

o oficial do cartório de registro de imóveis em que se situe a unidade 

imobiliária com destinação urbana regularizada (BRASIL, 2017). 

   

É possível perceber que o procedimento da Reurb passa a ocorrer, em sua maior 

parte, na estrutura administrativa do Município, verdadeiro agente executor de políticas 

públicas, e que deverá se desincumbir desse dever diante da responsabilidade política que 

detém.  

 

4. LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA   
 

A legitimação fundiária foi introduzida pela primeira vez ao ordenamento jurídico 

brasileiro pela Lei n.º 13.465/2017. Diferente da legitimação da posse que já tinha sido 

criada pela Lei n.º 11.977/2009 e foi mantida pelas novas regras de regularização 

fundiária. Como se demonstrará, os dois institutos são instrumentos de Reurb, mas um é 

mais célere em fornecer domínio ao ocupante do que o outro. 

O artigo 11, inciso VII, da Lei n.º 13.465, traz a definição de legitimação fundiária 

como o mecanismo de reconhecimento da aquisição originária do direito real de 

propriedade sobre unidade imobiliária objeto da Reurb (BRASIL, 2017). Segue o mesmo 

padrão da Lei n.º 11.977/2009 ao utilizar da interpretação autêntica para melhor delinear 

novos institutos jurídicos. Contudo, tal definição fornece somente a natureza jurídica da 

legitimação fundiária, ou seja, trata-se de forma de aquisição originária do direito real de 

propriedade, assim como ocorre com o usucapião. Isso significa dizer que a propriedade 
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é adquirida livre de qualquer ônus ou gravame que por ventura antes havia sobre ela. E 

ainda, dentro dessa natureza jurídica, a definição de legitimação fundiária delimita o 

mecanismo para recair unicamente em unidade imobiliária objeto da Reurb. 

Outras características da legitimação fundiária são encontradas no artigo 23 e seus 

seis parágrafos, da Lei n.º 13.465/2017, as quais serão examinadas em seguida. Nesse 

contexto, uma diferenciação mais adequada será obtida entre o instituto da legitimação 

fundiária com a legitimação da posse. 

A cabeça do artigo 23, após repetir que a legitimação fundiária é forma originária 

de aquisição do direito real de propriedade, comina que tal mecanismo é conferido por 

ato do poder público, exclusivamente no âmbito da Reurb (BRASIL, 2017).  

Ao analisar a Lei n.º 13.465/2017 em comparação com os dispositivos revogados 

da Lei n.º 11.977/2009, fica evidente um deslocamento de procedimento de regularização 

fundiária dos Cartórios de Registro de Imóveis para o Executivo Municipal. Cabe agora 

ao Município realizar a maior parte do procedimento de regularização fundiária, como 

sua instauração, a análise do projeto de regularização fundiária, podendo realizar a 

demarcação urbanística e, ao final, produzir a certidão de regularização fundiária (CRF), 

documento este com a listagem dos ocupantes do núcleo urbano informal que possuem 

direito à legitimação fundiária ou à legitimação de posse (BRASIL, 2017). Ou seja, a 

legitimação fundiária é fruto de ato discricionário do Município. 

A CRF é título inscritível no Registro de Imóveis, conforme o artigo 167, inciso 

I, item 43, da Lei de Registros Públicos, o qual, no caso da legitimação fundiária, após 

seu registro, conferirá domínio ao ocupante, ou seja, adquirirá direito real de propriedade 

(BRASIL, 1973). 

Seguindo a cabeça do dispositivo em apreço, a lei comina que a legitimação 

fundiária pode recair sobre área pública ou área privada (BRASIL, 2017). Aqui se 

encontra uma grande diferenciação do instituto, pois os demais mecanismos de aquisição 

originária do direito real de propriedade, como o usucapião, não podem recair sobre áreas 

públicas, por expressa proibição constitucional. Além disso, não houve uma referência ao 

artigo 183 da Constituição Federal de 1988, como a Lei n.º 13.465 o faz em relação ao 

instituto de legitimação da posse, no artigo 26. Ou seja, não há limitação de área, nem 

prazo a ser observado, como ocorre no usucapião constitucional para imóveis urbanos, o 
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qual delimita uma área máxima de duzentos e cinquenta metros quadrados e um prazo de 

cinco anos de ocupação (BRASIL, 1988). 

Termina o artigo em comento explicitando que a legitimação fundiária deve recair 

sobre unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal 

consolidado existente em 22 de dezembro de 2016. A própria lei traz o que se entende 

por núcleo urbano informal consolidado, afirmando ser aquele de difícil reversão, 

considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de 

circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem 

avaliadas pelo Município (BRASIL, 2017). 

Passa-se por uma breve análise dos parágrafos do artigo 23: 

 
§ 1º Apenas na Reurb-S, a legitimação fundiária será concedida ao 

beneficiário, desde que atendidas as seguintes condições: 

I - o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel 

urbano ou rural; 

II - o beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou 

fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em 

núcleo urbano distinto; e 

III - em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja 

reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação (BRASIL, 

2017). 

 

Como já mencionado no capítulo anterior, a regularização fundiária pode ocorrer 

por duas modalidades: Reurb-S e Reurb-E. Esse parágrafo traz uma limitação ao direito 

de legitimação fundiária na modalidade Reurb-S, uma vez que o instituto é dirigido para 

população de baixa renda, não poderia beneficiar com o direito real de propriedade pessoa 

já contemplada com legitimação de posse ou fundiária, ou mesmo que tenha o domínio 

de outro imóvel urbano ou rural. Também esclarece que o imóvel urbano pode não ter 

finalidade residencial para ser objeto de legitimação fundiária, entretanto, nesse caso, fica 

sob a discricionariedade do poder público reconhecer o interesse público na concessão do 

direito. 

 
§ 2º Por meio da legitimação fundiária, em qualquer das modalidades da Reurb, 

o ocupante adquire a unidade imobiliária com destinação urbana livre e 

desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, 

eventualmente existentes em sua matrícula de origem, exceto quando disserem 

respeito ao próprio legitimado (BRASIL, 2017). 

 

Aqui fica evidente o caráter de aquisição originária do direito real de propriedade. 

O qual se diferencia do regime de aquisição derivada, como, por exemplo, na compra e 

venda de imóvel, através da escritura pública lavrada em Tabelionato de Notas e 
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devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição a que 

pertence o imóvel. Na modalidade derivada, os ônus e gravames existentes na matrícula 

de origem permanecem sobre o imóvel adquirido. A exceção ao final do parágrafo de 

nada desnatura o regime da aquisição originária, pois diz respeito ao titular do direito e 

não ao objeto do direito. Seria o exemplo de haver uma ordem de indisponibilidade de 

bens em nome do legitimado no Registro de Imóveis. Nesse caso, a partir do momento 

que o ocupante for titular da propriedade do imóvel, este ficará gravado com a ordem de 

indisponibilidade, por ser medida que recai sobre a pessoa do beneficiário. 

 
§ 3º Deverão ser transportadas as inscrições, as indisponibilidades ou os 

gravames existentes no registro da área maior originária para as matrículas das 

unidades imobiliárias que não houverem sido adquiridas por legitimação 

fundiária (BRASIL, 2017). 

 

Trata-se de uma regra de direito registral, dirigida aos titulares de serventias 

extrajudiciais de registro de imóveis, de como proceder no caso de a área objeto de 

regularização fundiária estar registrada com gravames ou ordens de indisponibilidade. Ou 

seja, as áreas não beneficiadas por legitimação fundiária continuarão com seus ônus e 

gravames. 

 
§ 4º Na Reurb-S de imóveis públicos, a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, e as suas entidades vinculadas, quando titulares do domínio, 

ficam autorizados a reconhecer o direito de propriedade aos ocupantes do 

núcleo urbano informal regularizado por meio da legitimação fundiária 

(BRASIL, 2017). 

 

Esclarece de que forma é possível na Reurb-S ocorrer a legitimação fundiária de 

imóveis públicos. Ou seja, pelo reconhecimento da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e das suas entidades vinculadas (Administração Indireta) do 

direito de propriedade aos ocupantes, desde que seja imóvel que aqueles possuam o 

domínio. 

 
§ 5º Nos casos previstos neste artigo, o poder público encaminhará a CRF para 

registro imediato da aquisição de propriedade, dispensados a apresentação de 

título individualizado e as cópias da documentação referente à qualificação do 

beneficiário, o projeto de regularização fundiária aprovado, a listagem dos 

ocupantes e sua devida qualificação e a identificação das áreas que ocupam 

(BRASIL, 2017). 

 

Mais uma regra de procedimento registral, a qual deixa claro que a Certidão de 

Regularização Fundiária é título inscritível no Registro de Imóveis e, uma vez registrada, 
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já é suficiente para aquisição de propriedade pelo beneficiário da regularização fundiária. 

Dispensa apresentação de outros documentos, pois esses documentos já são analisados 

no processo administrativo que ocorre na Prefeitura Municipal. 

Nesse ponto é possível verificar que a legitimação fundiária é um mecanismo mais 

célere de aquisição do direito real de propriedade, pois, dentro de uma análise presente, o 

poder público, por ato discricionário, já concede o direito de propriedade para os 

ocupantes da área a ser regularizada. Ao contrário da legitimação de posse que, dentro de 

uma análise futura, concederá o direito real de propriedade para os ocupantes que 

preencherem os requisitos da usucapião, ou seja, após o prazo da prescrição aquisitiva. 

Assim, primeiro se registra a legitimação de posse para depois de cinco anos se registrar 

a conversão da legitimação de posse em propriedade, conforme o artigo 167, inciso I, 

item 42, da Lei de Registros Públicos (BRASIL, 1973). 

 
§ 6º Poderá o poder público atribuir domínio adquirido por legitimação 

fundiária aos ocupantes que não tenham constado da listagem inicial, mediante 

cadastramento complementar, sem prejuízo dos direitos de quem haja constado 

na listagem inicial (BRASIL, 2017). 

 

O derradeiro parágrafo do artigo 23 da Lei n.º 13.465 contém norma que permite 

o deferimento da legitimação fundiária mediante cadastramento complementar para 

aqueles ocupantes que não constaram da listagem inicial. Ou seja, enquanto o processo 

administrativo de regularização fundiária estiver tramitando, ainda é possível referida 

complementação. 

Antes de encerrar esse capítulo, cumpre destacar que somente com vontade 

política dos Municípios a regularização fundiária poderá sair do mundo abstrato das leis 

e se tornar realidade nas cidades brasileiras. A administração pública local deverá 

capacitar seus servidores para a compreensão do tema, na busca de harmonizar as regras 

aqui estudadas com a política pública urbana. 

    

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Da breve análise do direito fundamental à moradia, no capítulo 1, pode-se 

depreender que se trata de um direito social que demanda uma atuação positiva do Estado, 

através de políticas públicas, para se efetivar no plano fático. Após sua consagração na 

Constituição Federal, pela Emenda Constitucional n.º 26 de 2000, o direito à moradia 
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digna ganhou reforço legislativo no Estatuto da Cidade, o qual traçou diretrizes para uma 

política pública urbanística, incluindo em seus instrumentos a regularização fundiária. 

No capítulo 2, foi possível traçar um panorama da situação atual de muitas cidades 

brasileiras, as quais se encontram repletas de ocupações irregulares, desprovidas da 

infraestrutura básica que a Lei do Parcelamento do Solo exige. Como remédio para essa 

situação, foi abordada a Lei que instituiu o Programa Minha Casa Minha Vida, a qual 

trouxe de forma pioneira novos mecanismos de regularização fundiária, criando o 

instituto da demarcação urbanística e da legitimação de posse. 

O estudo dos principias aspectos inovadores da Lei n.º 13.465/2017 foi tema do 

capítulo 3, no qual ficou elucidado um deslocamento do procedimento de regularização 

fundiária dos Cartórios de Registro de Imóveis para as Prefeituras Municipais. Além 

disso, outros temas foram enfrentados, como a legitimidade do requerimento da Reurb, 

as fases do procedimento da Reurb, a criação da Certidão de Regularização Fundiária e 

sua natureza de título inscritível. 

Por sua vez, no capítulo 4, o novo instituto jurídico da legitimação fundiária foi 

estudado para demonstrar sua aptidão de aquisição do direito real de propriedade, dentro 

do procedimento da Reurb. Com esse novo mecanismo da legitimação fundiária, o Poder 

Público, dentro de seu dever executor de política pública urbanística, utilizando a 

regularização fundiária como instrumento, contribui para a efetivação do direito à 

moradia. Isso porque, com o registro da CRF no Cartório competente, com a listagem dos 

ocupantes beneficiados pela legitimação fundiária, esses indivíduos são agraciados de 

pronto com a segurança jurídica da propriedade formal, podendo exercer o tão sonhado 

direito à moradia digna. 
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OCUPAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS NO ESPAÇO URBANO: O CASO DAS 

RESSACAS EM MACAPÁ/AP 

 

Caio Lucas Picanço1 

Resumo: A ocupação de áreas protegidas é um fenômeno recorrente no contexto urbano, 

uma vez que, estabelecido o sistema capitalista de produção, a sociedade torna-se 

suscetível a diversos problemas socioespaciais decorrentes do processo de segregação. 

Diante disso, essas áreas, por vezes possuindo localização estratégica ao centro da cidade, 

passam a ser ocupadas gradativamente por classes menos favorecidas. Muitos desses 

espaços, porém, não são adequados para ocupação humana adensada, por possuírem 

características ecológicas e ambientais que os tornam frágeis e dificultarem a instalação 

e operação dos serviços sociais básicos, como saneamento básico e coleta de lixo. As 

áreas alagadas de Macapá, conhecidas como ressacas, ecossistemas presentes na região 

urbana e periurbana, exemplificam essa problemática, uma vez que, mesmo protegidas 

no âmbito da lei, passam por um processo de degradação decorrente, em grande parte, da 

instalação de contingentes populacionais de maneira espontânea. Desse modo, identifica-

se uma problemática não apenas ambiental, uma vez que está ligada à cidade e sua 

produção social e interfere na qualidade de vida daqueles que nela habitam. 

 

Palavras-chave: áreas protegidas; urbano; capitalista; segregação; ressacas.  

INTRODUÇÃO 

Diante da problemática de ocupações em áreas protegidas no contexto do espaço 

urbano, tem-se uma conjuntura socioambiental global que causa preocupação. Na era 

contemporânea assentada no século XXI, a taxa de urbanização atingiu um patamar 

irreversível, como resultado das transformações iniciadas pela primeira revolução 

industrial, fato esse sem precedentes na história humana. A partir de tal período, iniciado 

na Inglaterra, houve mudanças no caráter de organização social a nível mundial. As 

indústrias provocaram migrações do campo para a cidade e o fenômeno da urbanização 

acelerou-se. Esse contexto está relacionado ao sistema de produção capitalista, cujo 

grande objetivo era o lucro, sem a preocupação com a garantia aos trabalhadores do 

direito a condições de vida digna no novo espaço citadino que se desenvolvia. 

Configurado esse cenário de contradição urbana, é certo que, em um espaço segregado e 

dividido socialmente, problemas socioambientais passaram a acometer o espaço da 

cidade. 

                                                           
1 Titulação Acadêmica: Arquiteto e Urbanista graduado pela Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e 

com MBA em Gestão Pública pela Faculdade Cristã da Amazônia (FCA). 

Ocupação: Servidor público efetivo vinculado à Secretaria de Estado de Administração do Amapá (SEAD-

AP), exercendo a função de Assistente Administrativo na Secretaria de Estado de Saúde do Amapá (SESA-

AP). Macapá-AP, Brasil. 
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Situando-se a discussão ao momento presente, deve-se ponderar que com a 

consolidação de leis trabalhistas, o empregado goza de direitos que o colocam em situação 

mais confortável diante da conjuntura capitalista. Mas, sob a égide de tal sistema, os 

problemas socioambientais decorrentes da produção espacial de uma sociedade 

segregada, não foram devidamente sanados, principalmente quando se analisa a realidade 

de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. 

Quando da análise em esfera local, tem-se, em Macapá, uma conjuntura que 

evidencia os paradigmas antes mencionados. A ocupação de áreas que, teoricamente, são 

protegidas pelo aparato da lei e que não se apresentam como locais ideais para a fixação 

da morada, especialmente quando de forma adensada e sem infraestrutura adequada às 

especificidades do sítio físico, é uma consequência da conjuntura social contraditória a 

qual a cidade está submetida. Diante do exposto, a realidade existente em áreas tais como 

as ressacas, configura-se como exemplo das contradições sociais presentes no meio 

urbano e seus reflexos sobre um ambiente de valor natural e paisagístico que deve ser 

protegido, mas que, a despeito disso, encontra-se inserido em um espaço citadino marcado 

por problemáticas socioespaciais. 

 

AS PROBLEMÁTICAS SOCIOESPACIAL E AMBIENTAL NO CONTEXTO 

DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES NO ESPAÇO URBANO 

A constituição de uma sociedade intensamente urbanizada nos últimos séculos 

trouxe consigo muitos problemas ambientais para a esfera do ambiente urbano. O espaço 

citadino, como reflexo das relações de produção entre as diversas classes sociais que 

atuam em seu território, denuncia, em sua composição e divisão física, os problemas 

decorrentes dessas relações. A dinâmica do espaço é, desta forma, algo inseparável da 

dinâmica da sociedade, que cria e recria espaços de acordo com seus interesses 

(PORTILHO, 2004, p.27). 

Os espaços urbanos da sociedade contemporânea são marcados por um intenso 

processo de segregação espacial e desigualdade social decorrente do modo como as 

relações de produção se perpetuam no espaço. GOTTIDIENER (1993, p. 265 apud 

PORTILHO, 2006, p. 27) afirma que “por si só os espaços e lugares nada fazem ou nada 

produzem – somente as pessoas, dentro de redes de organização social, têm esse poder”.  



175 
 

 

Tão logo a sociedade organiza-se e dinamiza-se por meio de relações 

socioespaciais, ela produz o próprio espaço, como agente modificador e condicionado 

pelo meio, em um processo dual. Isso evidencia a relação do modo de produção exercido 

pela sociedade por meio da composição espacial e estrutural do ambiente no qual está 

inserida. As contradições espaciais observadas no espaço citadino revelam, assim, a 

problemática das próprias relações humanas. 

Nesse contexto, a cada espaço da cidade é conferido um caráter único por meio 

daqueles que o habitam, evidenciando, em larga escala, as diferenças presentes no 

ambiente urbano e, consequentemente, as funções sociais estabelecidas. Essa 

configuração espacial, ligada ao sistema de produção capitalista onde imperam os 

interesses de classes sociais superiores, perpetua-se diante da ausência de forças político-

sociais que questionem o status quo e proponham alternativas que o libertem do jugo 

exclusivo do capital.  

Segundo Portilho (2006, p. 29), “os agentes de produção do espaço urbano se 

articulam dentro de um marco jurídico que regula a atuação desses agentes. Esse marco 

jurídico [...] reflete o interesse das classes dominantes.” Entende-se, então, que a 

organização do meio urbano tal qual é, está ligada aos interesses das classes privilegiadas, 

que se apoderam dos espaços os quais lhes permitem conservar seus privilégios em 

detrimento de uma classe excluída, que se vê obrigada a ocupar espaços cujas 

características não convêm àqueles que possuem a hegemonia econômica.  

A ocupação de áreas vulneráveis e/ou protegidas no espaço é produto direto dessa 

problemática, uma vez que esses locais são impostos como a única opção da população 

de baixa renda em garantir a apropriação do espaço e tentar constituir suas necessidades 

básicas. Somando-se à vulnerabilidade desses ambientes, têm-se ainda, a partir da fixação 

de pessoas de baixa renda, ocupações de caráter espontâneo, isto é, sem meios que 

garantissem à população já residente e ao contingente de recém-chegados, infraestrutura 

e serviços urbanos básicos, como esgotamento sanitário, água tratada e coleta de lixo. 

Esse processo, que se repete em muitas cidades do Brasil e do mundo, além de 

revelar contradições, evidencia a falta de articulação social e a ingerência política, a qual 

é amparada pela lei, mas, com a ausência de políticas públicas - ações governamentais 

em parceria com outros agentes sociais, tais como a própria sociedade, capazes de gerar 

ações exequíveis – esses espaços permanecem ocupados sem oferecer qualidade de vida 

àqueles que neles habitam, agravando a degradação do meio ambiente pela pressão 
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populacional que gradualmente se intensifica, gerando um ciclo vicioso que se 

retroalimenta. 

Diante da realidade de degradação ambiental, que já alcançara níveis críticos a 

nível global no século XX, mobilizações de abrangência internacional, ainda que não 

necessariamente voltadas ao espaço urbano propriamente dito, preocuparam-se em buscar 

alternativas ao crescimento econômico com consequências nocivas ao meio ambiente. 

Destacam-se a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD), que elaborou o Relatório Brundtland, conhecido como “Nosso Futuro 

Comum” e a Rio-92, que resultou na elaboração da Agenda 21.  

Esses e outros acontecimentos, ainda que responsáveis por nortear uma nova visão 

acerca do trato dado ao meio ambiente e suscitar discussões a partir de novos conceitos, 

como o desenvolvimento sustentável, não foram capazes de provocar verdadeiras 

mudanças quando da problemática socioambiental, principalmente no que concerne ao 

ambiente urbano, uma vez que não se praticaram alternativas para atenuar ou coibir 

práticas nocivas relacionadas ao sistema de produção capitalista, que norteia as relações 

humanas no espaço.   

A contribuição ideológica referente aos debates em eventos ocorridos foi, quiçá, 

a principal herança das movimentações globais em prol da estabilização ambiental frente 

à ação antrópica. Houve continuidade na discussão, com a realização de eventos e criação 

de organizações cujo objetivo era garantir um ambiente equilibrado às gerações presentes 

e futuras. 

 Como consequência dessas discussões, houve, a nível estadual, a implementação 

da Política de Desenvolvimento Sustentável do Amapá (PDSA), tida como fundamento 

das ações governamentais da primeira sigla a comandar o recém-criado estado na década 

de 1990. Portilho (2006) afirma que “no cerne de sua estrutura, a ideia de sustentabilidade 

passava a ser a matriz do conjunto de políticas públicas do Estado”.  

Ressalta-se que o conceito de desenvolvimento sustentável, cunhado pela primeira 

vez durante a redação do Relatório Brundtland, tinha como preceito garantir as 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas próprias necessidades. Diante disso, buscou-se, entre outras medidas, 

garantir a sustentabilidade ambiental a partir de agregação de valor aos produtos locais, 

como uma forma de valorizar a atividade econômica e viabilizar um projeto harmonioso 
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de produção sem a exaustão dos recursos naturais. No entanto, o programa não obteve 

êxito a ponto de propiciar mudanças significativas, uma vez que não houve um 

planejamento compatível entre as ações a serem desenvolvidas e as novas realidades 

urbanas, agora submetidas à pressão causada pelo aumento do contingente populacional 

nas cidades amapaenses, fator de influência direta sobre as áreas de vulnerabilidade 

ambiental. 

A continuidade do crescimento urbano no Estado, a partir de então, deu-se de 

maneira espontânea, e, em áreas naturalmente vulneráveis, o problema foi agravado, uma 

vez que os problemas sociais, combinados à fragilidade ambiental, geram consequências 

devastadoras ao meio ambiente. 

 

OCUPAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS NO AMAPÁ: A PROBLEMÁTICA DAS 

RESSACAS 

A ocupação de áreas vulneráveis, no Amapá, está intimamente ligada aos 

ecossistemas alagados que se espalham pelo território da cidade, denominados ressacas. 

Esses ambientes, por possuírem características que dificultam a ocupação urbana 

acompanhada dos serviços essenciais à boa qualidade de vida, além da sua fragilidade 

devido à biodiversidade que comportam e ao papel de equilíbrio ambiental que 

desempenham, não se configuram como espaços ideais para a ocupação humana (Figura 

1). No entanto, especialmente em decorrência de uma conjuntura construída durante o 

século XX, esses espaços foram alvo de uma pressão populacional intensa (Figura 2). 

Figura 1: Área de ressaca em estado natural em Macapá. 

 

Fonte: Neri (2004, p.92). 
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Figura 2: Concentração de moradias na ressaca Chico Dias, em Macapá. 

 

Fonte: Moro (2015, p.152). 

As áreas de ressacas, em definição atribuída pela SEMA-AP (Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente do Amapá), em 2006, foram caracterizadas como bacias de 

acumulação de água, de dimensões e formas variadas, definidas como fontes naturais 

hídricas que abrigam variadas espécies de fauna e flora, influenciadas pelos regimes de 

marés, rios e chuvas. Estando interligadas em uma complexa rede que envolve a foz do 

Rio Amazonas, cumprem função relativa à manutenção do equilíbrio ambiental da cidade, 

afetando o microclima e contribuindo para a amenização das altas temperaturas 

registradas no estado. 

Ressaca é uma expressão regional empregada para designar um ecossistema 

típico da zona costeira do Amapá. São áreas encaixadas em terrenos 

Quaternários que se comportam como reservatórios naturais de água, 

caracterizando-se como um ecossistema complexo e distinto, sofrendo os 

efeitos da ação das marés, por meio de uma intricada rede de canais e igarapés 

e do ciclo sazonal das chuvas. (Neri, 2004, p.3) 

Os solos das áreas de ressaca foram caracterizados por Lima (1998 apud Ribeiro, 

2008) como “hidromórficos gleisados, sedimentares de média fertilidade natural e com 

um alto grau de vulnerabilidade natural e, portanto, inadequados para suportar 

determinados tipos de construções, devido à baixa resistência.” 

Embora tenha começado a ocorrer na década de 1950, a ocupação acentuada das 

áreas de ressacas foi consequência de um intenso processo de crescimento populacional 

impulsionado por empreendimentos no então Território Federal do Amapá (TFA), 

destacando-se entre esses, a instalação da ICOMI (Indústria e Comércio de Minérios 

S.A.), além de mudanças político-administrativas, quando o TFA foi convertido em 
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Estado da Federação em 1988, e econômicas, quando da implantação da Área de Livre 

Comércio de Macapá e Santana (ALCMS) em 1991. Durante esse período, a população 

amapaense cresceu vertiginosamente, e em Macapá, as áreas de ressacas, distribuídas 

entre as Bacias do Igarapé da Fortaleza e do Rio Curiaú (Figura 3), começaram a sofrer 

pressões populacionais de maneira mais acentuada. 

 

Figura 3: Distribuição das áreas de ressaca no tecido urbano de Macapá. 

 

Fonte: Moro; Porto (2015, p.101). 

 

Em 2010, a partir de dados coletados e divulgados no último censo do IBGE, 

108.086 pessoas distribuídas em 23.909 domicílios viviam em aglomerados subnormais 

na cidade. Entende-se que boa parte desse contingente provavelmente habita áreas de 

ressacas e, considerando que esses espaços não dispõem efetivamente de serviços básicos, 

os quais mesmo em áreas mais privilegiadas da cidade são deficitários, conclui-se que a 
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qualidade de vida é muito baixa a ponto de representar risco iminente aos seus residentes, 

que estão sujeitos a inúmeras doenças. Neri (2004) ressalta que: 

Sem a adoção de medidas que promovam a melhoria ou implantação de 

sistemas de distribuição de água tratada, coleta e tratamento de esgotos, coleta 

de resíduos sólidos, drenagem urbana e controle da poluição, torna-se 

impossível lograr êxito no combate às doenças, principalmente aquelas que 

podem proliferar devido à carência de saneamento. (Neri, 2004, p. 21). 

 

Esse grande contingente de pessoas vivendo sob tais condições caracteriza um 

estado de calamidade pública instalado na cidade. São milhares de cidadãos vivendo em 

pequenas habitações, muitas delas com apenas um cômodo, abrigando numerosas 

famílias que não dispõem dos serviços urbanos essenciais, em especial aqueles relativos 

ao saneamento urbano. Neste sentido, observa-se a existência de uma relação 

insustentável com o meio ambiente do entorno. 

No que concerne à pressão populacional sobre essas áreas, um estudo publicado 

pela SEMA em 2000, demonstrou que, nos municípios de Macapá e Santana, 32% das 

margens das ressacas nas duas cidades já estavam totalmente descaracterizadas com 

relação ao seu estado natural. A degradação ambiental do ecossistema das ressacas 

denuncia uma realidade social preocupante, mas pouco ou nada se faz para coibir a 

continuidade do processo de ocupação. 

Faz-se necessário, a despeito de quaisquer ações governamentais visando à 

realocação dos moradores de ressacas, escamotear o motivo pelo qual tantas pessoas 

continuam vivendo nessas áreas sem o mínimo de infraestrutura. Para além desta questão, 

existem esferas subjetivas relacionadas ao espaço poético, tal qual coloca Terezinha 

Gonçalves (2007). Segundo a autora, ao instalar-se em um lugar, o indivíduo passa a 

apropriar-se do mesmo, conferindo àquele local características concernentes à sua 

identidade. A partir desta apropriação, mesmo diante das adversidades impostas pelo 

ambiente em que se vive, um sentimento de pertencimento é criado, pressupondo uma 

conexão subjetiva entre o espaço e o indivíduo e a valorização daquele, cuja 

materialização pode ser observada em manifestações de resistência a favor da 

permanência no mesmo. No caso das ressacas, este aspecto pode ser socialmente 

construído mediante diversos fatores, a exemplo de suas características geográficas que 

remetem ao ambiente ribeirinho, do qual muitos de seus moradores procedem.  



181 
 

 

Além da esfera subjetiva descrita, destaca-se ainda que, enquanto áreas não tão 

afastadas quando comparadas a outros ambientes de terra firme, as ressacas configuram-

se como uma alternativa de moradia àqueles que buscam facilidade de acesso ao centro 

da cidade de Macapá, onde há concentração elevada de serviços públicos. 

Diante do contexto delineado, apenas realocar os moradores das áreas de ressaca 

não seria a melhor estratégia para o problema quando considerada a análise social, mesmo 

que, no âmago das discussões ambientais, esse talvez fosse o meio mais eficaz. 

É visível, na atual situação de ocupação em que se encontram as áreas 

úmidas de Macapá, que o problema não é a ausência de legislação a 

respeito da preservação dessas áreas, mas um conjunto de fatores 

sociais e políticos que, juntos, formam uma realidade difícil de ser 

resolvida sem uma proposta política de cunho social que assegure aos 

atingidos, de forma direta, uma melhor qualidade de vida fora dessas 

áreas. (PORTILHO, 2006, p.128) 

 Tal conjuntura evidencia a necessidade de se ponderar holisticamente o cerne da 

questão, visando a garantir aos moradores das áreas de ressaca condições adequadas de 

habitabilidade, sobretudo por vias do estabelecimento de uma comunidade participativa 

frente à esfera pública. Soma-se a isso a percepção de que a degradação dessas áreas é 

nociva ao meio ambiente e à qualidade de vida da sociedade como um todo, 

principalmente aos que ali residem, além do fato de que sua preservação é um direito 

previsto na lei, e como tal, deve-se garantir sua proteção como um bem coletivo. 

AS ÁREAS DE RESSACAS E O AMPARO DA LEI 

A ocupação de áreas vulneráveis em escala estadual, particularmente em áreas de 

ressacas, não deve ser atribuída à ausência de leis, uma vez que são muitas as vias legais 

que amparam esses ambientes, direta e indiretamente. Tais normativas estão presentes 

nas três esferas de poder público, privativa e concorrentemente, observando-se o princípio 

da hierarquia das normas, “onde a legislação federal tem primazia sobre a estadual e 

municipal, e a estadual sobre a municipal” (RIBEIRO, 2008, p. 41). 

Da constituição federal 

Em linhas gerais, a Constituição federal de 1988, fundamentada pelo princípio da 

dignidade da pessoa humana, por meio do artigo 225, garante que “todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e 
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preservar o meio ambiente para as gerações atuais e futuras” (BRASIL, 1988). Define 

ainda, por meio dos artigos 23, que sua proteção é competência das três esferas públicas, 

e 24, que a legislação referente à matéria concorre tanto à União quanto aos Estados e 

Distrito Federal, explicitando ainda, por meio do Artigo 30, a possibilidade de 

suplementação normativa por parte dos Municípios, (estes com competência legislativa 

subordinada às duas primeiras esferas públicas, não podendo contrariá-las) promovendo 

o ordenamento territorial, através do controle do uso, parcelamento e ocupação do solo 

urbano. 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios: 

[...] VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; [...] 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

[...] VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo 

e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; [...] 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

[...] VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 

solo urbano; [...] (BRASIL, 1988). 

Do código florestal 

A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, conhecida como código florestal, é uma 

ferramenta jurídica de âmbito federal que estabelece normas gerais sobre a proteção da 

vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; [...] (BRASIL, 

Lei nº 12.651, 2012). 

Entende-se, pela redação do Código Florestal, em disposição expressa no inciso 

3º, que as áreas de ressacas podem ser inclusas ao rol de APPs (áreas de preservação 

permanente). 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico 

de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas. (BRASIL, Lei nº 12.651, 2012). 

No artigo 4º, em seu inciso II, a redação do código delimita as áreas de preservação 

permanente, no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima 30 

metros para além das margens. Especifica, ainda, o regime de proteção das Áreas de 

Preservação Permanente, dispondo por meio do artigo 7º que “a vegetação situada em 

Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor 
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ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.” 

(BRASIL, Lei nº 12.651, 2012). 

Da Constituição Estadual e Lei Estadual nº 0455/99 

A Constituição Estadual do Amapá, como documento suplementar à Constituição 

Federal, reforça seus fundamentos, parafraseando, em seu artigo 310, o artigo 225 da 

mesma, explicitando que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à Coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações” (AMAPÁ, 1991). Nesse artigo, conforme redação dada aos parágrafos 

1º e 2º, ainda explicita a aplicação de instrumento na forma de relatório com o objetivo 

de especificar a qualidade ambiental no Estado do Amapá: 

§ 1º O Poder Executivo, através de seus órgãos executores das políticas 

ambientais, elaborará, anualmente, o relatório de qualidade ambiental do 

Estado do Amapá. (EC nº 38/2007); 

§ 2º O relatório de qualidade ambiental refletirá quaisquer alterações naturais 

ou construídas ocorridas no período anterior, devendo ser apresentado até o 

fim do primeiro quadrimestre do ano subsequente. (EC nº 38/2007); (AMAPÁ, 

1991). 

O texto constitucional estadual garante, do artigo supracitado ao artigo 328, 

espaço para matéria de caráter ambiental, destacando-se entre esses, a realização de 

zoneamento ecológico-econômico do Estado, de modo a compatibilizar o 

desenvolvimento com a preservação e a conservação do meio ambiente (Artigo 311), a 

criação de um sistema de administração da qualidade ambiental, proteção e 

desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais (Artigo 313) e 

a determinação de que as terras marginais dos cursos d′água são consideradas áreas de 

preservação permanente, proibido o seu desmatamento (Artigo 315), sendo essa última 

matéria claramente relacionada às áreas fragilizadas em questão. 

Através da Lei Estadual nº 0455 de 1999, as áreas de ressacas “tornam-se áreas 

protegidas e estabelecendo-se o seu tombamento no estado do Amapá e impõe-se 

limitações de uso e ocupação dessas áreas”. (PORTILHO, 2006, p.120). Em seu artigo 

1º, estabelece, imperativamente, o dever do Estado de “delimitar e a fazer o tombamento 

das áreas de ressaca localizadas no Estado do Amapá, com a finalidade de preservar o 

valor paisagístico e a proteção do meio ambiente”. Outras disposições da referida lei 

incluem, com a ratificação do artigo 1º, a proibição, em redação do artigo 2º e incisos, de 
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implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, assim    como    

qualquer    outro    empreendimento degradador do meio ambiente; da realização   de   

obras   de   terraplanagem,   aterramentos, loteamento e abertura de canais em qualquer 

situação, exceto em casos  de  prevenção  e  degradações  ambientais  provenientes  de 

erosão ou assoreamento naturais; e do exercício de atividades que ameacem extinguir as 

espécies bióticas regionais. 

Da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 026/2004 

 

A lei orgânica do Município de Macapá dispõe, em seu capítulo V, de matéria 

ambiental, destacando, por meio do artigo 268, que “o Município, na sua função 

reguladora, criará limitações e imporá exigências que visem à proteção e recuperação do 

meio ambiente, especialmente por meio de normas de zoneamento, de uso do solo e de 

edificações” (MACAPÁ, 2002). Por meio do artigo 269º, são explicitados os mecanismos 

de efetivação do dever do Município para com o Meio Ambiente, destacando-se proibição 

do “uso dos rios, lagos, mangues, ressacas, como escoadouro de produtos nocivos à vida 

e ao meio ambiente; (MACAPÁ, 2002, grifo nosso). 

A proteção das áreas de ressacas também é tratada, expressamente, na redação do 

Plano diretor de Macapá (Lei nº 026/2004), sendo as mesmas definidas, no parágrafo 4º, 

“como áreas que se comportam como reservatórios naturais de água, apresentando um 

ecossistema rico e singular e que sofrem a influência das marés e das chuvas de forma 

temporária”. No parágrafo 3º do artigo 5º, são incluídas em um rol que abrange os 

patrimônios ambientais do Município de Macapá, e como tal, em disposição contida no 

parágrafo 2º, destinada a receber tratamento especial pela legislação e pelas políticas 

públicas municipais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A problemática das ocupações irregulares é uma causa premente na atualidade, 

visto que a degradação dessas áreas se encontra em estágio avançado em várias regiões 

do planeta. Com a realização desse estudo, foi possível concluir que, em nível nacional e 

local, as áreas vulneráveis no espaço urbano, que compreendem principalmente 

ambientes com corpos d’água (devido à fragilidade física e ecológica), possuem um 

aparato legislativo robusto que as sustenta, a exemplo das áreas de ressacas.  
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O que se observa na prática, é um processo com raízes mais profundas, fincadas 

no papel do sistema capitalista de produção, cuja dinâmica em torno do capital resulta em 

problemas sociais que evidenciam o caráter segregado da sociedade. Diante dessa 

problemática, espaços cuja configuração física torna mais difícil a apropriação pelo 

mercado do capital, o que inclui as áreas úmidas, são mais acessíveis financeiramente à 

população de baixa renda, que ali se instala sem planejamento e instalação de 

infraestrutura adequada que acompanhe o processo e vislumbre um futuro que possibilite 

a recuperação dessas áreas a partir da ausência de ocupação ou mesmo uma ocupação 

ordeira e compatível ao espaço em que se instala. 

 Para a consolidação de um espaço onde subsista o equilíbrio entre e as dinâmicas 

naturais a ele inerentes e a influência antrópica a ele aplicada, deve-se analisar 

criteriosamente as particularidades locais, isto é, as características físicas do espaço e a 

forma como o sistema de produção dominante atua em diferentes escalas, de modo que 

se concebam políticas públicas viáveis para efetivar a legislação ambiental atrelada a 

práticas socioeconômicas sustentáveis, e dessa forma, partir em busca de uma nova 

dinâmica urbana que promova o equilíbrio entre as atividades humanas e o meio 

ambiente, de modo a assegurar qualidade de vida digna e, consequentemente, o real 

direito à cidade àqueles que nela habitam. 
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RESGATE DO DIREITO À MEMÓRIA ATRAVÉS DO PROJETO RELENDO 

PASSO FUNDO 

Carla Portal Vasconcellos(autora)1 

Isadora Côcco Tonello(coautor)2 

 

Resumo: A partir das experiências de educação patrimonial, desenvolvidas pelo Projeto 

de Extensão VivA!Emau e pela pesquisa Relendo Passo Fundo vinculadas a Universidade 

de Passo Fundo, o texto aborda a evolução e principais aspectos da legislação brasileira 

de proteção ao patrimônio, referindo o Decreto-Lei nº 25, de 1937, a Constituição Federal 

de 1988, o Estatuto da Cidade e o Decreto de criação do registro de bens culturais de 

natureza imaterial, concluindo com avanço estabelecido pelas possibilidades locais de 

identificação e salvaguarda do que é importante preservar. O artigo apresenta brevemente 

o embasamento teórico e bibliográfico, tanto da Extensão, quanto da Pesquisa, dado pela 

História Cultural e pelas Representações Sociais, percorrendo as principais contribuições, 

de forma a demonstrar a relação entre os testemunhos da história, edifícios, espaços 

públicos, objetos, e a constituição do imaginário. O texto avança no relato de como as 

experiências de educação patrimonial levaram a constituição do projeto de pesquisa 

Relendo Passo Fundo, de modo a ampliar o conhecimento sistematizado sobre o território, 

produzindo conteúdo e suporte aos percursos também nomeados Relendo Passo Fundo, 

organizados no âmbito da extensão da Universidade de Passo Fundo. São apresentados 

aspectos do desenvolvimento metodológico e primeiros resultados da pesquisa. Conclui-

se com o estabelecimento de papéis, relevância e necessárias vinculações entre o tripé 

referido: legislação, pesquisa e educação patrimonial.  

Palavras-chave: legislação, pesquisa, educação patrimonial, história cultural, 

imaginário. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo decorre de experiências de educação patrimonial, desenvolvidas 

pelo Projeto de Extensão VivA!Emau e pelo projeto de pesquisa Relendo Passo Fundo, 

realizadas na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Passo Fundo e 

aborda a evolução e principais aspectos da legislação brasileira de proteção ao patrimônio 

histórico e cultural, desde  o Decreto-Lei nº 25, de 1937, passando pela Constituição 

Federal de 1988, o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e, mais recentemente, o Decreto 

Federal de criação do registro de bens culturais de natureza imaterial. 

                                                           
1 Arquiteta e urbanista (UFRGS), mestre e doutora em planejamento urbano e regional (Propur -UFRGS), 

pós doutora pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Sevilha – Espanha e pós doutora pela 

Faculdade de Arquitetura da Universidade Lusófona do Porto – Portugal, professora da Universidade de 

Passo Fundo – UPF. Email: carlaportalupf@gmail.com.  
2 Co-autor. Graduanda do curso de arquitetura e urbanismo da UPF, colaboradora voluntária do projeto de 

pesquisa Relendo Passo Fundo. Email: 155559@upf.br. 
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O texto procura informar como experiências de educação patrimonial levaram a 

constituição do projeto de pesquisa Relendo Passo Fundo, ampliando o conhecimento 

sistematizado sobre o território. Tem como embasamento teórico contribuições sobre a 

História Cultural e as Representações Sociais como forma de demonstrar a relação entre 

história, edificações e espaços públicos e a constituição do imaginário. Apresentados 

também aspectos do desenvolvimento metodológico e primeiros resultados da pesquisa 

realizada. Conclui-se, ao final, com o estabelecimento de necessárias vinculações entre 

legislação, pesquisa e educação patrimonial.  

 

2. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA REFERENTE À PROTEÇÃO DO 

PATRIMÔNIO 

 

A cultura, como conceito antropológico (SOUZA FILHO, 1997), identifica as 

sociedades humanas e abarca língua, histórias, poemas, gastronomia, crenças, 

edificações, direito, etc. Os bens que representam a cultura, que contam a história de um 

povo, são sua memória e configuram as bases sobre as quais constrói o dia-a-dia e sobre 

as quais concebe o futuro. 

Sobre os vestígios de história deixados como testemunho do processo geral de 

desenvolvimento de dado território, sejam eles edificações, monumentos, textos, 

fotografias, registros, são escassos os levantamentos que revelem seu significado e a 

importância de sua preservação. Olhar um fragmento de história e verificar que 

testemunho este fragmento presta é contribuir para a construção da memória, da 

identidade e da cultura. Há um entendimento crescente sobre a importância desta 

identidade coletiva e de sua preservação e a legislação brasileira reflete esta compreensão.  

Os estatutos jurídicos brasileiros sobre o tema são inaugurados pelo Decreto-Lei 

nº 25, de 1937, ao qual relacionam-se os Livros do Tombo. A este Decreto somam-se o 

art. 216 da Constituição Federal de 1988; os instrumentos previstos na Lei 10.251/2001, 

o Estatuto da Cidade; bem como o Decreto nº 3.551 de 2000, que cria o registro de bens 

culturais de natureza imaterial e o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI). 

Primeiro aspecto fundamental na compreensão da legislação que visa preservar a 

memória e o patrimônio no Brasil é a sobreposição do interesse coletivo ao interesse 

particular, presente desde o Decreto-Lei nº 25, de 1937 em seu artigo 1º, que define o que 

constitui patrimônio histórico e artístico nacional: “(...) conjunto dos bens móveis e 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Decreto%20n%C2%BA%203_551%20de%2004%20de%20agosto%20de%202000.pdf
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/761/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%2025-1937?OpenDocument
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imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.” Este estatuto jurídico também 

inclui entre os bens a serem preservados os monumentos naturais. O decreto-lei prevê o 

tombamento compulsório, colocando claramente a proteção à frente de qualquer interesse 

particular. 

Traz ainda o Decreto-lei a previsão da “(...) alienabilidade das obras históricas ou 

artísticas tombadas, de propriedade de pessoas naturais ou jurídicas de direito privado 

(...)”, com previsão de penas: i) para a não informação relativa ao deslocamento ou a 

transferência de propriedade de bens tombados; ii) para a destruição, demolição, 

mutilação, reparação, pintura ou restauração sem autorização pelos órgãos responsáveis; 

iii) e para a construção vizinha que prejudique a visibilidade de bens tombados. É também 

responsabilidade do proprietário de um bem tombado, pelo decreto de 1937, comunicar a 

necessidade de conservação de seu bem, caso não disponha meios próprios para fazê-lo, 

caso em que as expensas recaem sobre a União. 

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 216 avança sobre aspectos não tratados 

no Decreto-Lei de 1937, abarcando como patrimônio cultural brasileiro tanto os bens de 

natureza material, quanto os de natureza imaterial “(...) portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira 

(...)”, nos quais estão incluídos desde formas de expressão e modos de viver, até conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico, estes mais afetos à legislação anterior. Os meios previstos na 

Constituição para a proteção deste patrimônio, são: “(...) inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e outras formas de acautelamento e preservação”. 

É considerada, ainda de acordo com a Constituição Federal, competência comum 

à União, Estados e Municípios proteger bens de valor histórico, artístico e cultural, assim 

como paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, bem como impedir a 

descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural 

(Artigo 23 da Constituição Federal de 1988). Já a competência de legislar sobre a 

proteção à estes patrimônios é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Aos 

Municípios, especificamente, compete promover a proteção do patrimônio histórico-

cultural local, ainda que sob a legislação e a fiscalização federal e estadual. 
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Cabe referir ainda a lei da ação civil pública, que disciplina as ações de 

responsabilidade por danos, dentre outros, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico. 

O Estatuto da Cidade, Lei 10.251 de 2001, traz duas referências à proteção de 

áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico: uma relacionando-se a aplicação do 

direito de preempção e outra à aplicação da transferência do direito de construir. O direito 

de preempção diz respeito a preferência de compra do Poder Público, necessariamente 

gravada no Plano Diretor, sobre áreas que se destinem a regularização fundiária, a 

implementação de programas habitacionais, e, dentre outras, também à proteção de áreas 

de interesse histórico e cultural. A transferência do direito de construir, por sua vez, 

autoriza os proprietários, no caso específico, de imóveis considerados de interesse 

histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural, a alienar seu direito de construir 

previsto no Plano Diretor. Os dois instrumentos tencionam facilitar e estimular a proteção 

do patrimônio e estão vinculados à elaboração de Plano Diretor participativo. 

Deste modo, apesar de enxuta, a legislação brasileira evoluiu na concepção e nas 

formas de proteção ao patrimônio e à memória. Desde o Decreto lei de 1937 até o Estatuto 

da Cidade de 2001, o entendimento do que deve ser protegido, amplia-se dos “bens 

móveis e imóveis existentes no país”, para, a partir da Constituição, abranger também 

todo o vasto patrimônio imaterial brasileiro. Para além disso, avança-se com relação à 

proteção, para além da inclusão nos Livros do Tombo, para uma ampliação nos 

instrumentos de estímulo à proteção, agora também fundados em uma análise muito mais 

local, a partir dos Planos Diretores, através dos instrumentos do direito de preempção e 

da transferência do direito de construir. Apesar de não existirem leis gerais ou 

instrumentos jurídicos previstos para proteção dos recentemente incluídos bens 

imateriais, avança-se na proteção por sistemas mais locais de reconhecimento daquilo que 

é justo proteger, e estabelecem-se formas jurídicas que possibilitam a efetivação desta 

salvaguarda. 

3. RELENDO PASSO FUNDO: DE PERCURSO GUIADO À PROJETO DE 

PESQUISA 

 

Este artigo vem apresentar os eventos de extensão e o projeto pesquisa intitulados 

Relendo Passo Fundo. Iniciado no ano de 2016 pelo projeto de extensão VivA!Emau da 

Universidade de Passo Fundo, os eventos ‘Relendo Passo Fundo’ constituem-se percursos 
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urbanos guiados que têm como objetivo o resgaste de memórias, a valorização dos 

espaços de significação histórica e arquitetônica e a ampliação do entendimento sobre a 

importância da preservação dos mesmos. Os públicos alvos dos eventos são acadêmicos 

e a comunidade em geral. 

No ano de 2018 percebe-se a necessidade de produzir conhecimento sobre este 

território, de forma ordenada e ampliada, e institucionaliza-se o Projeto de Pesquisa 

Relendo Passo Fundo, que ainda tenciona: i) oportunizar a reflexão crítica sobre os 

processos envolvidos na evolução histórica do território de Passo Fundo, refletindo sobre 

aspectos generalizáveis, que permitam análises aplicáveis a outros territórios; ii) articular 

experiências de extensão e ensino, já em desenvolvimento, com uma atividade de 

pesquisa capaz de dar profundidade e respaldar as demais; iii) atualizar e complementar 

o “Estudo para Tombamento de Patrimônio Arquitetônico, Histórico e Paisagem de Passo 

Fundo conforme o Inventário Provisório de 2008”, finalizado em 2012 sob coordenação 

da Professora Arquiteta Ana Paula Wickert, através do NADUC – Núcleo de Apoio e 

Desenvolvimento Urbano e Comunitário - da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

UPF; dentre outros objetivos. 

As discussões e a organização do ‘Relendo Passo Fundo’, tanto enquanto evento, 

quanto como pesquisa, tiveram como suporte teórico e bibliográfico a História Cultural e 

o reconhecimento, portanto, do ‘real’ através de suas Representações Sociais, tratando 

com o edificado, com o espaço público, mas com outros elementos que constituam o 

imaginário de diferentes períodos e contextos sociais. 

 

4. REPRESENTAÇÃO SOCIAL E HISTÓRIA CULTURAL: AS BASES 

TEÓRICAS DO RELENDO PASSO FUNDO 

 

A vida pública é elemento constitutivo na gênese individual, mas a necessidade 

de abstrair interesses particulares e de construir um ‘nós’, faz dela também um espaço 

onde a comunidade desenvolve saberes sobre si mesma, onde desenvolve suas 

Representações Sociais. 

Representação Social é um termo filosófico que significa a reprodução de uma 

percepção retida na lembrança ou no conteúdo do pensamento. Nas Ciências Sociais as 

Representações Sociais são definidas como categorias de pensamento que expressam a 

realidade (MINAYO, 1995). Forma sociológica da Psicologia Social, a Teoria das 
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Representações Sociais tem origem na publicação de Moscovici, La Psychanalise: Son 

image et son public, em 1961 (FARR, 1995). 

Diferentes autores, no entanto, mesmo antes, discorreram, discutiram, teorizaram, 

ajustaram e questionaram amplitude, aspectos e conceitos concernentes às 

Representações Sociais. 

Durkheim é o autor que primeiro trabalha o conceito de Representações Sociais 

ou Coletivas, referindo-se às categorias de pensamento através das quais dada sociedade 

elabora e expressa sua realidade. Para Durkheim a sociedade pensa e, deste modo, as 

Representações Sociais não são necessariamente conscientes do ponto-de-vista individual 

e, apesar de conservarem a marca da realidade social, são autônomas, misturam-se e 

reproduzem-se independentemente desta estrutura social. Para a Sociologia 

Compreensiva, representada por Max Weber, e a de abordagem Fenomenológica, 

representada por Schultz, esta visão determinística da sociedade sobre os indivíduos é 

criticável. Também os marxistas dizem que esta visão elimina o pluralismo, as lutas e 

antagonismos de classe. 

Em seu conceito de “Visão de Mundo”, Weber afirma que uma sociedade para se 

manter necessita ter ‘concepções de mundo’ abrangentes e unitárias. Essas concepções, 

como modo de encarar trabalho, riqueza, tempo, espaço, sexo e papéis sociais, perpassam 

todos os grupos de determinada sociedade, mas são geralmente elaboradas pelos grupos 

dominantes. 

A categoria em que Marx (2007) trata o campo das ideias é a consciência. Dela 

fazem parte representações e pensamentos, ambos determinados pela base social: “Não é 

a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. (...) A 

consciência é desde o início um produto social”. Apesar de defender a anterioridade da 

vida material sobre as ideias, Marx vê entre ambos uma relação dialética. 

Além destas correntes – Durkheim, Max Weber e Marx - ainda podem ser citadas 

as contribuições de outros autores, como: Gramsci, Bourdieu, Bakhtin, Wundt, Le Bon, 

Freud e Mead. Mas foi Moscovici que, em 1961, deu origem a Teoria das Representações 

Sociais. Afirmando que ela exige a manutenção de um laço estreito entre as ciências 

psicológicas e as ciências sociais, Moscovici atribui o conceito de Representação Social 

à Sociologia e à Antropologia, através das obras de Durkheim e de Lévi-Bruhl, bem como 
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à teoria da linguagem de Saussure, à teoria das representações infantis de Piaget e à do 

desenvolvimento cultural de Vigotsky. 

A Teoria das Representações Sociais, conforme Moscovici, confere racionalidade 

a crença coletiva e a sua significação, e deste modo, também às ideologias, aos saberes 

populares e ao senso comum. Segundo ele “(...) as Representações Sociais são racionais, 

não por serem sociais, mas porque são coletivas (...) é somente desta maneira que os 

homens se tornam racionais, e um indivíduo isolado e só não poderia sê-lo” 

(MOSCOVICI, 2015). 

Articulando (CAMINO, 1996) a ideia de um sujeito-ator e a ideia de um sujeito 

indissociável dos laços sociais, a Teoria da Representação Social reconhece a cognição 

não como uma atividade individual, uma vez que os indivíduos estão ligados a outros 

indivíduos em todos os planos, e, ao mesmo tempo, admite o indivíduo como um sujeito 

independente, pressupondo-o dotado de uma atividade cognitiva própria. Ao oferecer as 

bases para uma epistemologia do conhecimento cotidiano, a Teoria das Representações 

Sociais permite que se teorize sobre as redes sociais e sobre os fenômenos interiores as 

mesmas. 

As cidades abrigam práticas e representações sociais que as transformaram, na 

década de 1990, período de emergência da história cultural, em locus privilegiado de 

estudo e reflexão. A história cultural procura recuperar o modo pelo qual relações sociais 

se convertem em cultura, incorporadas em estatutos, ideias e valores. Para ler o passado 

inscrito nas cidades é necessário, deste modo, examinar, para além do texto urbano, as 

representações, os discursos, as imagens, os contextos, desvendando o imaginário social 

que os produziu. 

A análise historiográfica contemporânea considera imaginário social aos sistemas 

simbólicos de representação coletiva, e busca recuperar significados das imagens, 

materiais ou mentais, de modo a compreender “(...) os sentidos partilhados pelos homens 

de um outro tempo (...)” (PESAVENTO, 1994). 

Para Pesavento (2007) a cidade é materialidade, sociabilidade e sensibilidade. A 

materialidade é reconhecível por suas edificações, vias e espaços. Espaços que abrigam 

dimensões sociais, relações entre atores e grupos, que sobre eles atuam, transformando-

os em obra viva e coletiva. Mas a cidade é sensibilidade, pois é, por si mesma, 

manifestação cultural, dimensão específica à qual dedica-se a história cultural. Esta 
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cidade que é pensada, que é concebida, que tem significado, que tem memória, é sobre a 

qual se constroem os parâmetros do que é novo, do que é velho, do que é progresso, e, 

também, do que deve ser destruído e do que deve ser preservado. 

(...) os estudos de uma história cultural urbana se aplicam no resgate 

dos discursos, imagens e práticas sociais de representação da cidade. E 

o imaginário urbano, como todo o imaginário, diz respeito a formas de 

percepção, identificação e atribuição de significados ao mundo (...)” 

(PESAVENTO, 2007, p.15) 

 

Para esta história, o imaginário é parte da realidade, não só porque a representa, 

mas também porque age sobre ela. Segundo Baczko (1991), é através do imaginário que 

os homens constroem representações capazes de conferir sentido, coerência e articulação 

ao real. 

Ver e traduzir, em discursos ou em imagens, a cidade, envolve um complexo 

conjunto de julgamentos, vivências, lembranças e posições estéticas. Deste modo, as 

representações do mundo social classificam a realidade atribuindo-lhe valores: espaço, 

rua, cidade, bairros possuem avaliações que não são neutras, reflexas ou objetivas, e sim 

carregadas de atribuições de sentido, em consonância com as relações sociais ou de poder 

(BOURDIEU, 1980). 

As cidades, testemunhos espaciais do tempo, unidades de representação da relação 

tempo-espaço, dimensões que nela se fundem e podem ser perscrutados quer por 

documentos oficiais, como planos diretores e legislação, quer por periódicos, quer pela 

história oral, através de depoimentos e lembranças, quer por imagens, como pinturas, 

desenhos e fotografias, quer pela arquitetura. A forma e a função de um edifício, o modo 

como é apropriado, a importância que lhe é atribuída e sua inserção na dinâmica urbana, 

dão testemunho do simbólico atribuído ao espaço edificado. 

A imagem e as características morfológicas da cidade, dadas pela arquitetura, 

apresentam uma relação complexa com as representações sociais, pois o projeto 

arquitetônico ou urbano podem – ou não – dizer muito sobre os avanços técnicos ou o 

estilo de uma época. Além do edificado, do traçado de ruas e das praças, também o modo 

de pensar de quem os projetaram, a forma como a população os ocupa e os percebe, reflete 

um pensamento e são sua expressão. 

A arquitetura reflete, materializa e torna eternas as ideias e imagens da 

vida ideal, as edificações e cidades nos permitem estruturar, entender e 

lembrar o fluxo amorfo da realidade e em última análise, reconhecer e 

nos lembrar quem somos, a arquitetura permite-nos perceber e entender 
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a dialética da permanência e da mudança, nos inserir no mundo e nos 

colocar no continuum da cultura e do tempo.” (PALLASMAA, 2005) 

A cidade, por outro lado, também está sempre a explicar o seu presente, definindo 

uma identidade, uma possibilidade de reconhecimento e uma sensação de pertencimento, 

sem deixar de ter em si as marcas do passado, ou como refere Pallasmaa (2005): 

Qualquer experiência implica em atos de recordação, memória e 

comparação. Uma memória incorporada tem um papel fundamental 

como base da lembrança de um espaço ou um lugar. Transferimos todas 

as cidades e vilas que já visitamos, todos os lugares que reconhecemos, 

para a memória encarnada em nossos corpos.” (PALLASMAA, 2005) 

A metodologia adotada pelo Relendo Passo Fundo, tanto em suas ações de 

educação patrimonial, quanto em sua pesquisa, busca associar diferentes significantes 

para alcançar um terceiro oculto que seja portador de um significado, busca ler um texto 

em outro, busca ler as cidades passadas através da atual, busca no que conhecemos e 

entendemos como realidade, os rastros da história. 

 

5. PARA ALÉM DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, A PRODUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: A PESQUISA RELENDO PASSO FUNDO 

 

Durante a realização dos percursos promovidos pelo Relendo Passo Fundo, foram 

estabelecidas leituras, reflexões e questionamentos em relação a cidade, sua história e sua 

evolução. Com o intuito de sanar aos anseios anteriormente levantados, garantir uma 

melhor compreensão das relações que se estabelecem dos espaços com o contexto onde 

se inscrevem e produzir análises que aprofundem o conhecimento sobre a realidade das 

estruturas urbanas e arquitetônicas, no mês de março de 2018, foi institucionalizado o 

Projeto de Pesquisa Relendo Passo Fundo. 

O Projeto de Pesquisa, que conta com a colaboração de professores e alunos 

voluntários do curso de Arquitetura e Urbanismo da UPF (Universidade de Passo Fundo), 

têm analisado o território em questão através de mapeamento e levantamento dos espaços 

e edificações de caráter histórico ou relevância arquitetônica, remanescentes 

representativos da memória e da paisagem de Passo Fundo. 

Assim, com o projeto iniciado e após uma revisão da bibliografia, bem como, 

estudos de casos que serviram de embasamento teórico, o trabalho foi organizado 

sequencialmente conforme os processos históricos de expansão urbana, nos períodos 

definidos: da ocupação inicial até 1883; de 1884 até finais do século XIX; do final do 

século XIX até 1922; de 1923 até 1929; de 1930 até 1939; de 1940 até 1949; e assim 
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sucessivamente, em intervalos de 10 anos. Partindo destes períodos estabelecidos, foi 

possível uma divisão territorial e a delimitação das zonas a serem estudadas através dos 

levantamentos de campo. 

Dessa forma, o primeiro levantamento de campo foi realizado na zona 1 

(descrever) estabelecida no mapa e contou com registos de inventariação fotográfica da 

edificação ou espaço urbano e de seu entorno imediato, para posterior registro detalhado 

dos elementos de fachada, como também, registros escritos que produziram uma tabela 

de análise das edificações levantadas conforme o critério de relevância histórica e 

arquitetônica das mesmas. 

Essa tabela analisou as edificações conforme os seguintes quesitos: I) ID, que se 

refere a identificação, quanto a zona, quadra e lote que a edificação pertence; II) 

Endereço, onde é informada a localização precisa do da edificação em  estudo; III) Uso, 

essa informação especifica para qual finalidade é utilizada a edificação, podendo ser 

delimitadas como residencial, misto, comercial, institucional ou serviço; IV) Número de 

pavimentos; V) Conservação, refere-se o grau de conservação que a edificação apresenta, 

podendo esta ser considerada ótima, boa, regular ou ruim; VI) Preservação, analisa-se o 

grau de preservação na questão de características arquitetônicas originais existentes na 

edificação, podendo esta preservação ser considerada ótima, boa, regular ou ruim; VII) 

Implantação, pontua-se aqui a localização da edificação em relação ao lote em que está 

inserida, podendo ser possuidora de recuo frontal, recuo lateral, recuo frontal e lateral, no 

alinhamento ou isolada; VIII) Associação, caso a edificação mantenha alguma associação 

com demais edificações, pode ser classificada aqui como única ou geminada; IX) Testada, 

classifica o tamanho apresentado pela edificação, em relação a parte anterior do imóvel 

confinante com a via, podendo ser considerada pequena, média ou grande; X) 

Localização, onde pontua-se a localização da edificação em relação a quadra em que está 

inserida, podendo ela estar situada em uma esquina ou meio de quadra; XI) Tipo de rua, 

observa-se aqui as características da via fronteiriça a edificação, podendo ser classificada 

como principal ou secundária; XII) Entorno, verifica-se a composição do espaço 

circundante, registrando um caráter tradicional ou não tradicional a esse entorno; XIII) 

Material, neste item, é possível levantar análises quanto ao método construtivo da 

edificação assim como materiais empregados, verificando-se a presença de madeira, 

alvenaria e composição mista.  
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Essa análise minuciosa aliada aos registros fotográficos de um total de 343 

edificações catalogadas somente nesta primeira zona, proporcionou inferir algumas 

características predominantes do local, como a prevalência de edificações de uso 

residencial dentre as edificações consideradas relevantes historicamente, possuindo, em 

sua maioria, um a dois pavimentos e boa conservação, porém, quanto a preservação, se 

mostram regulares, apresentando-se, a maioria, descaracterizadas. Além disso, é notável 

a existência de edificações com características estilísticas do art déco e ecletismo.  

Os dados levantados ainda na primeira zona de estudo do território passo-

fundense, já tornam possível uma compreensão mais ampla do mesmo, quanto a sua 

composição. Contudo, ainda existem muitos espaços a serem levantados e materiais a 

serem obtido, o que demonstra a relevância que o estudo apresenta para a construção e 

preservação da memória desta cidade, que, como outras, se mostra, por vezes, perdida em 

meio ao cotidiano. 

6. CONCLUSÕES 

A crescente relevância atribuída à memória para a constituição da identidade vem 

resultando em ampliado entendimento acerca do propósito da preservação dos registros 

históricos. As teorias e pesquisas que entrelaçam a constituição individual e coletiva da 

memória tomaram grande impulso nas últimas décadas e trouxeram luz ao papel 

desempenhado pela conservação.  

Para que estes elementos/fragmentos da história sejam preservados, 

desempenham papel fundamental a legislação, que protege sua permanência e 

conservação, bem como a pesquisa, que embasa e legitima tecnicamente estes estatutos 

jurídicos, distinguindo os elementos relevantes dentre muitos. Para que, de fato, a 

proposição inicial se cumpra, ampliando a eficácia da norma, é fundamental a 

compreensão, por parte da comunidade/população, de qual significado tem o bem 

preservado, em que espaço da história se encaixa, para que possam relacionar-se a 

constituição da identidade individual e coletiva: este é o papel da educação patrimonial.  

A pesquisa dá, aos fragmentos de história que estuda, recolhe e elege, uma estrutura, 

costurando-os a um todo. A educação ambiental, ao divulgar a pesquisa, permite que estes 

conhecimentos se unam às histórias individuais, permite a construção de novos 

significados, resignificando o próprio patrimônio. 
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Ao ampliar a compreensão a respeito da história, pesquisa e educação patrimonial 

criam um espaço social que corrobora e valida a legislação patrimonial, e, para além disso, 

constrangem sua ampliação de ações, no âmbito local, que legitimem a memória. Pesquisa 

e educação dão, portanto, respaldo técnico e social à legislação. 

É papel da pesquisa a conformação de um repertório sobre o qual se poderão 

desvendar, constituir e ampliar imaginário e identidade, apenas efetivados se divulgados 

pela educação e protegidos pela lei. Faz-se necessária a constituição de articulações entre 

estas distintas ações para que o papel do patrimônio seja concretizado. 
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BENS PÚBLICOS: O CADASTRO, A REGISTRABILIDADE E O DIREITO À 

MORADIA 

 

Daniela Beling Pinheiro1 

 

Resumo: o trabalho objetiva analisar o conceito de cadastro e registro, sob a ótica dos 

bens públicos e a possibilidade de regularização desses bens mediante o registro de suas 

espécies no Registro de Imóveis, com o escopo de embasar a registrabilidade do 

patrimônio público perante as serventias registrais como efetivação dos princípios da 

concentração e da publicidade. O atendimento efetivo desses princípios facilita à 

população o acesso às informações mais fidedignas sobre a situação jurídica dos imóveis 

públicos do país, bem como viabiliza, com o assento imobiliário, a possibilidade de 

alienação dos bens dominiais inservíveis à Administração tanto para fins de regularização 

fundiária, quanto para a utilização por particulares, de acordo com as normas legais 

implementando o princípio fundamental do direito à moradia. 
 

Palavras-chave: Bens públicos, propriedade e regularização, registro de imóveis, gestão de 

ativos, cadastro. 
 

INTRODUÇÃO 

O tema dos bens públicos costuma ser tratado pela doutrina em alguns capítulos 

de obras dos mais abalizados doutrinadores pátrios. Todavia, na vida cotidiana da 

Administração, os gestores necessitam se socorrer de diversos institutos de direito público 

e privado para equacionar a necessidade de regularização da situação jurídico-registral 

desses próprios públicos para fins de corretamente serem identificados e destinados por 

suas vocações imobiliárias. Explica-se: o bem público, como veremos, pode se enquadrar 

em uma de três categorias ou classes: uso comum do povo, uso especial e uso dominial 

ou inservíveis. Ressalvados os bens de uso comum, os demais necessitam especialmente 

de assento no Registro de Imóveis para viabilizar a melhor destinação desses ativos, 

considerando que, especialmente os bens inservíveis ou não destinados, possam ser 

utilizados tanto como reforço de caixa para investimentos, alienação desses ativos 

visando a obtenção de renda por meio de dividendos oriundos de fundos imobiliários de 

investimento, como também para a destinação formal destes bens para fins de 

regularização fundiária e instrumentalização de  politicas habitacionais. Nos dois últimos 

                                                           
1 Coordenadora de Escrituração e Contratos do Departamento de Patrimônio do Estado do Rio Grande do 

Sul/Brasil. Especialista em Direito Público - Brasília/DF. Especializanda em Direito Imobiliário – 

Universidade Cândido Mendes-RJ. Advogada. Graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul. Ex - tabeliã e registradora no Estado do Rio Grande do Sul. 
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casos, com o intuito primordial de dar efetividade ao direito fundamental à moradia, 

previsto constitucionalmente. 

À registrabilidade dos bens públicos no Registro Imobiliário se apresenta como 

forma de adoção de um sistema mais eficiente para o controle adequado do acervo 

patrimonial o qual possibilite a regularização física, formal e jurídica desses imóveis, 

fomentando assim a adequada gestão do acervo imobiliário público.  

Nesta senda, se vislumbra com a interface entre o cadastro de bens imóveis 

públicos e seus registros perante as serventias imobiliárias nacionais, prestigiar e efetivar 

os princípios da concentração de atos na matrícula do imóvel e da publicidade registral e 

administrativa de maneira mais efetiva, de tal sorte que o conhecimento do patrimônio 

imobiliário público possa ocorrer de forma ampla e acessível a todos os cidadãos. 

Embora a propriedade estatal possa decorrer de previsão constitucional e 

legislativa, a inclusão desses bens no Registro de Imóveis facilita e viabiliza políticas 

públicas mais eficientes, com uso mais racional e adequado de um bem efetivamente 

conhecido e identificado. 

Neste trabalho pretendemos, em breves linhas, semear a ideia do acesso ao álbum 

imobiliário dos bens públicos para fins de organização, regularização e formalização da 

propriedade pública, complementarmente ao sistema cadastral próprio, com a finalidade 

de melhor possibilitar a gestão dos ativos estatais, especialmente no que tange aos bens  

dominiais, de modo que possam servir a novas finalidades: seja para inclusão em fundos 

de riqueza nacional, estadual ou municipal, seja para servir de fomento para projetos 

estruturais e de desenvolvimento, seja para inserção em programas de regularização 

fundiária ou habitacionais. Ou ainda para destinações eficientes as quais possam propiciar 

aos entes uma gestão de ativos mais voltada ao seu uso racional e que melhor possa se 

moldar ao interesse público. 

 

1. ORIGEM DA DOMINIALIDADE PÚBLICA 
 

As terras brasileiras são originariamente públicas, uma vez que após a descoberta 

da América passaram a pertencer à Coroa Portuguesa, ainda que anteriormente fossem 

ocupadas pelos povos indígenas. Assim, o território permaneceu no domínio do público 

até 1530, período em que a ocupação portuguesa começou a se demonstrar incipiente, 

ocorrendo a exploração da terra quase que exclusivamente para extração do Pau-Brasil. 
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Assim a colonização e distribuição de terras até este período se deu de forma bastante 

tímida, praticamente inexistente. 

As transferências paulatinas do domínio público para o domínio privado 

ocorreriam a partir da instituição das capitanias hereditárias em 1534, com o sistema de 

sesmarias e de datas. A ocupação inicial das terras no Brasil ocorreria em três fases: a 

primeira com as capitanias hereditárias e o regime de sesmarias; a segunda com o regime 

de posses e a terceira fase com a Lei de Terras - Lei nº 601 de 1850. 

Essas formas iniciais de distribuição de terras foram o sustentáculo da noção de 

que as terras não tituladas são de propriedade pública (MEIRELLES, 2005)2. 

Figura 2- Mapa (Fonte: Wikipedia, em               

29/08/2020) 

 

 

 

 

   Figura 1- Capitanias Hereditárias (Fonte: Wikipedia, em 29/08/2020) 

 

Na primeira fase, as capitanias hereditárias como sistema de administração 

territorial, dividiu o território brasileiro em grandes faixas de terras, entregando a sua 

administração à particulares, os chamados capitães ou donatários. Estes, na maioria das 

                                                           
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 2005. p.528. 
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vezes, pertenciam a nobreza portuguesa e sequer haviam deixado as terras lusas em 

direção ao novo mundo.  

Nesse sistema as faixas de dez léguas contadas a partir da linha litorânea 

demarcavam o território. No interior dessas faixas a distribuição ocorria através do regime 

de sesmarias ou datas - formas primitivas de doação de terras públicas para cultivo e 

ocupação por particulares, feita pelos governadores-gerais e provinciais. 

Os donatários das capitanias recebiam os títulos de capitão e governador e 

acabavam passando ao filho mais velho, dai a origem da nomenclatura “hereditárias”. 

Nesse sistema, cada donatário ficaria com vinte por cento de sua capitania e 

deveria distribuir, a título de sesmarias, o restante a um beneficiário para que nela 

trabalhasse, tornando-as produtivas.  Foi esse sistema que proporcionou o surgimento de 

vilas, províncias e posteriormente de estados no Brasil. 

Embora na primeira divisão administrativa do Brasil, houvesse sido o território 

dividido em 15 partes, foram apenas 12 os donatários, cujos quinhões foram delimitados 

e as prerrogativas inseridas nas respectivas Cartas de Sesmarias, cindindo-se o domínio 

original do Estado, iniciando o domínio privado sobre as terras. Da Independência até o 

ano de 1850, houve ocupação do solo pela tomada da posse sem qualquer 

título.(ERPEN; PAIVA, 20203)  

O regime das sesmarias possuía natureza de enfiteuse ou aforamento, mecanismo 

pela qual era entregue o domínio útil da terra ao interessado sem haver alienação do 

domínio direto, a ser mantido com o monarca. Assim, nem capitães, sesmeiros ou 

possuidores eram considerados donos da terra, porque esta continuava sendo patrimônio 

da Coroa.  

A extensão territorial, a falta de investimentos pelos donatários - os quais ainda 

que pertencentes a nobreza portuguesa não dispunham de recursos financeiros, sequer 

chegando a tomar posse de suas terras - a falta de colonos para ocupação e cultivo, o 

arrendamento pelos sesmeiros a pequenos lavradores aos quais eram arrendadas as terras 

sem verificação do cumprimento da demarcação, e o surgimento de posseiros – novo 

grupo de sesmeiros que adquiriam a terra por meio ilegal pela falta de aquiescência do 

rei, somado a absoluta falta de fiscalização fundiária pela Coroa, foram motivos 

                                                           
3 ERPEN, Décio; PAIVA, João Pedro Lamana. Panorama Histórico do Registro de Imóveis no Brasil. 

Disponível em <http://registrodeimoveis1zona.com.br/?p=270 >, acesso em 29 de agosto de 2020. 

http://registrodeimoveis1zona.com.br/?p=270
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suficientes para que muitas capitanias fossem abandonadas pelos donatários e 

devolvidas ao governo português – dando origem às chamadas terras devolutas – 

instaurando assim a problemática da  discriminação das terras públicas das ocupadas por 

particulares. Fracassado o aludido sistema territorial, este foi extinto em 1822. 

A segunda fase de ocupação territorial ocorre com o regime de posses, de 1822 a 

1850, substituindo o regime sesmarial. Foi criado em virtude da ausência de normas 

regulamentadoras e da ocupação das terras por pequenos lavradores, só sendo exigido 

deste o cultivo da terra e a moradia.  O sistema de sesmarias contribuiu para a criação de 

latifúndios no país, impulsionando a concentração fundiária e os problemas dela 

decorrentes. Já o sistema de posses, firmada pela efetiva ocupação, inaugura a pequena 

propriedade agrícola, contudo dando azo ao surgimento de minifúndios, igualmente 

indesejáveis pela inviabilidade de cultivo adequado da terra. 

Nessa sistemática, a distribuição da terra ocorria até onde o terreno pudesse ser 

visto ou então era limitada pela existência de recursos naturais como rios, córregos, 

florestas, desencadeando a imprecisão de descrição física das terras e o apossamento 

irregular.  

Apesar da origem do Registro de Imóveis advir da Lei Hipotecária, de 1846, 

somente com a Lei de Terras, Lei Imperial nº 601 de 1850, também conhecida como 

Registro do Vigário, regulamentada pelo Decreto Imperial 1.318 de 1854 foi criada a 

Repartição Geral de Terras Públicas, dando início as tentativas de regulação de venda de 

terras públicas e ao controle das legitimações de posse, instituindo ainda faixas de 

fronteiras e regulando o registro paroquial. 

O objetivo da aludida lei era evitar a alienação de terras, públicas ou privadas, sem 

regulamentação. Na mesma senda regulamentou a legitimação de posse (posseiros) e 

revalidou sesmarias irregulares (fazendeiros). Por fim transformou a terra em mercadoria, 

tornando-se marco legal do registro no Brasil. 

 

2. O CADASTRO E O REGISTRO  

Diante das dificuldades de se discriminar as terras públicas das particulares e da 

evolução do Registro Hipotecário até chegar ao Registro Público moldado nas letras da 

Lei nº 6.015/73, os entes públicos priorizaram o sistema cadastral, aquele em que se 

destaca a descrição física do bem, quer seja para fins de tributação, quer para fins de 



205 
 

 

controle territorial. Ao Registro Público, notadamente ao Registro de Imóveis ficou 

delegada a função de assento das propriedades imobiliárias particulares. 

A propriedade pública, até pela decorrência da legitimidade da sua titularidade 

advir da constituição, da lei, ou do próprio processo histórico de ocupação territorial desde 

a descoberta, acabou erguendo seus alicerces dominiais sob o sistema cadastral. O 

cadastro, em linhas gerais, preocupava-se mais com a situação física do bem. O registro 

imobiliário, em linha diversa, seguiu pelo caminho da inscrição dominial firmada na 

situação jurídica do bem. Mas tanto cadastro quanto registro parecem ser 

complementares, merecendo serem configurados de forma concentrada no álbum 

imobiliário a fim de melhor atender ao interesse público, como pretende este trabalho 

brevemente discorrer. 

A integração entre o cadastro e o registro demonstra ser benéfica na vida prática 

da administração dos bens, para o melhor conhecimento da situação real dos imóveis em 

território nacional, sejam eles públicos ou privados, e vem sendo debatida já há bastante 

tempo no âmbito dos imóveis rurais, com o advento da Lei do Georreferenciamento – Lei 

Federal nº 10.267/01. Contudo, parece salutar trazer ao debate a possibilidade de 

implementação da ampliação da integração entre cadastro e registro, para fins de atender 

ao registro de bens públicos no fólio real. 

A experiência nos mostra que em inúmeras situações, o acervo patrimonial dos 

entes públicos, pelas inúmeras sucessões administrativas, acaba por ser negligenciado, 

sofrendo de continuidade das políticas de gestão, as quais tendem a ficar subjugadas aos 

interesses momentâneos de gestores e da diversidade de visão organizacional acerca da 

destinação deste acervo patrimonial público. 

No caso brasileiro, o desconhecimento patrimonial decorreu de diversos fatores. 

Sucessões governamentais, dificuldade de discriminação e identificação das terras 

públicas, oriundas de processos expropriatórios, doações, previsões legislativas 

genéricas, áreas remanescentes, a dificuldade de identificação de terras devolutas, 

acrescidas à desnecessidade de titulação via registro imobiliário foi ainda intensificada 

pela dinâmica que sofre o acervo imobiliário público com rotineira inclusão de bens neste 

acervo. Como exemplo, temos os casos de adjudicação de bens imóveis de particulares 

em processos executivos fiscais e as doações sistemáticas realizadas por particulares e 

entre entes públicos para implementação de serviços como postos de saúde, hospitais, 

escolas municipais e estaduais, centros comunitários, etc.  
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Assim, mais que necessário a conexão entre cadastro e registro, a fim de mitigar 

as dificuldades históricas de identificação territorial brasileira, especialmente no que ser 

refere ao patrimônio público. 

Nesta senda, conforme a lição de JACOMINO4, 2017: 

 
 a mudança do sistema de organização fundiária no Brasil, com a introdução 

do fólio real, até hoje anela a necessidade de uma integração com cadastro 

físico. A matrícula clama naturalmente pela sua contraparte: o cadastro[…] 

Apesar do Registro de Imóveis cuidar dos direitos que incidem sobre a coisa e 

não sobre a coisa em si mesma, havendo uma interconexão entre cadastros 

públicos, quer sejam utilizados para fins tributários, ou como no presente 

estudo para inserção dos bens públicos no Registro de Imobiliário, 

propiciariam a mitigação de deficiências na determinação dos e na descrição 

dos bens objetos de inscrição. Principalmente, levariam a efeito de forma mais 

eficaz o princípio da publicidade, quer seja pela ótica do princípio insculpido 

no art. 37 caput da Constituição Federal, quer seja pela ótica da publicidade 

registral. 

 

A inexistência de integração entre o registro da segurança jurídica e o cadastro 

físico, ou ainda entre o registro e o cadastro público de bens da Administração aprofunda 

o desconhecimento deste acervo o qual sofre justamente pela falta de conexão registral, 

quer seja no âmbito federal, estadual ou municipal.  

São conhecidos os casos dos convênios e acordos de cooperação pioneiros no 

Estado do Rio Grande do Sul firmados entre os entes públicos e as serventias notariais e 

registrais com a finalidade de identificar bens da administração ali inscritos. Todavia, 

como nem todos os bens estão naquele fólio lançados e como não há a obrigatoriedade 

desse registro, a desconexão ainda carece de mitigação e, por hora, aprofunda o 

desconhecimento da real situação jurídica deste acervo. Nos estudos de FERRO, 20165, 

a publicidade registral é fator atrativo, imprescindível para que os imoveis públicos 

possam ter matricula aberta e situação jurídica conhecida, haja vista a segurança do 

sistema de registro de direitos. Somado à conexão ao cadastro físico, tudo leva a crer que 

finalmente poderia se alcançar o tão almejado princípio da concentração na matrícula do 

imóvel. 

 

 

                                                           
4 JACOMINO. Sérgio. Registro e cadastro. Uma interconexão necessária. Disponivel em < 

https://spcm.com.br/dmkt/catanduva/Registro-e-cadastro-Interconexao-necessaria_Sergio-Jacomino.pdf> 

acesso em 27.08.2020. 
5 FERRO JUNIOR. Isaías Gomes.  Bens Públicos e o Registro de Imóveis. YK Editora. 2016. 

https://spcm.com.br/dmkt/catanduva/Registro-e-cadastro-Interconexao-necessaria_Sergio-Jacomino.pdf
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3. O PRINCIPIO DA CONCENTRAÇÃO E DA PUBLICIDADE COMO 

FUNDAMENTO PARA O REGISTRO DOS BENS PÚBLICOS NO REGISTRO 

DE IMÓVEIS 

 

O princípio da concentração no direito registral brasileiro vem insculpido 

legalmente  no artigo 167, inciso II, item 5 combinado com o art. 246 da Lei dos Registros 

Públicos nº 6.015/1973: 

Art. 167, II, 5 – no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos: (...)  
II – a averbação:  
5- da alteração do nome por casamento ou por desquite, ou, ainda, de outras 

circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas 

pessoas nele interessadas. 
 Art. 246 – Além dos casos expressamente indicados no item II do art. 167, 

serão averbadas na matrícula as sub-rogações e outras ocorrências que, por 

qualquer modo, alterem o registro.  

 

O objetivo do princípio da concentração é a proteção e a segurança das relações 

jurídicas imobiliárias. A concentração da inscrição imobiliária tanto de bens particulares 

quanto de bens públicos no fólio real favorece a disponibilidade dos bens públicos, 

especificamente dos dominiais, para a adoção de políticas de gestão mais adequadas as 

necessidades atuais, onde a administração não dispõe de recursos suficientes para 

implementação de políticas públicas de relevo, especialmente nas áreas da saúde, 

educação, sistemas prisionais, infraestrutura e habitacional.  

E nesse âmbito de utilização os bens imóveis públicos podem se inserir, 

notadamente quando estiverem desafetados, passando a ser considerados instrumentos de 

fomento para realização de políticas públicas. Como exemplo, temos a Lei Estadual nº 

13.778/2011 que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a dar em pagamento imóveis 

dominicais para quitar dívidas e precatórios estaduais, ou ainda a Lei Estadual nº 

14.954/16, que de forma inovadora permitiu a realização de permutas de bens públicos 

inservíveis, inclusive por obra construída, ou ainda como a recentíssima Lei Estadual nº 

15.448/20, a qual autorizou o pagamento de dívidas com municípios na área de saúde. 

A conexão entre cadastro e registro, com a ampliação do conceito de concentração 

na matrícula do imóvel de todos os tipos de imóveis (para incluir os públicos) e de acolher 

um maior número de informações na base matricial, além de facilitar a adoção de políticas 

públicas mais eficientes na gestão patrimonial, beneficia os adquirentes e todos os 

interessados que necessitem obter informações globais acerca de um bem imóvel e não 

sejam surpreendidos com informações as quais não estejam concentradas na matrícula.  
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E neste sentido a conexão entre cadastro e registro, com a inserção dos bens 

públicos na base matricial são alicerces para uma fonte segura de informações, abarcando 

tanto os bens privados quanto os bens públicos e aglutinando todas as repercussões 

jurídicas as quais possam impactar a tomada de decisão tanto do particular quanto dos 

gestores públicos a respeito dos bens imóveis que lhes interessar. 

Como mencionado nas lições do ilustre registrador do 1º Registro de Imóveis de 

Porto Alegre, PAIVA6: 

 

De acordo com esse novo patamar jurídico, o adquirente também não mais será 

surpreendido ao saber que o imóvel que comprou estava tombado, assim como 

a própria fraude à execução passará a ser objetivamente caracterizada fazendo 

cessar uma infindável discussão jurisprudencial dos Tribunais em torno do 

assunto e assim por diante. 

 

 Salutar e bem-vinda a segurança jurídica e a publicidade obtidas com o assento 

imobiliário dos bens públicos, especialmente no âmbito dos bens de uso especial e dos 

dominiais inservíveis, tanto para os negócios particulares quanto para os negócios 

administrativos, conduzindo o princípio da concentração na matrícula do imóvel a um 

patamar maior de eficiência, gestão e conhecimento da situação real dos imóveis 

existentes no país. 

 

4. O ROL DO BENS PÚBLICOS E A REGISTRABILIDADE PARA FINS DE 

CONTROLE E DISPONIBILIDADE 

4.1 Identificação dos bens públicos: conceito legal e a titularidade  

Os bens públicos são tratados conforme o artigo 98 do Código Civil Brasileiro, 

como se verifica do texto do dispositivo legal: “São públicos os bens de domínio nacional 

pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são 

particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”.  

A previsão acerca das pessoas jurídicas de direito público interno veio inserta no 

ordenamento na dicção legal do artigo 41 do Código Civil, o qual arrolou tanto a União 

Federal, os Estados-membros, os Municípios, os Territórios, as autarquias, fundações de 

direito público e associações públicas bem como as outras pessoas de caráter público 

criadas por lei. 

                                                           
6 LAMANA PAIVA. João Pedro. Principio da Concentração. Disponível em 

<http://registrodeimoveis1zona.com.br/?p=695 >. Acesso em 31 de agosto de 2020. 

http://registrodeimoveis1zona.com.br/?p=695
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No conceito de CARVALHO FILHO, 20187: 

 
São bens públicos todos aqueles que, de qualquer natureza e a qualquer título, 

pertençam as pessoas jurídicas de direito publico, sejam elas federativas, como 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, sejam da 

administração descentralizada, como autarquias, nestas incluindo-se as 

fundações de direito público e as associações públicas. Os elementos do 

conceito que já anteriormente apresentávamos foram sufragados pelo art. 98 

do Código Civil, como é fácil de concluir. 
Referimo-nos a bens de qualquer natureza, porque na categoria se inserem os 

bens corpóreos e incorpóreos, móveis, imóveis, semoventes, créditos, direitos 

e ações. Por outro lado a menção à propriedade a qualquer título funda-se na 

especial circunstância de que no conceito tanto se incluem os bens do domínio 

do Estado na qualidade de proprietário em sentido estrito, quanto aqueles 

outros que, de utilização pública, se sujeitam ao poder de disciplinamento e 

regulamentação pelo Poder Público. 

  

Neste diapasão os bens públicos imóveis, ou os chamados ativos imobiliários, são 

classificados, essencialmente, pela doutrina nacional segundo sua a titularidade e 

destinação. 

Quanto à titularidade os imóveis públicos podem ser classificados como 

pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Do elenco 

constitucional arrolado como bens dos entes públicos constata-se que a enumeração dos 

artigos 20 e 26 da Constituição Federal é meramente exemplificativa. Primeiro, por 

identificar genericamente os tipos de bens; segundo por ser impossível exaurir a previsão, 

tendo em vista todo o universo de bens que constituem o acervo imobiliário da 

administração pública. A universalidade patrimonial imobiliária dos entes públicos é viva 

e dinâmica, uma vez que a todo momento se identificam ou se incorporam novos bens, 

como por exemplo os oriundos de adjudicação executiva, os em processo discriminatório, 

aqueles sem registro que acabam sendo identificados e descobertos, as áreas 

desapropriadas por necessidade ou utilidade pública, os remanescentes destas áreas, as 

áreas ambientais tais como estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais e 

estaduais, areas de proteção ambiental, florestas nacionais, estaduais e municipais, 

reservas, configurando áreas de unidades de conservação de proteção ambiental ou de uso 

sustentável. Isso sem falar nos bens doados por particulares ou outros entes para 

construção de escolas rurais, postos de saúde em pequenas localidades e ainda as 

decorrentes de parcelamento do solo. 

                                                           
7 CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de Direito Administrativo.32 ed. Ed. Atlas, 2016, p. 

1217.  
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Assim, conforme previsão constitucional são bens da União aqueles elencados 

pelo artigo 20 da Constituição Federal, tais como as terras devolutas indispensáveis a 

defesa, os lagos, rios que banhem mais de um estado ou sirvam de limite a outros países, 

os terrenos marginais e as praias fluviais, os terrenos de marinha e seus acrescidos e outros 

bens os quais venham a ser incorporados a seu patrimônio por formas de aquisição via 

desapropriação, compra, adjudicação em processo de execução fiscal, doação, etc. 

Já aos Estados pertencem os bens previstos no artigo 26 constitucional, elencando 

o texto maior as águas superficiais ou subterrâneas, as áreas das ilhas oceânicas e costeiras 

sob seu domínio, excluídas da União e Municípios, as ilhas fluviais e lacustres e as terras 

devolutas não pertencentes a União.  

Cumpre mencionar que quanto ao rol dos bens dos Estados estes possuem caráter 

residual abarcando todos os quais não pertençam à União e aos Municípios.  

Nesta senda, também pertencem aos Estados toda a carteira imobiliária adquirida 

por desapropriação, doação por particulares ou outros entes, adjudicações, compras, 

permutas, etc. 

No caso do Estado do Rio Grande do Sul, a Constituição Estadual prevê em seu 

artigo 7º o seguinte:  

Art. 7.º São bens do Estado:  

I - as terras devolutas situadas em seu território e não compreendidas entre as 

da União; 

II - os rios com nascente e foz no território do Estado; 

III - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 

ressalvadas neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União, 

situadas em terrenos de seu domínio;  

IV - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, inclusive as situadas 

em rios federais que não sejam limítrofes com outros países, bem como as 

situadas em rios que constituam divisas com Estados limítrofes, pela regra da 

acessão; 

 V - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem sob seu domínio, 

excluídas aquelas sob domínio da União, dos Municípios ou de terceiros;  

VI - os terrenos marginais dos rios e lagos navegáveis que correm ou ficam 

situados em seu território, em zonas não alcançadas pela influência das marés;  

VII - os terrenos marginais dos rios que, embora não navegáveis, porém 

caudais e sempre corredios, contribuam com suas águas, por confluência 

direta, para tornar outros navegáveis; VIII - a faixa marginal rio-grandense e 

acrescidos dos rios ou trechos de rios que, não sujeitos à influência das marés, 

divisem com Estado limítrofe;  

IX - os bens que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;  
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X - as terras dos extintos aldeamentos indígenas; (Vide ADI n.º 255/STF, DJ 

de 24/05/11)  

XI - os inventos e a criação intelectual surgidos sob remuneração ou custeio 

público estadual, direto ou indireto.  

 

Quanto aos entes municipais, a Constituição da República restou silente na 

digressão de quais seriam esses bens. Podem decorrer dos bens de uso comum do povo 

como praças e ruas, dos bens utilizados pelas Administrações Municipais, e 

principalmente, dos bens destinados em função da Lei federal nº 6.766/1979, tanto para 

fins de arruamento quanto para fins de instalação de equipamentos urbanos e 

comunitários - artigo 4º, §2º e artigo 5º da Lei do Parcelamento do Solo. 

Para exemplificar quanto ao rol de bens municipais, na cidade de Porto Alegre, 

Estado do Rio Grande do Sul, a Lei Orgânica elenca em seu artigo 11 que “Constituem o 

patrimônio municipal os bens imóveis, móveis e semoventes, e os direitos e ações que, a 

qualquer título, pertençam ao Municípios.” 

 
4.2 A destinação  

Quanto a classificação pela destinação, os bens podem ser identificados em breves 

linhas como bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominiais. Os bens 

de uso comum do povo são aqueles de domínio público, disponíveis para uso de toda 

coletividade, com uso indistinto. Os bens de uso especial, são aqueles utilizados pela 

administração pública para o exercício das suas atividades e, por fim, bens dominiais ou 

dominicais são aqueles sem destinação pública, inservíveis, constituindo o patrimônio 

disponível da Administração. 

4.3 A registrabilidade do acervo imobiliário público 

 
Os bens públicos, como regra, não necessitam de registro. Notadamente os bens 

de uso comum do povo dispensam o acesso registral pela dificuldade de delimitação 

natural.  

No entanto, cabe discorrer acerca da utilidade do assento registral do patrimônio 

imobiliário no que se refere especificamente quanto aos bens de uso especial e dominiais.   

A utilidade dos órgãos públicos competentes pelo patrimônio levarem estes bens 

ao fólio real é a de possibilitar o melhor conhecimento da situação física e jurídica desses 

imóveis, facilitar o controle e gestão desse acervo, de modo a torná-lo perene e imune às 
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sucessões diretivas, visto que, no mais das vezes, estes órgãos podem ser compostos por 

agentes transitórios e, por fim, ampliar a aplicação do princípio da publicidade 

administrativa e da  registral, instrumentalizando maior transparência na gestão pública. 

A registrabilidade dos bens públicos amplifica sobremaneira o acesso ao 

conhecimento do acervo imobiliário, tendo em vista que os entes, por razões históricas 

como o regime de distribuição de terras, são titulares dos maiores acervos patrimoniais 

imobiliários nacionais. À título de exemplo, somente no Estado do Rio Grande do Sul são 

mais de 8.832 imóveis (matriculados ou transcritos) catalogados em 20198. Dividido em 

497 municípios, com área total é de 28.730,223 km², na imensa maioria das localidades 

gaúchas o Estado possui propriedades imobiliárias, das quais cerca de 70% foram objeto 

de vistoria georreferenciada. Isso sem contabilizar os imóveis que não tiveram assento no 

Registro de Imóveis. Já a União, somente no que se refere a bens vagos, possui mais de 

3.800 imóveis.9 

Diante da eficiência adquirida pelos serviços registrais ao longo dos últimos anos 

na gestão das informações com base matricial e com o advento do princípio da 

concentração - o qual se propõe ao aglutinamento de informações em um só local acerca 

dos bens imóveis –a registrabilidade dos bens públicos acresceria à gestão patrimonial a 

segurança no sentido de se ver blindada da alteridade de gestores, firmando uma base 

sólida de dados e de identificação dos bens.  

Esta interface com os Registros de imóveis tem se mostrado absolutamente salutar 

à gestão pela administração dos bens públicos de tal sorte que podemos ilustrar a questão 

com alinhamento entre Poder Público e os órgãos de representação notarial e registrais 

no Estado do Rio Grande do Sul através da firmatura do Acordo de Cooperação nº 

1350/201910 entre Estado, Tribunal de Justiça e entidades da classe notarial e registral 

com a finalidade de atualização do inventário imobiliário do Estado, visando a colaborar 

com a organização do cadastro de todo acervo patrimonial. Tal acordo proporcionou o 

levantamento de informações registrais e notariais essenciais e de extrema utilidade a fim 

de melhor compor e identificar o acervo cadastral imobiliário. 

                                                           
8   Fonte: Sistema GPEWEB/PROCERGS consulta em 29/01/2019 
9Fonte: CORREIO BRAZILIENSE, disponivel em 

<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/06/11/internas_economia,862913/uni

ao-poe-imoveis-a-venda-e-espera-arrecadar-r-30-bilhoes-ate-2022.shtml>. Acesso em 28 de agosto de 

2020. 
10 DOE/RS de 06 de dezembro de 2019, p. 29. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/06/11/internas_economia,862913/uniao-poe-imoveis-a-venda-e-espera-arrecadar-r-30-bilhoes-ate-2022.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/06/11/internas_economia,862913/uniao-poe-imoveis-a-venda-e-espera-arrecadar-r-30-bilhoes-ate-2022.shtml
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Ressalva-se que no caso dos bens de uso comum do povo, até pela dificuldade de 

delimitação de mares, lagos, rios, estradas, etc, não se vislumbra a necessidade de 

registros desses imóveis, em uma primeira análise. Contudo, vale ressaltar que as vias de 

acesso, arruamentos, podem ser registráveis, posto que, de regra, decorrem da matrícula 

mãe dos loteamentos dos quais foram fracionados, ficando a critério do registrador o 

assento tabular. 

No que se refere aos bens de uso especial, como prédios e terreno utilizados pela 

Administração para a execução dos serviços públicos, o registro imobiliário por vezes 

existe em função da aquisição anterior de proprietários particulares, e por tal razão podem 

possuir assento no Registro de Imóveis, quer seja como transcrição, quer seja pelo sistema 

matricial.  Todavia, quando não houver preexistência tabular, parece salutar a inscrição 

imobiliária desses bens a fim de favorecer não só a já mencionada segurança jurídica e 

publicidade como também o conhecimento por particulares lindeiros acerca dos limites e 

confrontações do seu imóvel e do entorno. Quando não há base matricial do bem público 

com a devida espacialização física e jurídica no Registro de Imóveis aumenta a 

dificuldade de identificação e conhecimento da colcha de retalhos territorial brasileira. 

Facilitando o conhecimento jurídico e físico do território por todos os interessados, haverá 

também a promoção da transparência de dados e informações públicas do território 

podendo se alcançar uma verdadeira interface entre cadastro e registro. 

Como bem lembrado por FERRO JUNIOR, 201611, a segurança jurídica acerca 

da titularidade tabular é salutar para o sistema, quando exemplifica com o caso do registro 

do usucapião de bens pelo Poder Público: 

O poder público pode, inclusive, adquirir bem imóvel pela usucapião. A 

sentença de usucapião passará a ser o título aquisitivo registrável na 

circunscrição imobiliária competente. Da mesma forma, esta sentença precisa 

ser registrada, pois a publicidade é ínsita a esta aquisição e os bens imóveis 

matriculados, tal qual, nas aquisições contratuais, tem proprietário tabular que 

perderam pela usucapião seu bem imóvel. Necessário, portanto, registro pela 

segurança jurídica desta transformação da titularidade tabular. 

 

O acolhimento no Registro de Imóveis de sentenças judiciais de usucapião 

ajuizadas pelo poder público, de decretos expropriatórios de áreas declaradas de utilidade 

ou necessidade pública, de inscrição de bens conhecidos do cadastro público, mas sem 

assento registral, são outros exemplos de situações em que se vislumbra a necessidade de 

                                                           
11 FERRO JUNIOR, Isaias Gomes. Os bens públicos e o Registro de Imóveis. Ed. YK. 2016. 
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conexão cadastro-registro a fim de melhor atender ao princípio da transparência e da 

publicidade. A conexão entre o cadastro e o registro, mitigado os requisitos para o assento 

registral, será   alicerce para a otimização do conhecimento territorial por todos. Além 

disso, fundamentará maior segurança jurídica no trato das questões imobiliárias, tanto 

pela ótica pública quanto pela privada.  

Em virtude da desconexão hoje existente entre cadastro e registro são inúmeras a 

ação dominial ajuizada ao longo dos anos contra os entes públicos, com as mais diferentes 

alegações dominiais, seja em virtude de sobreposição de títulos em áreas públicas, 

tentativas de usucapião de terrenos públicos por particulares, situações de reintegração de 

posse muitas vezes fomentadas pela dificuldade de conhecimentos dos limites dominiais 

e territoriais existentes. 

Esses são alguns dos problemas os quais o assento registral dos bens públicos, 

notadamente os de uso especial e dominiais, poderá mitigar ou até evitar. 

 

5-A FUNÇÃO SOCIAL DOS BENS PÚBLICOS: BENS DOMINIAIS E O 

DIREITO A MORADIA 

 

O patrimônio público, objeto de tratados internacionais e devidamente positivado 

nas Constituições, pode e deve servir de instrumento de inclusão social. É através da 

correta identificação e conhecimento dos bens que os entes poderão implementar o direito 

fundamental à moradia, especificamente naqueles em que são considerados como 

desafetados dos serviços públicos, os chamados dominiais, haja vista que esses bens 

necessitam atender de igual sorte com a função social da propriedade. 

 Nos bens de uso comum e nos de uso especial facilmente se identifica o 

atendimento desta função, com a devida afetação realizada por lei ou por termo 

administrativo, a critério da Administração, uma vez que a afetação ou destinação de bens 

é situação fática decorrente da utilização dos bens públicos aos serviços e atividades 

administrativas. Quanto aos bens dominiais, no momento em que se tornam inservíveis 

este sim deverão ser objeto de cuidado redobrado pelos gestores públicos, para fins de 

melhor adequar a sua função social. 

 Nesta senda, sobre os alguns bens dominiais com vocação para moradia, poderá 

haver a implementação de políticas habitacionais e de programas de regularização 

fundiária em áreas consolidadas, como forma de gestão de uso racional e eficiente que 

atenda a este direito fundamental. Com isto, não se pretende afirmar que a totalidade dos 
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ativos patrimoniais imobiliários devam ser utilizado para a implementação de tais 

políticas de gestão. Mas considera-se que adotar esta forma de gestão sob parte do acervo 

pode ser uma boa opção para mitigar a questão do déficit habitacional do país.  

Destaca-se que quando se fala em regularização fundiária sobre ocupações em 

áreas públicas, deve se fazer interpretação cuidadosa, tendo-se em mente que estas 

regularizações devem estar condicionadas ao atendimento dos requisitos da Lei nº 

13.465/17, sob pena de fomentar novas ocupações irregulares e aprofundar ainda mais a 

questão fundiária no país. Com a correta utilização do instituto da REURB e a inclusão 

dos imóveis ocupados de forma consolidada no mercado imobiliário, o próprio poder 

público será beneficiado, seja pelo giro econômico que disso decorre, seja pela inclusão 

desses bens no mercado formal e na inserção na base cadastral municipal para fins de 

impostos, quer seja pela propriedade, quer seja pela transação imobiliária que dele possa 

decorrer. 

Por tal razão, bem andou a Lei nº 13.465/17 quando determinou um marco legal 

para definição dessas ocupações, seja sobre bens públicos ou privados. Especialmente no 

que toca aos públicos não destinados e com ocupações consolidadas, tal previsão 

resguarda direitos fundamentais sem fomentar novas ocupações, podendo os gestores 

trabalhar com os bens disponíveis para políticas habitacionais formais e regulares, 

detidamente naqueles bens os quais possuem vocação para moradia. 

Nesta senda, as situações que refoguem à previsão legislativa da REURB deverão 

ser gestionadas sob a ótica da adoção de políticas habitacionais formais, a fim de 

equacionar a questão da falta de moradias no país. Sabemos que o pleno e total 

atendimento do déficit habitacional do país é flertar com a utopia. No entanto, tal 

obstáculo não pode servir para a inércia estatal e ou omissão frente a questão habitacional 

e fundiária do país. Os bens públicos inservíveis podem servir para diversas políticas 

públicas de gestão, e até para fomentar questões de infraestrutura, como nas permutas por 

obra construída, realizadas no Estado do Rio Grande do Sul. Mas podem também atender 

as questões fundiárias e habitacionais quando os imóveis demonstrarem vocação para tal 

utilização. 

Notadamente quanto à regularização fundiária, cumpre esclarecer que a REURB 

poderá ocorrer em imóveis públicos ocupados de duas formas. Na primeira, o ente público 

é titular da área ocupada, porém a regularização é promovida pelos legitimados legais, 

diversos do titular registral.  Sabedores das dificuldades enfrentadas pelos entes públicos, 

não mais das vezes com diminutos quadros disponíveis para a elaboração dos trabalhos 
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técnicos, em geral, as associações de moradores de forma organizada contratam esses 

serviços realizados por empresas especializadas para elaboração da documentação 

necessária, tais como plantas, memoriais, levantamentos topográficos, estudo urbanístico 

e ambiental, cadastro de ocupantes e levantamento socioeconômico. Nestas 

circunstâncias o poder público participa como interveniente em todo o processo, a fim de 

legitimá-lo até a fase final com a emissão da certidão de regularização fundiária. 

Na segunda forma, o ente público participa ativamente, protagonizando em imóvel 

de sua titularidade ou de terceiro a regularização fundiária, elaborando todos os 

documentos necessários e realizando todas as etapas técnicas até a conclusão dos 

trabalhos com a entrega do material ao Registro de Imóveis, com as certidões e a eleição 

das formas de aquisição da área – legitimação de posse, legitimação fundiária, 

estremação, aquisição pelo justo título e outros instrumentos de direitos reais sobre bem 

público12 (PAIVA, 2017). 

Os casos de regularização fundiária sobre bens dominiais, se adéquam às situações 

de ocupações efetivamente consolidadas de forma irreversível. Quando as circunstâncias 

divergirem deste cenário e apontarem para a necessidade de mitigação do déficit 

habitacional, outras políticas de gestão poderão ser eleitas pela Administração, tais como 

construções de moradias populares em terrenos públicos ociosos, destinação direta de 

áreas para fins de moradia ou ainda através de instrumentos como a concessão de direito 

real de moradia, direito de superfície, concessão de direito real de uso  ou outro 

instrumento mais adequado a situação fática posta. Assim, com vista ao atendimento da 

questão habitacional, poderá também ser realizada a regularização de uso de bens 

públicos específicos por particulares na forma na legislação vigente. 

A destinação de parte do acervo patrimonial público vocacionado para moradias, 

quer seja sob a ótica da REURB, quer seja sobre programas habitacionais, poderá servir 

como medida de efetivação deste direito fundamental mais do que necessário nos dias de 

hoje, especialmente quando uma pandemia assola o país e o mundo.  

Contudo, isso dependerá da adequada visão dos gestores públicos acerca do 

benefício causado pela inclusão desses bens na economia, seja via regularização 

fundiária, seja via  inserção habitacional, haja vista que quando desafetados da finalidade 

pública e não destinados em outros programas e projetos da Administração, os quais 

beneficiam a coletividade como um todo, poderão assim atender melhor a função social 

                                                           
12 Fluxograma Disponível em:<http://registrodeimoveis1zona.com.br/wp-

content/uploads/2017/09/Regularizacao_Fundiaria_TOTAL.pdf. Acesso em: 30 ago. 2020. 
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da propriedade, fomentando uma das mais relevantes políticas públicas para a existência 

de um país viável. 

 

CONCLUSÃO 
 

A interconexão entre cadastro e registro parece desenhar um objetivo a ser 

buscado em parceira entre gestores públicos e registradores a fim de melhor identificar o 

patrimônio público, o que proporciona um melhor conhecimento do território nacional 

com um todo. A interconexão propiciará também maior segurança jurídica, publicidade 

administrativa e registral, além de possibilitar o uso racional do acervo imobiliário 

público. Tal objetivo ainda tornará mais eficaz o atendimento do princípio da 

concentração dos atos na base matricial. 

 O auxílio das mais modernas tecnologias geodésicas, somado à evolução de 

programas de inteligência artificial talvez possam servir de instrumentos, num futuro não 

tão distante, para se melhor desenhar o território brasileiro com mais precisão acerca das 

limitações públicas e privadas. Mas até lá, ainda que o conhecimento firme das condições 

territoriais de forma global seja de complexo e de altíssimo custo, haja vista a extensão 

territorial do nosso país, deverá se manter o firme propósito, a fim de que, com um cenário 

cada vez mais conhecido, se possa sustentar melhores políticas públicas de ocupação e 

uso racional do solo. Quando as ocupações forem realizadas sobre bens públicos, 

atendidos os requisitos legais, como no caso de REURB ou adotados programas de 

políticas habitacionais inclusivas, poderá se atender de forma mais plena ao princípio da 

função social da propriedade, o qual deve ser buscado por todos os proprietários de 

imóveis.  

Até hoje foram inúmeras tentativas de se cadastrar e georreferenciar o território a 

fim de sanar essas limitações. Todavia, na maioria das vezes, esses dados não alcançaram 

o Registro de Imóveis o que dificultou o conhecimento global da situação dos imóveis. 

Apesar do trabalho hercúleo, não se deve abandonar a causa em virtude das dificuldades 

as quais possa apresentar. Pequenos avanços, gestionados de forma eficiente e racional, 

já serão de enorme valia para a coletividade com um todo. 

Os bens de uso dominial, não destinados ao serviço público, deverão 

especialmente ter acesso ao Registro de Imóveis, posto que tais bens compõe o acervo 

dos ativos patrimoniais públicos efetivamente disponíveis, sobre os quais poderão ser 

implementadas políticas públicas de relevo como o acesso à terra e especialmente à 

moradia. É também este grupo de bens públicos que possibilitará, quando devidamente 
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registrado no Registro de Imóveis, a melhor administração da riqueza dos ativos 

imobiliários públicos, seja por propiciar uma maior celeridade de sua utilização em 

negócios encetados pelo poder público, como por exemplo, em permutas por obra 

construída, em programas de dação em pagamento, seja para utilizá-los na efetiva 

implementação de políticas habitacionais ou na regularização de ocupações consolidadas 

em bens dominiais para fins de regularização fundiária.  

Destacadamente o uso racional da propriedade pública dominial poderá sustentar 

a inclusão da população, especialmente a de baixa renda, ao acesso à habitação digna. 

O atual cenário das condições habitacionais no Brasil ainda comprova que o 

problema social e econômico da falta de moradias ainda não foi superado. Ao contrário, 

em tempos de pandemia, se aprofunda e gera grande impacto na configuração urbana. A 

geração de novas oportunidades habitacionais promovidas pelo poder público poderá 

aliviar as pressões fundiárias do país e dar uma trajetória mais adequada aos bens públicos 

dominiais, no atendimento de parte deste acervo para implementação de política 

habitacional e fundiária mais efetiva, mitigando um passado marcado por décadas de 

acúmulo de um passivo na provisão de moradias para a população de baixa renda.  
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A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CRIAÇÃO E 

EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR: CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS, 

AMBIENTAIS E ECONÔMICAS 

Diogeano Marcelo de Lima1 

 

Resumo: O direito possui diversas ferramentas que, quando postas em favor do interesse 

público, favorecem a eficácia dos serviços estatais, garantindo a preservação da 

Dignidade Humana da coletividade.Tendo o interesse público como plano de fundo, o 

presente trabalho tem como função principal dissertar sobre políticas públicas de 

organização do espaço urbano, expondo as consequências derivadas da omissão do poder 

público com a criação e execução do plano diretor, que é uma valiosa ferramenta 

administrativa para organizar o ambiente urbano das cidades. A metodologia empregada 

foi a partir da análise da doutrina especializada e através da comparação minuciosa da 

legislação em vigor para que houvesse uma melhor compreensão do tema abordado. No 

caminhar metodológico ainda se fez uso da pesquisa descritiva. Utilizou-se também a 

pesquisa bibliográfica para fundamentar o texto. Já a técnica de pesquisa adotada e mais 

condizente com o esperado foi à documentação por meio indireto. Na medida em que se 

foi aprofundando nas pesquisas conseguiu-se elaborar o seguinte problema: “A demora 

na execução do Plano Diretor entrava o crescimento urbano ordenado, impactando na 

diminuição da capacidade econômica local e o agravamento dos danos ao meio ambiente? 

Como conclusão, restou evidenciado a necessidade de uma maior intervenção do Poder 

Judiciário para garantir a execução do Plano Diretor Municipal, por se tratar de uma 

poderosa ferramenta para garantir a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento 

econômico e social do município. 

 

Palavras-chave: Direito Urbanístico. Plano Diretor. Desenvolvimento urbano. 

 

1 O BRASIL E SUAS TAXAS DE URBANIZAÇÃO 

 

O surgimento das primeiras cidades alterou o modo de vida do homem, 

possibilitando que o mesmo desempenhasse outras atividades além das atribuições 

meramente campesinas. Neste sentido, surgiu o comércio, não apenas de bens 

agropecuários, mas também de bens de consumo. A mudança no modo de viver 

possibilitou o avanço da cultura, do conhecimento e da tecnologia.  

A aglomeração de vários indivíduos em um único local possibilitou uma 

significativa melhoria de vida, trazendo mais conforto e segurança aos habitantes do local, 

a possibilidade de associar-se com vários indivíduos diferentes, tornou as relações sociais 
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ainda mais complexas e diversificadas. Isso exigiu do direito uma rápida adaptação a 

esses novos contextos sociais como a evolução da propriedade privada, tida antes como 

um direito absoluto, para o condicionamento do seu uso a toda a coletividade. 

O processo de urbanização, que caracterizou as cidades como é conhecido hoje, 

foi desencadeado, dentre outros fatores, pelo êxodo rural, onde milhares de famílias 

abandonaram suas terras para irem aos centros urbanos em busca de melhores condições 

de vida. O êxodo rural ocorreu principalmente devido à industrialização das cidades, que 

oferecia maior disponibilidade de empregos nas indústrias e das péssimas condições de 

vida no campo e nas pequenas cidades, decorrente da falta de emprego e má distribuição 

de terras e da exploração dos rurícolas.  

Com relação à urbanização que ainda ocorre no Brasil, percebe-se que o país é 

considerado urbanizado, embora apresente diferentes taxas de urbanização de acordo com 

a região, sendo a região nordeste considerada a menos urbanizada, enquanto que, a região 

sudeste é a que possui a maior taxa de urbanização conforme a tabela abaixo: 

 
Tabela 1 - BRASIL: TAXA DE URBANIZAÇÃO POR REGIÕES 

 
BRASIL: TAXA DE URBANIZAÇÃO POR REGIÕES (%). 

REGIÃO 1950 1970 2000 

Sudoeste 44,5 72,7 90,5 

Centro-Oeste 24,4 48,0 86,7 

Sul 29,5 44,3 80,5 

Norte 31,5 45,1 69,7 

Nordeste 26,4 41,8 69,0 

Brasil 36,2 55,9 81,2 

Fonte: ANUÁRIO (2000). 
 

Um fato a ser destacado é que a concentração de indústrias numa única região, 

como ocorreu na região sudeste do Brasil, atraiu grande quantidade de migrantes, 

causando um aumento nas cidades de forma desordenada e descontrolada, visto que as 

referidas cidades não contavam com nenhuma política urbana voltada para a organização 

urbana. 

Com relação à urbanização entende-se como sendo uma cidade urbanizada aquela 

em que a população tem acesso aos serviços básicos de água tratada, saneamento básico, 

ruas pavimentadas, escolas, hospitais etc. Todavia, grande parte da população das grandes 



222 
 

 

cidades, principalmente aos que moram na periferia e nas favelas, quando tem acesso a 

esses serviços básicos os têm de forma precária, levando-os a terem uma vida subumana.  

 

2 COMPETÊNCIA ESTATAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

A competência legislativa dos municípios é originária, por emanar da própria 

Constituição, onde o Texto Constitucional atribui aos municípios a competência para 

legislar sobre matérias de interesse local, estando esta competência prevista no art. 30, I 

a IX, art. 144, § 8º e a de criar um plano diretor conforme descrito no art. 182, todos eles 

da CF/88. 

O município também possui a chamada competência suplementar, que é aquela 

em que lhe é permitido legislar a fim de suplementar, ou seja, suprir as omissões e lacunas 

na legislação federal e estadual desde que seja de interesse local. Com relação aos 

assuntos urbanísticos, sendo ele correlato a União, aos Estados-membros, Distrito Federal 

e Municípios. Sobre este tema, resume Hely Lopes Meirelles (2003, p. 441), que: 

 
No tocante a competência legislativa, esta é concorrente, restrita à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal (CF, art. 24, I, cabendo a União a edição de 

normas gerais (art. 24, § 1º), e aos Estados a competência suplementar sobre a 

matéria (art. 24, § 2º). Contudo, determina, ainda, o dispositivo constitucional 

que, inexistindo norma geral, a competência estadual é plena para legislar 

sobre Urbanismo, em atendimento às suas peculiaridades, vigorando a lei 

estadual até a superveniência da norma federal (art. 24, § 3º e § 4º). 

 

Já com relação à competência administrativa, ou seja, a competência executiva, 

mais uma vez, Hely Lopes Meirelles (2003, p. 441) resume que: 

 

Dentro da competência executiva, cabe privativamente à União “instituir 

diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento 

básico e transportes urbanos” (CF, art. 21, XX), permanecendo competência 

executiva comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

para “promover programas de construção de moradia e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico” (CF, art.23, IX). Mais 

especificamente em relação aos municípios, que possuem competência para 

“promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano” (art. 30, VIII). 

 

Dessa forma, resta claro que dentro do sistema de distribuição de competências 

adotada pala CF/88, é visivelmente demarcado o que compete a cada ente federativo a 

respeito do Direito Urbanístico, seja legislativamente ou administrativamente. Logo, não 

haveria um choque de competência. 
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À União coube legislar sobre a edição de normas gerais, mantendo assim em todo 

o território nacional, a uniformidade de princípios que regem o Direito Urbanístico para 

que haja assim a integração e o desenvolvimento nacional. A União criou estas diretrizes 

gerais de urbanismo, ao aprovar o Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257 de 10 de julho de 

2001, regulamentando assim os artigos nº 182 e 183 da Constituição Federal 

estabelecendo diretrizes gerais da política urbana (BRASIL, 2001).  

Dentro da competência dos Estados-Membros e a dos municípios, ocorre, por 

parte do texto Constitucional, uma flexibilização das normas, lhes permitindo legislar 

para o atendimento de suas peculiaridades regionais e locais, fazendo uso assim de suas 

autonomias político-administravas. 

É de bom alvitre ressaltar que a competência do município para assuntos 

urbanísticos é ampla, sendo de competência originária, por estar na própria Constituição, 

no tocante ao Direito Urbanístico lhe cabe: 

 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
[...] 
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano 

(BRASIL, 1988).  
 

E ainda instituir o plano diretor nos seguintes termos da Constituição de 1988 que 

estabeleceu em seu art. 182 que: “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”. O texto constitucional ainda foi mais a adiante ao elencar que o plano 

diretor é obrigatório para municípios que tenham mais de 20 mil habitantes, devendo para 

tanto ser aprovado pela câmara municipal, configurando, portanto em um instrumento 

básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

A competência municipal não pode de forma alguma ser suprimida pelas 

Constituições Estaduais por ser originária da Constituição Federal de 1988. Medidas neste 

sentido colocariam em choque a divisão administrativa por vezes repetidas na Carta 

Política, colocando em xeque o princípio federalista sobre o qual se fundamenta o Estado 

Brasileiro, extirpando a autonomia municipal conquistada na Constituição Cidadã, o que 

configuraria um retrocesso aos tempos do coronelismo. 
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2 O PLANO DIRETOR ENQUANTO INSTRUMENTO NORMATIVO PARA O 

DESENVOLVIMENTO E REESTRUTURAÇÃO URBANA 

 

O plano diretor visa executar uma série de medidas para urbanizar a cidade 

melhorando a qualidade de vida dos seus cidadãos, executando projetos com a 

participação da população tanto na sua elaboração como no acompanhamento da sua 

implantação, exigindo do poder público e do particular o cumprimento de sua parte. Para 

que isto aconteça é preciso que haja o condicionamento da propriedade à função social 

pregada no plano diretor e a aplicação dos recursos do município em uma série de obras 

de infraestrutura.   

Ao tratar da conceituação do instrumento do plano diretor, Hely Lopes Meirelles 

(2000, p. 447) nos traz que: 

 

O plano diretor ou plano diretor de desenvolvimento integrado, como 

modernamente se diz, é um 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. 

Deve ser a expressão das aspirações dos munícipes quanto ao progresso do 

território municipal no seu conjunto cidade-campo. É o instrumento legal 

técnico-legal definidor dos objetivos de cada Municipalidade, e por isso 

mesmo com a supremacia sobre os outros, para orientar toda atividade da 

Administração e dos administrados nas realizações públicas e particulares que 

interessem ao afetem a coletividade. 

 

Nesta mesma toada, entendeCarlos Henrique Dantas da Silva (2008, p. 7) que de 

acordo com a Carta Magna o plano diretor é um instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão das cidades. O plano diretor, nas palavras deste autor, é 

criando mediante lei complementar e é encarregado de dispor sobre a política urbana do 

município, bem como, pela organização, funcionamento e crescimento das cidades. 

Nesta mesma linha de raciocínio é que se manifesta Carlos Henrique Dantas da 

Silva (2008, p. 7), que arremate ao assunto ao estabelecer que: 

 

O plano diretor estabelecerá as diretrizes, as normas, os programas e os 

projetos para o desenvolvimento da cidade. Para isso será necessária a 

incorporação dele no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), para que assim 

suas intenções não fiquem apenas no papel, mas tenham ainda o respaldo 

financeiro necessário. 

 

Este mesmo autor (2008, p. 34) também comenta a respeito da finalidade do plano 

diretor, alertar que o plano diretor deve ser pensado não apenas como ferramenta capazes 
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de gerar a construção de uma infraestrutura urbana, como também em um plano que 

permita com o apoio dos habitantes formular algo que gere ganhos econômicos, com a 

obtenção de recursos externos, bem como a produção de bens de consumo, de maneira 

tradicional ou criando novas formas de produção. Sendo assim, “um plano diretor não 

deve ser somente uma proposta arquitetônica; haverá que incluir também propostas e 

projetos para o empreendedorismo empresarial e para a melhoria da qualidade dos direitos 

básicos da população”. 

É através da aprovação e implantação do plano diretor, que os objetivos 

constitucionais almejados saem do texto legal para a realidade, tornando palpável o sonho 

de uma sociedade viável. Para a concretização deste fim é imprescindível a intervenção 

do poder público na propriedade privada a fim de adequar o seu uso e gozo nos moldes 

da função social favorecendo dessa forma a toda a coletividade. 

 

3 INVIABILIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR PELA INÉRCIA DO PODER 

PÚBLICO 
 

Após dezenove anos da aprovação do Estatuto das Cidades, a grande maioria dos 

municípios obrigados a editarem o seu plano diretor ainda não o fizeram. Dentre aqueles 

que criaram o referido plano diretor poucos lhe dão cumprimento, desrespeitando tanto o 

texto constitucional quanto à norma infraconstitucional, enquanto isso as cidades 

continuam crescendo de maneira desordenada, encarecendo ainda mais o processo de 

urbanização com a lentidão em aprovar o plano diretor e executar os planos diretores. 

Mesmo com a aprovação do plano diretor pelo Poder Legislativo municipal deve-

se frisar que a implantação do mesmo é de forma gradual pelo poder público em 

perspectivas de médio e longo prazo, dessa forma, quanto mais se demora a elaborar o 

plano diretor, mais demora haverá para a implantação de suas normas no município. 

Em estudo realizado no estado de São Paulo, relata Roberto Braga (2009, p. 1) 

que: 

A atual obrigatoriedade da elaboração de planos diretores municipais, imposta 

pela Constituição Federal de 1988 (artigo 182), não é novidade para os 

municípios paulistas. Já em 1967, a então Lei Orgânica dos Municípios (Lei n. 

9.842/67, posteriormente alterada pelo Decreto Lei Complementar n. 09 de 31 

de dezembro de 1969) determinava a obrigatoriedade da elaboração do plano 

diretor (então denominado plano diretor de desenvolvimento integrado, o 

chamado de PDDI) a todos os municípios paulistas, e mais ainda, 

estabelecendo como punição aos municípios faltosos, a proibição de auxílio 

financeiro pelo Estado. 
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O referido autor aponta o estudo feito em 1975, pela Faculdade de Engenharia de 

São Carlos da Universidade de São Paulo, que tinha como coordenador o professor Eurico 

Andrade Azevedo, o estudo chamado de “Avaliação do Planejamento Municipal no 

Estado de São Paulo”, tendo o presente estudo pesquisado 107 municípios paulistas. 

Segundo o autor, o estudo realizado após seis anos da implantação da 

obrigatoriedade nos municípios paulistas de criarem um plano diretor mostrou que boa 

parte dos municípios estudados ou não tinham implantado o plano diretor ou o tinham 

abandonado, sobre este estudo, Roberto Braga (2009, p. 3) expõe os motivos do fracasso 

dos PDDI’s paulistas, senão vejamos: 

 
A obrigatoriedade da elaboração do plano diretor não conscientizou os agentes 

públicos municipais da importância do planejamento enquanto um processo 

mais eficiente de gestão, os quais encaram o plano apenas como uma exigência 

burocrática e inútil ou como um instrumento útil penas para facilitar a obtenção 

de financiamentos públicos. 
 

Sobre esta conclusão pode-se tirar que, não basta apenas à obrigatoriedade de 

implantação do plano diretor pelos municípios que se enquadram no art. 182 §2 da 

Constituição federal ou do art. 41 da lei nº 10.257/2001, é necessário uma conscientização 

tanto dos munícipes para a participação na feitura e implantação do plano diretor, como 

dos próprios gestores públicos para a importância do plano diretor até mesmo como 

instrumento de governabilidade.  

Ainda na linha de raciocínio de Roberto Braga (2009, p. 3) sobre os motivos que 

levam ao fracasso da implantação do plano diretor o mesmo menciona que: 

 
A elaboração da maioria dos planos diretores por órgãos ou empresas estranhas 

à administração pública local, o que tende a acarretar os seguintes problemas 

que inviabilizam sua implantação: a) os planos ficam interessantes 

tecnicamente mas inviáveis politicamente; b) os planos não ficam bons nem 

tecnicamente nem politicamente pois os elaboradores não conhecem a 

realidade local e; c) o plano diretor torna-se um corpo estranho à administração 

local que não participou de sua elaboração e, portanto, não encara como um 

instrumento legítimo, não tendo assim interesse na sua implementação. 
 

A elaboração do plano diretor deve contar com a assessoria de órgãos ou empresas 

que não participem da administração local, principalmente quando o município não conta 

com instrumentos próprios para o fazê-lo. Contudo, tal gerência deve servir 

principalmente para adequar os anseios populares ao texto da lei a ser aprovada, e nunca 

substituir a realidade local por termos meramente técnicos, por correr assim o risco de o 
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plano diretor ser tecnicamente ideal, mas politicamente inaplicável por se contrastar 

profundamente com a realidade local. 

Como sugestão para a implantação de um plano diretor, apresenta-se aqui mais 

um comentário de Roberto Braga (2009, p. 9), onde sugere que: 

 
Para finalizar, gostaríamos de frisar que como condição fundamental, sem a 

qual qualquer outra é inútil, que é a necessidade de que a administração 

municipal tenha interesse legítimo em elaborar o plano diretor, ou seja, que o 

veja como um instrumento, dentro de um processo de planejamento 

democrático mais amplo que possibilite um aprimoramento da gestão 

territorial do município e não somente somo imposição legal ou comodismo. 

Com algumas doses de interesse público, criatividade e profissionalismo, é 

possível se chegar a um bom plano diretor. 
 

Por fim, é necessário frisar que, por trás da mora na aprovação e implantação do 

plano diretor, se escondem interesses políticos que se sentiriam prejudicados com a gestão 

democrática do território urbano. Como se sabe, o plano diretor relativiza o direito 

fundamental há propriedade, condicionando seu uso individual a sua função social, de 

maneira que seu uso pelo particular beneficie a toda a coletividade.  

São os grandes proprietários de imóveis urbanos, que devido ao seu poderio 

econômico, quem mais influenciam na política municipal, de forma a evitar que o poder 

público municipal interfira nos seus interesses individuais. Tal entrave à democratização 

do uso do solo urbano gera prejuízos a ambas as partes, tanto a coletividade como ao 

individual, onde essas medidas têm como escopo o pensamento de que o direito de 

propriedade individual é absoluto, servindo unicamente ao proprietário e não ao restante 

da coletividade. Apesar da evolução do direito de propriedade, que caminha para a sua 

limitação em favor de todos, ainda predomina o pensamento de que o mesmo ainda é 

absoluto, devendo o poder público intervir para condicionar o direito de propriedade a 

sua função social. 

 

4 A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO COM O PLANO DIRETOR E SUA 

REPERCUSSÃO JURÍDICO-SOCIAL 

 

O plano diretor surgiu como estratégia para resolver ou, pelo menos, minimizar 

os problemas causados pelo desordenamento urbano, disponibilizando ao agente político 

uma série de ferramentas para adequar a propriedade urbana dentro dos paradigmas da 

função social da propriedade, visto que parte do desordenamento urbano é causado pelo 

mau uso da propriedade urbana. 



228 
 

 

Apesar da especial atenção dada pela nossa Constituição Federal de 1988 a 

questão urbana, é nítida o descaso de muitos poderes municipais de várias cidades 

brasileiras com a elaboração e aplicação de um plano diretor. Diante deste quadro, é 

necessária uma discussão sobre as consequências que esta omissão geram para os 

municípios e notadamente para os seus habitantes. 

Com a omissão dos municípios brasileiros em editar e implantar um plano diretor 

é justamente o agravamento dos problemas já causados pelo desordenamento urbano, 

sendo que esta problemática está se tornando cada vez mais comum à medida que os 

municípios vão crescendo. Dessa forma, a morosidade acaba por dificultar a implantação 

das políticas de urbanização as encarecendo visto que a cidade não para de crescer, 

independentemente de o poder público tomar alguma iniciativa ou não.  

Em virtude disso, percebe-se que o crescimento desordenado das cidades acarreta 

uma vasta gama de problemas sociais, pelo fato de milhões de pessoas serem submetidas 

a condições subumanas de moradia, morando em áreas de risco e é claro. Com isso, 

prejudica-se muito mais o meio ambiente do que seria se o poder público tivesse feito o 

zoneamento urbano de modo a possibilitar a essas pessoas um local menos sujeito às 

adversidades climáticas, oferecendo a elas todos os serviços básicos como água e luz 

favorecendo a estas uma moradia mais digna e longe de locais que devem ter o meio 

ambiente natural preservado. 

Como boa parte dessas moradias irregulares se encontram longe dos serviços de 

saneamento básico, educação e saúde, há nessas áreas um crescente índice de violência 

devido ao descaso estatal, que acaba por marginalizar as pessoas que ali moram. Ou seja, 

a falta de uma organização das cidades pode impactar até mesmo nos seus índices de 

violência.  

Além dos danos à dignidade da pessoa humana e o desrespeito ao meio ambiente, 

ainda se pode elencar os prejuízos econômicos causada a própria cidade, visto que, a falta 

de urbanização acarreta graves prejuízos sociais e com isso, os habitantes daquela referida 

área perdem a possibilidade de desenvolver todo o seu potencial físico, social, intelectual, 

espiritual e econômico. 

Pior ainda é saber que, vendo a cidade como um corpo, quando determinada parte 

não vai bem, acaba dessa forma afetando todo o resto, dessa forma, um bairro periférico 

não urbanizado, onde os seus moradores não têm acesso a condições dignas de 
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sobrevivência acaba afetando também os que moram nas áreas mais nobres onde tem a 

disposição todos os serviços básicos oferecidos pelo Estado.  

Nesta perspectiva o Direito Urbanístico deve ser debatido, pois dedica-se a estudar 

a maneiras como os centros urbanos podem organizar melhor o seu espaço urbano. Este 

é uma ferramenta para que o poder público municipal assegure a todos os cidadãos o gozo 

dos direitos e garantias fundamentais, conforme nos informa Jean Jacques Erenberg 

(2008, p. 19): 

O Direito Urbanístico é ferramenta fundamental para a consecução dessa tarefa 

de gerenciar as cidades por intermédio da aplicação das normas de Direito 

Público, no sentido de conceder a cada habitante, bem como à comunidade 

como um todo, a cota de bem-estar que almejamos e da qual a Constituição 

nos faz merecedores. 

 

A omissão do poder público municipal com o mandamento Constitucional e da lei 

infraconstitucional que obriga aos municípios dentro daquelas hipóteses, a ter um plano 

diretor e a editar todas as normas referentes à organização urbana do município fere a 

soberania constitucional da vontade popular. Soberania esta que é exercida mediante um 

poder constituinte originário, depositando nela todos os seus anseios de ter uma vida 

melhor dessa forma também entende Jean Jacques Erenberg (2008, p. 19) que assim 

menciona: 

Sem que as normas constitucionais sejam plenamente realizadas, caminha-se 

em direção à crise de legitimidade que conduz ao triste e preocupante caminho 

da desagregação, do estado paralelo, da desintegração das instituições, da 

convulsão social e, talvez, da ruptura do tecido social e, por fim, total falência 

do Estado de Direito. 
 

Dessa maneira, a omissão do poder público prejudica a todos os munícipes, por 

desrespeitar o legítimo cumprimento das normas constitucionais, dificultando o acesso 

dos cidadãos aos direitos fundamentais individuais e coletivos pregados por nossa 

Constituição Federal. Isso causa não apenas severas consequências ao meio ambiente, a 

saúde coletiva e ao próprio desenvolvimento econômico, mas principalmente pelo fato de 

que o ambiente urbano, uma vez construído, torna-se excessivamente oneroso aos cofres 

públicos a sua correção, o que torna o dano, na prática, permanente. 

 

5 A DESESTRUTURAÇÃO URBANA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS 

AMBIENTAIS 

 

Desde o início das civilizações, há um impacto ambiental com a substituição do 

ambiente natural pelo ambiente urbano, como a necessidade de derrubar uma floresta para 
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a construção de casas, prédios, ruas e todas as construções que compõem a infraestrutura 

de uma cidade. 

Com a crescente preocupação ambiental, pesquisas, estudos e análise de dados 

comprovam que para a preservação do próprio homem é necessário que se preserve o 

meio ambiente. No entanto, é inevitável a existência de um espaço urbano sem ocorrer 

uma profunda alteração no ambiente natural antes existente. Mas o que se vê é que o 

crescimento desordenado das cidades provoca mais danos ao meio ambiente que o próprio 

espaço urbano, com a construção de imóveis irregulares, com a concentração de indústrias 

em um único local sem que as mesmas obedeçam à legislação ambiental em vigor, cria e 

aprofunda problemas como a poluição do ar, dos rios com seus afluentes e dos lençóis 

freáticos, sem esquecer a poluição do solo com a má destinação dada ao lixo urbano. 

Um dos temas mais discutidos hoje, no contexto das questões ambientais e que 

vem ocupando órgãos públicos é o do limite de crescimento das cidades. A observação 

mostra que o crescimento urbano desenfreado vem acompanhado de queda de qualidade 

de vida. Nesse sentido, as megalópoles são indesejáveis. Nelas se perde o controle sobre 

as estratégias de preservação do meio ambiente, além do que, os problemas, de tão agudos 

e imbricados, se tornam verdadeiros desafios ao bom-senso e a criatividade dos 

especialistas que assessoram os governos. 

Como dito anteriormente, é crescente a preocupação ambiental, fazendo surgir 

uma série de iniciativas que vissem a preservação ambiental e a diminuição dos danos 

causados ao meio ambiente pelas cidades, sobre este tema, Nilton Soares de Souza Neto 

(2002, p. 330), afirma que: 

A autoimagem do homem não é mais aquela do início dos tempos modernos, 

quando a exaltação à dignidade humana era conjugada com um ingênuo 

otimismo quanto aos resultados do uso dos poderes que descobria em si 

próprio. Agora, o homem começa a adquirir consciência de uma crise surgida 

como consequência das atividades humanas, o que abala a sua confiança em 

ser o “dono do meio ambiente”. 
 

O mesmo autor destaca que “a atividade humana é objeto de suspeita, e, por isso, 

está sujeita a uma série de mecanismos visando à sua contenção dentro de limites que 

minimizem os danos ao meio ambiente” (SOUZA NETO, 2002, p. 331). Toda a atividade 

humana, realizada sem a preocupação com os seus resultados, acaba por provocar danos 

irreversíveis à natureza, que consequentemente acabam por interferir diretamente na 

qualidade de vida dos cidadãos.  
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De forma bem sintética, os danos causados pelas cidades ao meio ambiente são 

elencados por Roberto Armando Ramos de Aguiar (1998, p. 77) onde aduz que: 

O efeito concreto dessas características traduz-se pela poluição decorrente dos 

processos produtivos, como a emissão de gazes poluentes, o efeito estufa e a 

concentração de gases tóxicos nos períodos de inversão térmica. Pela poluição 

dos cursos d’água por dejetos industriais, pelo lixo doméstico e pelos esgotos. 

Pelo consumo de alimentos com aditivos químicos, que se acumulam no 

organismo humano, causando doenças das menos às mais graves. Pelo uso do 

CFC, que contribui para o esgarçamento da camada de ozônio, com os 

consequentes efeitos destrutivos dos raios ultravioletas do sol. Pelo consumo 

de produtos químicos mutagênicos que modificam o código genético, gerando 

efeitos imprevisíveis. Pelo risco dos efeitos radiativos de usinas termelétricas 

construídas sem segurança devida. Pela ação dos depósitos de lixo, que 

degradam as artes mais profundas do solo e polui águas. Pela chuva ácida 

oriunda da emissão de gases que poluem lagos, rios e florestas. Pelo lixo 

atômico, que submete as populações ao constante risco da radiatividade. Pela 

perda ou vazamento de elétrons dos cinturões de Van Allen, que defendem a 

Terra do bombardeio de raios cósmicos e outras radiações causadas pelo 

impacto de ondas de rádio e baixa frequência. 

 

Outra forma de poluição ambiental de crescente preocupação no direito ambiental 

e no direito municipal é a poluição sonora que nos dizeres de Talden Farias (2007, p. 

170): “é uma perturbação no meio ambiente sonoro que pode causar danos a integridade 

do meio ambiente e à saúde dos seres humanos”, ou no entendimento de Luis Paulo 

Sirvinskas apud Talden Farias (2007, p. 170), “a poluição sonora é a emissão de ruídos 

indesejáveis de forma continuada e em desrespeito aos níveis legais que, dentro de um 

determinado período de tempo, ameaçam a saúde humana e o bem-estar da coletividade”. 

Estas formas de poluição ambiental vêm chamando bastante atenção justamente 

devido aos malefícios que causam à saúde humana afetando gravemente a qualidade de 

vida dos cidadãos e sobre o meio ambiente como um todo. Entre os problemas causados 

pela poluição sonora está a perda auditiva, as dificuldades na comunicação com as 

pessoas, o aumento de pressão arterial, interferência no sono, os efeitos sobre a execução 

de tarefas e o próprio incômodo causado pelo barulho excessivo. 

A poluição sonora afeta acima de tudo o ambiente urbano, visto que é nas cidades 

que se concentra a maior quantidade dos emissores de ruído, sendo assim um problema 

de interesse local, mas que é legislada de forma mais ampla pela união que possui a 

competência exclusiva para legislar sobre matérias pertinentes ao meio ambiente, mas 

que pelo relevante interesse local que abarca, obriga o município a legislar de forma que 

torne a legislação ambiental em vigor mais severa, devendo o mesmo fazer uso do seu 

poder de polícia para coibir os excessos de ruídos indesejáveis visto que é impossível, 

principalmente para as grandes cidades, existir sem a emissão de ruídos, essas limitações 



232 
 

 

devem ser previstas no Código de Posturas do município, que será mais aprofundado 

adiante. 

 

6 A DESESTRUTURAÇÃO URBANA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS 

ECONÔMICAS 

 

Com a revolução industrial que as cidades voltaram a ser os “centros do mundo”, 

com o aumento da capacidade de produzir uma infinidade de bens materiais em larga 

escala e em pouco tempo. Ainda hoje são os centros urbanos que concentram a atividade 

econômica e industrial em todos os seus estágios. 

Apesar da vocação da cidade para a economia de produção, há de se perceber que 

a desestruturação urbana interfere negativamente no crescimento da economia da cidade. 

A perda econômica dá-se principalmente com a própria destruição dos recursos 

ambientais, onde as indústrias para que possam produzir seus bens de consumo 

necessitam retirar do meio ambiente a matéria prima necessária para abastecê-las. 

Normalmente as indústrias se localizam em locais onde há boa disponibilidade de 

água limpa, que é bastante usada na transformação das matérias primas em bens de 

consumo, como por exemplo, nas indústrias de celulose. Mas a poluição dos rios pelos 

próprios dejetos químicos das próprias indústrias reduz a disponibilizarão de água limpa 

para que possa ser usada nas indústrias. Onde a escassez pode prejudicar a produção de 

bens de consumo. 

Se a poluição de rios e lagos por dejetos químicos os tornam inutilizáveis para as 

próprias indústrias, menos ainda poderá ser utilizada para o consumo humano. Com isso 

além da perda econômica, existirá a perda social para toda a coletividade, uma vez que, 

todas as estruturas urbanas e ambientais estão interligadas ao ponto de não ser possível 

falar em danos a um grupo específico, mas a toda a sociedade que será atingida em escala 

assimétrica. Ou seja, começando pelos grupos populacionais mais vulneráveis aos que 

estão no topo da cadeia social. 

Por sua vez a poluição do ar, agravada com a falta de planejamento e fiscalização 

do poder público responsável, sob os emissores de poluente em conjunto com o 

desmatamento ensejam na proliferação de maior quantidade de doenças respiratórias, 

onde, como efeito ricochete ocasionará não apenas o aumento dos gastos públicos com 

atendimentos médicos oriundos de enfermidades facilmente evitáveis. Além disso, pode 
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haver a diminuição considerável do rendimento do trabalho humano, uma vez que os 

trabalhadores afetados por enfermidades respiratórias terão diminuída a sua força de 

trabalho bem como pode ocorrer o afastamento do labor. 

Além dos prejuízos ocasionados pelo desgaste da natureza e da poluição do 

ambiente urbano há aqueles ocasionados pela limitação física das vias públicas, onde o 

aumento descontrolado dos habitantes de uma cidade faz com que as vias públicas fiquem 

cada vez mais congestionadas. Isso acarreta não apenas o aumento no frete em face da 

demora em se retirar a carga do ambiente urbano bem como aumenta o consumo de 

combustíveis e consequentemente a emissão de gases tóxicos na atmosfera. 

Não bastasse dos carros de pequeno porte há o trânsito de grande quantidade de 

caminhões levando os bens produzidos nas zonas industriais, para os locais onde será 

consumido ou ainda para exportação, isso porque quando não é feito o zoneamento 

urbano. Assim, as indústrias vêm se fixar em lugares onde o seu funcionamento, desde a 

produção até o transporte de seus bens materiais causa mais danos ambientais e humanos 

do que se estivessem sidos instalado em uma zona que tenha a vocação para aquele tipo 

de atividade. 

Todo dano ambiental gera um ônus econômico que normalmente é perceptível 

apenas em longo prazo, a busca pelo lucro imediato, e o consumo desregrado do meio 

ambiente proporciona um ônus que ao longo do tempo torna o lucro obtido com a sua 

exploração indiscriminada insuficiente para amenizar os problemas advindos dessa 

atividade irregular, Logo, como passo fundamental para a preservação de um meio 

ambiental é fundamental a reestruturação urbana das cidades por ser a desestruturação 

urbana a maior fonte causadora da poluição do meio ambiente. 

Economicamente o meio ambiente é um fator estratégico, sendo a sua preservação 

tida pela nossa Carta Maior como um dos princípios gerais da atividade econômica, senão 

vejamos o que nos diz o art. 170 da Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 170. A Ordem Econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem, por fim, assegurar a todos a existência digna, conforme 

os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
[...] 
VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação (BRASIL, 1988).  
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Convém lembrar que a Constituição Federal coloca a função social da propriedade 

como princípio geral da ordem econômica, como descrito no art. 170, III. Pela 

preocupação do legislador constitucional originário em colocar a função social da 

propriedade como princípio geral da ordem econômica faz perceber que o cumprimento 

da função social da propriedade. Esta função social pode ser exercida mediante as 

políticas públicas contidas no plano diretor a ser criado obrigatoriamente por todos os 

municípios brasileiros com mais de vinte mil habitantes, não traz apenas o bem-estar para 

os munícipes brasileiros, mas também o pleno desenvolvimento econômico do país. 

Existe assim com a desestruturação urbana, um prejuízo econômico tanto para os 

entes privados como também para o próprio poder público, que falha em garantir um 

ambiente favorável ao homem poder desenvolver as suas atividades físicas e intelectuais 

de forma satisfatória. 

 

7   A DESESTRUTURAÇÃO URBANA E SUAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS 

 

O plano diretor previsto no art. 182 da Constituição Federal, e consequentemente 

no Estatuto das Cidades, visa à reorganização urbana da cidade, possibilitando que a 

mesma cresça de forma controlada e planejada de modo a propiciar o bem-estar a todos 

os seus cidadãos. Este bem-estar pode ser usufruído através do bom aproveitamento da 

propriedade privada exercendo assim a sua função social e da preservação do meio 

ambiente procurando ocasionar o mínimo de dano possível no mesmo. 

O crescimento organizado da cidade não apenas possibilita a diminuição do 

impacto sobre o meio ambiente e a melhoria significativa na qualidade de vida das 

pessoas, mas também a própria proteção da população contra os efeitos adversos do clima. 

Isso vem ocasionando graves prejuízos a agricultura, ameaçando a segurança alimentar 

dos grupos mais vulneráveis. 

Fica evidente a cada manifestação da natureza que, as pessoas que moram em 

áreas menos urbanizadas, ou simplesmente consideradas áreas de risco, ficam mais 

suscetíveis aos desastres naturais que aqueles cidadãos que vivem em áreas que possuem 

toda a estrutura urbana possível. 

Prova maior disto está nas construções irregulares nos morros e encostas, que 

devido primeiramente à construção irregular das casas sem seguir nenhuma norma sobre 

a construção civil, que favoreça a construção de casas mais resistentes, ainda existe o 
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fator geográfico, onde devido o declive do solo, acaba potencializando a força da descida 

da água, que junto com o desmatamento do local (sendo que é a vegetação natural que 

firma o solo) acaba arrastando tudo que vem pela frente inclusive as construções 

irregulares ocasionando mortes desnecessárias e prejuízos econômicos para o município 

e para o Estado onde este município se localiza e consequentemente para a União. 

Este é o problema mais comum no Brasil, onde todo ano, com a chegada das 

chuvas, dezenas de famílias que moram em submoradias ficam desabrigadas, não devido 

à força das chuvas, das enxurradas ou dos deslizamentos de terra, mas devido à omissão 

do poder público municipal em aprovar o seu plano diretor e em aplicá-lo no município. 

Torna-se assim o poder municipal responsável pelas mortes e não as adversidades 

climáticas, visto que boa parte delas poderia ser evitada caso houvesse um zoneamento 

do solo, procurando destinar para a construção de moradias áreas da cidade que sejam 

seguras e fiscalizando as construções civis para que estas realmente sigam os padrões 

técnicos necessários para torná-las seguras. 

A ocupação dessas áreas de risco dá-se principalmente pela falta de opção das 

famílias diante da pobreza que lhes afligem e por não existir no município um local 

destinado à construção de moradias acessíveis à condição econômica de cada uma, que 

poderia existir com o próprio zoneamento e com a aplicação da função social da 

propriedade urbana, prevista no Estatuto da Cidade, evitando que ocorresse a retenção 

especulativa do imóvel nos centros urbanos que acaba empurrando as famílias para a 

periferia  

Prova de como a desestruturação urbana agrava os efeitos das catástrofes naturais 

pode ser retirado de algumas das matérias que constantemente saem na imprensa a 

exemplo de um texto publicado no Le Monde por Antônio Martins (2006, p. 1), onde aduz 

que: 

Construídos de acordo com as técnicas modernas, os hotéis e shopping centers 

de Yogyakarta – um tesouro de belezas naturais e História, que delicia 

visitantes europeus, japoneses e australianos – quase não foram atingidos pelo 

terremoto de sábado, 27/5. Mas... e as casas de quem serve os turistas? No 

subúrbio de Mandig Trirenggo, 80% das construções ruíram. Eram 5h54 da 

manhã, quando a terra começou a tremer. A densidade populacional da 

região ultrapassa 1.000 habitantes por quilômetro quadrado – mais de seis 

vezes a do estado de São Paulo. O número de vítimas pode se multiplicar, nas 

próximas horas e dias. 

 

O mesmo artigo mostra que o planejamento urbano evita que as adversidades 

naturais possam resultar em verdadeiras catástrofes humanas citando exemplos do mesmo 
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fenômeno natural que atingiu com maior proporção nas regiões onde há um ambiente 

urbano estruturado e onde prepondera a pobreza entre os seus habitantes, senão vejamos: 

 

Uma catástrofe ’natural’ de intensidade idêntica causa menos vítimas em um 

país rico do que em um país pobre’, lembra Ramonet. E parte para os exemplos: 

'o sismo de Bam, no Irã, ocorrido em 26 de dezembro de 2003, e de 6,8 graus 

na escala de Richter, fez mais de 30 mil vítimas. Três meses antes, em 26 de 

setembro de 2003, um abalo mais violento (8 graus) na ilha Hokkaido, no 

Japão, não deixou mais do que alguns feridos, e nenhum morto. Outro 

exemplo: em 21 de maio de 2003, um terremoto de 6,2 graus atingiu a Argélia 

e causou mais de 3 mil mortes. Alguns dias mais tarde, um sismo mais violento 

– 7 graus – chacoalhou o noroeste do Japão e não deixou nenhum morto 

(MARTINS, 2006, p. 1). 

 

Visto dessa forma, as “catástrofes naturais”, antes vista como fatalidade, 

ocasionada pela força da natureza é antes de tudo, um problema social, onde a omissão 

do poder público com a missão de reorganizar e reestruturar o ambiente urbano 

promovendo a habitação digna e o acesso a serviços públicos de qualidade é quem 

impulsiona o sofrimento desnecessário de milhares de famílias que são entregues ao 

descaso. 

A ocupação desordenada acaba por deixar cidades inviáveis, visto que pessoas 

que moram em bairros periféricos, e pagam IPTU, são servidos com serviços públicos 

precários e com calamitosas condições sanitárias. As áreas a margem da urbanização e 

entregues ao descaso pelo poder público tornam-se mais suscetíveis aos desastres 

ambientais que as pessoas que moram nas áreas mais urbanizadas da cidade. 

De acordo com Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira (1998, p. 329): 

“atualmente 65% dos habitantes da Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro moram 

em cortiços, favelas, loteamentos clandestinos ou imóveis irregulares”.E ainda com as 

palavras dos mesmos autores, que com grande lucidez, sobre o presente assunto, 

complementam ao afirmar que: “o espaço urbano quando não oferece oportunidades, 

multiplica a pobreza” (SENE; MOREIRA, 1998, p. 328). 

 

8 CONCLUSÃO 

 

Da análise realizada, percebe-se que a intromissão cada vez maior do Estado no 

uso e gozo da propriedade do particular é fruto da necessidade de toda a coletividade visto 

que a organização social exige o condicionamento do bem imóvel particular a sua função 

social, onde esta por sua vez, estabelece que o direito de propriedade deva ser exercido 

em sua plenitude, mas de forma a não apenas favorecer o proprietário como também a 
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toda a coletividade. O que se procura não é cercear o direito de propriedade e sim evitar 

o seu mau uso, onde o uso indevido evita o desenvolvimento social-econômico de toda a 

cidade, causando prejuízos aos não proprietários e ao próprio proprietário do bem imóvel. 

O Estado intervém na propriedade privada através de uma série de instrumentos 

normativos, com destaque para o Estatuto das Cidades que traçam diretrizes gerais, 

regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, para que os municípios 

editem o seu plano diretor de acordo com as necessidades locais. 

O plano diretor, por sua vez, visa à adequação do bem imóvel a sua função social, 

devendo também dizer quando o bem imóvel cumpre a sua função social. É o plano 

diretor um instrumento administrativo, onde é imprescindível na sua feitura e execução a 

participação popular, que traçando planos de organização urbana vinculando a 

propriedade privada a sua função social e o poder público a aplicação de uma série de 

projetos que visam o melhoramento urbanístico da cidade. 

Nesta linha de raciocínio, deve-se entender o Direito Urbanístico não apenas como 

uma série de normas técnicas para a construção de um prédio, por exemplo, ou como 

apenas normas que tratam da estética urbana, mas sim como um ramo do direito de cunho 

social, pois se preocupa com a adequação da cidade aos preceitos de bem-estar social. 

Este ramo do Direito também se preocupa em disponibilizar ao cidadão o acesso a toda a 

infraestrutura urbana que viabilize ao mesmo uma vida melhor, ou seja, que possibilite 

ao mesmo alcançar todo o seu potencial, social, econômico, intelectual e espiritual, 

garantindo assim o exercício dos direitos individuais e sociais previstos na CF/88. 

Logo, deve o Direito Urbanístico tornar viáveis políticas que visam o 

estabelecimento da função social não apenas da propriedade urbana privada, mas de toda 

a cidade, possibilitando o pleno desenvolvimento humano, respeitando o meio ambiente 

e alcançando o tão almejado progresso econômico sustentável. 

Por todo o exposto, vê-se imprescindível ao poder público tornar uma realidade 

palpável o que está previsto no papel. A omissão do poder público com o plano diretor 

inverte a função das cidades, transformando-as em um aglomerado de pessoas que, em 

sua grande maioria, vivem em condições subumanas, sendo colocadas às margens da 

sociedade. Assim, estas pessoas ficam desfavorecidas pelo poder público no que se refere 

ao acesso a serviços públicos básicos bem como a um meio ambiente saudável, à saúde, 
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à educação, ao saneamento básico e ao lazer, todos estes direitos fundamentais previstos 

na Constituição Federal de 1988. 

O Direito Urbanístico, com todas as ferramentas de que dispõe, é uma das 

maneiras que o poder público possui de garantir aos seus cidadãos, o exercício dos direitos 

e garantias individuais e sociais, cumprindo assim o que determina a Constituição federal 

de 1988. 

Dessa forma, a omissão do poder público, não apenas torna ainda mais caótica a 

vida das pessoas que moram nas grandes cidades que não são urbanisticamente 

organizadas, como causa uma verdadeira crise institucional. Esta crise rompe com todo o 

tecido social, por desrespeitar todos os direitos e garantias individuais e os direitos sociais 

previstos na Constituição Federal de 1988, em especial o direito ao acesso a um meio 

ambiente saudável, onde agindo de forma contraria, acarreta-se a falência do Estado 

Democrático de Direito. 
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DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE OCUPAÇÕES INFORMAIS E A 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO 

 

Fábio Scopel Vanin1 

Gerusa Colombo2 

 
Resumo: O objetivo é verificar como se dá a responsabilidade civil do Município em casos de ocupações 

informais. Primeiramente será estudado o conceito jurídico de ocupação informal e as implicações ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. No segundo momento serão apurados os fundamentos da 

responsabilidade do Estado em matéria ambiental e urbanística por atos comissivos e omissivos. Por fim 

será realizado estudo sobre a responsabilidade civil do Município por danos ambientais em casos de 

ocupações informais. O método de pesquisa será analítico, com procedimento de pesquisa em bibliografia, 

legislação e jurisprudência. Verificou-se que a responsabilidade do Estado por danos ambientais causados 

por ocupações irregulares normalmente se dá por omissão, na qual jurisprudência e doutrina orientam-se 

pela responsabilidade objetiva. Entretanto, a doutrina é divergente quanto a responsabilidade objetiva ser 

sob risco integral ou mitigada; ainda assim, o Município deverá regularizar a ocupação irregular para evitar 

lesão ao ordenamento urbano e ao meio ambiente. 

 

Palavras – chave: Dano ambiental. Município. Ocupações Informais. Responsabilidade Civil do Estado.  

 

1 Introdução 

 

A dependência do ser humano para com o meio ambiente decorre principalmente 

da necessidade de recursos naturais, diante disso há crescente preocupação com a 

proteção ambiental. Contudo, um dos meios de maior alteração no meio ambiente é a 

ocupação humana, a qual ocorre desde o surgimento dos primeiros grupos de hominídeos 

e permanecerá ocorrendo durante a existência humana. 

O direito de propriedade é direito humano de primeira dimensão, portanto um dos 

primeiros a ser reconhecido. Em decorrência, a relevância da moradia para a sadia 

qualidade de vida do ser humano a elevou para a categoria de direito humano no âmbito 

internacional, a exemplo do rol de direitos sociais na Constituição Federal de 1988, no 

Brasil. E a importância da proteção do meio ambiente culminou com debates e 

formulação de documentos internacionais sobre o tema, sendo que, em que pese não 

constar no rol dos direitos fundamentais e direitos sociais da Constituição Federal de 

1988, o meio ambiente ecologicamente equilibrado passou a ser considerado direito 

fundamental. 

                                                           
1 Doutorando em Direito pela UNISC, com Bolsa do Linclon Institute, Cambridge/EUA. Mestre em 
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O objetivo do trabalho é verificar como se dá a responsabilidade civil do 

Município em casos de ocupações informais. O método de pesquisa será o analítico, com 

procedimento de pesquisa em bibliografia, legislação e jurisprudência. Para tanto, 

primeiramente será estudado o conceito jurídico de ocupação informal e as implicações 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Diante disso, questiona-se como conciliar 

direito de propriedade, moradia e proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

nos casos em que a edificação está em desacordo com as normas legais, bem como qual 

seria a responsabilidade do Poder Público. Porquanto, serão apurados os fundamentos da 

responsabilidade do Estado em matéria ambiental e urbanística por atos comissivos e 

omissivos. Por fim, será realizado estudo sobre a responsabilidade civil do Município em 

casos de ocupações informais, por ser o ente que regulamenta assuntos de interesse local 

e por estar mais próximo do cidadão e dos problemas urbanísticos, ambientais e sociais. 

 

2 OCUPAÇÕES INFORMAIS E IMPLICAÇÕES AO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

 

A responsabilidade ambiental, por força da norma constitucional se dá nas esferas 

administrativa, penal e cível, sendo a última o escopo do estudo, em especial no que tange 

ao Estado por danos ambientais causados por ocupações informais. 

O direito de propriedade é uma das primeiras conquistas dos particulares em face 

do Estado, considerada direito humano de primeira geração, consagrada como direito 

fundamental no sistema jurídico brasileiro (art. 5º). A destinação mais relevante da 

propriedade se dá para fins de moradia, o que foi posteriormente eleito direito social na 

ordem constitucional brasileira (art. 6º). Para Rech e Rech (2010, p. 40) “a propriedade é 

um instituto do Estado Moderno de organizar a ocupação sob o ponto de vista de evitar 

conflitos, disputas econômicas sobre a Terra; portanto, é um instrumento de ocupação, 

mas também de paz social”. 

A Constituição Federal de 1988 elegeu a matéria urbanística em sua redação, 

dando ênfase ao direito de propriedade, porém mediante o atendimento de sua função 

social. Conforme Rech e Rech (2010, p. 40), a função social da propriedade deve reger 

normas urbanísticas, sendo que “a sustentabilidade urbanística é o princípio norteador do 

que efetivamente deve ser a função social da propriedade, mas que ainda é tratada apenas 

no aspecto do direito imobiliário”. 
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A norma constitucional refere que “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”. Em âmbito federal, podem ser citadas algumas normas 

urbanísticas, tais como Estatuto da Cidade, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 

providências; a Lei de Parcelamento do Solo, nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que 

dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências; Lei nº 4.591, de 

16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as 

incorporações imobiliárias e outras normas relacionadas à matéria. 

No que tange à competência legislativa, a Constituição Federal de 1988 (art. 24, 

I) estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e 

urbanístico. A ocupação urbana é sem dúvida uma questão majoritariamente local, 

porquanto é importante o papel da municipalidade, o que na visão de Rech e Rech (2010, 

p. 59), a redação constitucional é “de forma equivocada e persistindo na cultura 

centralizadora da produção de direito”, pois “na verdade, quem deveria ter competência 

concorrente são os municípios, buscando adequar o Estatuto da Cidade de forma plena às 

situações locais de cada cidade” e, em razão disso que se pretende investir contra a 

concepção do “federalismo, como fundamento para a autonomia plena das cidades, dentro 

dos limites necessários para que possa efetivamente estabelecer normas de construção de 

um projeto de cidade efetivo, legítimo e eficaz”. Por isso é entendido que aos municípios 

compete complementar a legislação federal e estadual no que couber e especialmente 

legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30). 

Segundo a redação do Estatuto da Cidade (art. 39), o cumprimento da função 

social da propriedade urbana se dará ao atender “às exigências fundamentais de ordenação 

da cidade expressas no Plano Diretor”, aprovado por lei municipal. O Estatuto da Cidade 

(art. 4º) elenca o Plano diretor como um dos instrumentos da política urbana, para o 

planejamento municipal, sendo considerado o mais relevante. Entretanto, apesar de não 

elencadas no Estatuto da Cidade, existem outras normas “de competência do município, 

que devem ser vistas como desdobramentos do Plano Diretor”, entre as quais “estão o 

Código de Posturas, o Código de Obras e a Política Municipal do Meio Ambiente” 

(VANIN, 2015, p. 101). 
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Apesar da profusão de normas que regulamentam a produção do espaço urbano 

no Brasil, Rech e Rech (2016, p. 41) apontam que “efetivamente, o processo de 

urbanização no Brasil está fora do controle das autoridades” e complementam que “o caos 

urbano é uma realidade crescente em nossas cidades, e as soluções apontadas são 

paliativos”. Maricato (2000, p. 152) complementa que a formulação de tais normativas 

“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”. 

Nos últimos 50 anos o Brasil passou de um país essencialmente rural para 

predominantemente ocupado em áreas urbanas (SILVA; TRAVASSOS, 2008, p. 32). 

Segundo dados do censo 2010, coletados pelo IBGE, “a população é mais urbanizada que 

há 10 anos: em 2000, 81% dos brasileiros viviam em áreas urbanas, agora são 84%”. No 

entanto, os municípios foram incapazes de acompanhar tal movimento migratório, o que 

gerou espaços sem planejamento e com grande concentração de população, inclusive em 

situação irregular. Ensina Maricato (1999, p. 19) que “qualquer autoridade municipal 

percebe que, dependendo da taxa de crescimento populacional de sua cidade, o município 

é absolutamente incapaz de evitar a ocupação ilegal e predatória do solo”; principalmente 

“quando o crescimento intenso provém da migração da população pobre expulsa das 

zonas rurais”. 

Para Lefebvre (2008, p. 15), a predominância da vida no campo desapareceu 

mediante o processo de “crescimento econômico, industrialização, tomados ao mesmo 

tempo causas e razoes supremas, estendem suas consequências ao conjunto dos 

territórios, regiões, nações continentes”. Como consequência, “o agrupamento tradicional 

próprio à vida camponesa, a saber, a aldeia, transforma-se; unidades mais vastas o 

absorvem ou o recobrem; ele se integra à indústria e ao consumo dos produtos dessa 

indústria” com isso “a concentração da população acompanha a dos meios de produção. 

O tecido urbano prolifera, estende-se, corrói os resíduos da vida agrária” (LEFEBVRE, 

2008, p. 15).  

Fernandes (2013, p. 44), em estudo sobre ocupações informais na América Latina, 

refere que existem três situações distintas em que estão inseridos os assentamentos 

informais e que, por consequência, necessitam soluções legais específicas, são elas: 

aquelas ocupadas por pobres, que tem títulos (ainda que precários), individuais ou 

coletivos de propriedade e são, de alguma forma, reconhecidos pela ordem legal e que 
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ocupam, em regra, áreas privadas; outra modalidade, também caracterizada geralmente 

pela pobreza, onde as autoridades públicas possuem um amplo poder discricionário para 

determinar as condições de regularização e que, em regra, integram áreas publicas; e uma 

terceira situação, em que a ocupação não se dá majoritariamente por pobres urbanos, e 

sim, por pessoas com alguma condição financeira, mas que, por diversos motivos, 

optaram por adquirir solo em mercado irregular. Entretanto, o ideal de função social da 

propriedade e os limites ao uso da propriedade e ocupação impostos pela legislação 

ambiental e urbanística tornam os espaços não interessantes para o mercado formal, diante 

disso, tais espaços são vendidos no mercado ilegal (MARICATO, 2003, p. 80), o que 

também é explicado pela autora em outro estudo: 

 

No meio urbano, a relação - legislação/mercado fundiário/exclusão - está no 

centro da segregação territorial. É nas áreas desprezadas pelo mercado 

imobiliário privado e nas áreas públicas situadas em regiões desvalorizadas, 

que a população trabalhadora pobre vai se instalar: beira de córregos, encostas 

dos morros, terrenos sujeitos a enchentes ou outros tipos de riscos, regiões 

poluídas, ou... áreas de proteção ambiental. (onde a vigência de legislação de 

proteção e ausência de controle do uso do solo definem a desvalorização e o 

desinteresse do mercado imobiliário) (MARICATO, 2001, p. 3). 

 

 

No Brasil, entre 1991 e 2000, houve um aumento de 22,5% do número de favelas. 

Enquanto os domicílios cresceram 1,01% em todo o país, os domicílios em favelas 

cresceram 4,18% segundo o censo do IBGE em 2000 (MARTINS, 2011, p. 59). O censo 

brasileiro de 2010 também verificou a existência de “aglomerados subnormais”, termo 

utilizado para designar "uma área ocupada irregularmente por certo número de 

domicílios, caracterizada, em diversos graus, por limitada oferta de serviços urbanos e 

irregularidade no padrão urbanístico". Segundo os dados coletados, o Brasil possui 

11.149 moradias fincadas em aterros sanitários, lixões e áreas contaminadas, 27.478 casas 

erigidas nas imediações de linhas de alta tensão, 4.198 domicílios perto de oleodutos e 

gasodutos, 618.955 construções penduradas em encostas. 

Mas a ocupação informal não é restrita à população de baixa renda. Muitas vezes 

o poder aquisitivo permite a edificação em áreas privilegiadas por sua beleza natural e 

paisagística, porém legalmente protegidas de ocupação. Também, a figura dos 

“loteamentos legais” é um exemplo de ocupação irregular por proprietários, por meio do 

parcelamento irregular de áreas rurais para fins de venda de terrenos (SILVA, 2012, p. 

344). 
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Os efeitos das ocupações informais no espectro ambiental são demasiadamente 

graves, porquanto usualmente as ocupações se dão em áreas ambientalmente frágeis, 

como a beira de córregos, rios e reservatórios, encostas íngremes, mangues, áreas 

alagáveis, fundo de vales, entre outras. Com isso os danos ambientais são consequência. 

Para Bessa Antunes (2015. p. 126), dano ambiental “é a poluição que, ultrapassando os 

limites do desprezível, causa alterações adversas no ambiente, juridicamente classificada 

como degradação ambiental. O fato de que ela seja capaz de provocar um desvalor 

ambiental merece reflexão”. Entretanto, o dano ambiental, ou seja, “a consequência 

gravosa ao meio ambiente de um ato licito ou de um ato ilícito, não é juridicamente 

simples, pois em alguns casos as alterações ambientais adversas são legalmente 

admitidas”. Se a ocupação humana é capaz de alterar o meio ambiente, mesmo que de 

acordo com as normas urbanísticas estabelecidas, por sua vez, as ocupações informais, 

que se dão ao arrepio da legislação limitadora do uso da propriedade e do direito de 

construir, são entraves para a sustentabilidade. Castells e Borja (1997, p. 195) apontam a 

concepção de desenvolvimento sustentável para a questão urbana: 

 

El desarrollo sostenible presenta distintas dimensiones que deben ser tenidas 

em cuenta en el diseño de las estrategias de desarrollo urbano. El concepto 

“desarrollo sostenible” debe enfatizar el desarrollo como incremento de 

riqueza material, como aumento de la calidad de vida – de definición variable, 

según la cultura – y la reproducción de las condiciones sociales, materiales e 

institucionales para seguir adelante com ese desarrollo. Por tanto, la 

sostenibilidad no tiene una única dimensión ambiental, sino que incluye una 

visión integral del desarrollo urbano. (CASTELLS; BORJA, 1997, p. 195). 

 

 

Vanin (2015, p. 53) explica que “o grande desafio, diante desse contexto, é 

conciliar o desenvolvimento econômico, o bem-estar social e a proteção do meio 

ambiente”, superando as usuais “medidas emergenciais e intervenções fragmentadas” 

realizadas pelo Poder Público, “que não contribuem de forma definitiva para a superação 

dos problemas, passando a pensar a ocupação dos municípios de forma planejada, 

garantindo que os mesmos sejam sustentáveis”. Diante disso, questiona-se qual seria a 

responsabilidade civil do Poder Público, em especial da municipalidade, por danos 

ambientais causados por ocupações informais. 
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3 EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: DA 

IRRESPONSABILIDADE AO RISCO INTEGRAL  

 

O instituto da responsabilidade civil do Estado é relativamente moderno e não 

surgiu de forma súbita, mas adveio de sucessivas mudanças da concepção do Estado de 

da sua relação com os particulares. A responsabilidade civil é aquela que fundamenta a 

obrigação de reparar danos patrimoniais e se concretiza com a indenização, portanto não 

se confunde com a penal e a administrativa, institutos que não serão estudados nesta 

pesquisa. 

Segundo Lucarelli (2011, p. 263), ainda “sob o domínio do absolutismo, vigorava 

a total irresponsabilidade do Estado e de seus agentes, sendo posicionamento 

consubstanciado  no ditame inglês The King can do no wrong”. Na concepção de estado 

absoluto não cabia a sua responsabilização, haja vista que não eram reconhecidos direitos 

dos indivíduos face ao ente. Apenas era admitida a responsabilidade dos agentes da 

Administração, que respondiam com seu patrimônio pessoal (PEREIRA, 2018, p. 166). 

A teoria da irresponsabilidade “felizmente veio a ser abandonada totalmente em nossos 

tempos, graças, respectivamente, ao Crown Proceeding Act Inglês de 1947 e ao Federal 

Tor Claimn Act Norte Americano de 1946”; tais normativas foram instituídas na história 

recente, o que demonstra ser a responsabilização do Estado uma matéria que demanda 

estudo (LUCARELLI, 2011, p. 262). 

Em uma segunda fase foi aceita a responsabilidade civil do Estado na forma 

subjetiva, ou seja, perquirindo a culpa. Essa concepção adveio principalmente dos ideais 

de igualdade defendidos na Revolução Francesa (1789-1799). Lucarelli (2011, p. 263) 

afirma que por resultado do pensamento liberal, “o Estado passou a ser comparado ao 

indivíduo comum sendo-lhe imputada uma responsabilidade de caráter civilista, podendo 

ser responsabilizado pelos atos culposos de seus agentes”. Assim, o “abandono da teoria 

da irresponsabilidade do Estado marcou o aparecimento da doutrina da responsabilidade 

estatal no caso de ação culposa do seu agente”, com isso “passava a adotar-se, desse 

modo, a doutrina civilista da culpa” (CARVALHO FILHO, 2013, p. 551). Entretanto, 

explica Lucarelli (2011, p. 263) que tal entendimento discriminatório entre Estado e 

cidadão não poderia permanecer em razão de que “não se pode equiparar o Estado ao 

cidadão comum, que não goza de autoridade e das prerrogativas que possui a entidade 

estatal”. Para Caio Mário da Silva Pereira (2018, p. 166), a ofensiva face ao conceito de 

“irresponsabilidade” se deu “por caminho travesso”, aceitando-se que “ora o Estado 
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procede na qualidade de “pessoa pública”, no exercício do poder soberano” portanto 

“pratica atos em virtude de seu imperium (atos iure imperii), ora age como “pessoa civil”, 

assemelhado ao indivíduo na gestão de seu patrimônio (atos iure gestionis)”. 

A revolução Industrial fez surgir gradativamente a figura do Estado empresário, 

diante disso, para verificar a responsabilidade civil, a doutrina procurava distinguir a 

atuação estatal em dois tipos: o primeiro tipo de atuação estatal tratava de “atos de 

império”, considerados “coercitivos, porque decorrem do poder soberano do Estado”; 

mas neste caso “não haveria responsabilização, pois que o fato seria regido pelas normas 

tradicionais de direito público, sempre protetivas da figura estatal”; o segundo tipo era 

definido como “atos de gestão”, que “mais se aproximavam com atos de direito privado, 

portanto “se o Estado produzisse um ato de gestão, poderia ser civilmente 

responsabilizado” (CARVALHO FILHO, 2013, p. 551). Com isso, o Estado soberano 

permanecia imune, sendo que somente o Estado “empresa” seria responsabilizado 

civilmente. 

Contudo, essa forma de responsabilização estatal não se mostrou suficiente face 

ao amplo espectro de possibilidade de causação de danos, por isso “provocou grande 

inconformismo entre as vítimas de atos estatais, porque na prática nem sempre era fácil 

distinguir se o ato era de império ou de gestão”: na esfera judiciária não havia consenso 

e buscava-se “distinguir, de um lado, as faltas do agente atreladas à função pública e, de 

outro, as faltas dissociadas de sua atividade; logicamente, tais critérios tinham mesmo 

que propiciar um sem-número de dúvidas e confusões” (CARVALHO FILHO, 2013, p. 

551). Por tal motivo essa divisão foi perdendo força, passando a surgir a culpa civil, de 

caráter subjetivo. 

Por um longo período a responsabilização civil permaneceu dividida em dois 

campos: de um lado a regida pelo Direito Público e de outro a responsabilidade do 

particular regida pelo direito privado. A partir do momento em que foi permitido que a 

vítima ingressasse em face do Estado “da mesma forma que o faz contra qualquer cidadão 

ou indivíduo foi que as ideias se aclararam” (PEREIRA, 2018, p. 167). Foram necessários 

mais de cem anos para “adaptar ao direito público as soluções do direito privado” 

(MAZEAUD; MAZEAUD, 2003, p. 46). A jurisprudência francesa, nos julgamentos dos 

casos Blanco em 1873, Rothschild, de 1855 e Pelletier, de 1873) firmou entendimento de 

que a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes não poderia 

ser regulada pelos princípios estabelecidos no Código Civil, cujas disciplinas atingiam 
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somente as relações entre particulares, bem como referiu que a Responsabilidade Civil 

do Estado não é de caráter geral e nem absoluto, mas que constitui-se de regras específicas 

destinadas a contrapesar o Direito Público e o Direito Privado.  

Segundo Couto e Silva (1981, p. 7) a doutrina francesa distinguiu duas espécies 

de responsabilidade derivada da culpa: a primeira é “a culpa imputável a algum agente 

ou a alguns agentes da administração” a a segunda “a culpa (faute) ou falha do serviço, 

quando o dano relaciona-se com o mau funcionamento de um serviço púbico e não se 

pode apontar quais os agentes que teriam procedido culposamente”. A responsabilidade 

civil do Estado passa a ser verificada quando caracterizada a culpa ou dolo de seus 

agentes, mas não se tratando de uma representação estatal deles, que “não há cogitar de 

uma representação em sentido estrito. Não se examina se o órgão estatal procede no 

exercício de poderes recebidos”; mas “o que há de se indagar é se quem causou o dano 

estava no exercício de funções que lhe foram cometidas”, sendo que não importa a 

natureza das funções, tanto realizadas “por um funcionário qualificado, como mais o 

simples servidor” (PEREIRA, 2018, p. 167). Deve-se “apurar se o causador do dano 

exercia uma atribuição estatal ou se agia em seu próprio nome ou na sua atividade 

individual, pois  “todo o agente da administração, mesmo subalterno, é um órgão da 

pessoa jurídica de direito público, sem se cogitar da relação de preposição” (PEREIRA, 

2018, p. 167). 

No Brasil, a Constituição do Império, de 1924 (art. 98) e a Constituição 

Republicana de  1891 (art. 82) previam que os agentes públicos eram “estritamente 

responsáveis pelos abusos e omissões em que incorrerem no exercício de seus cargos, 

assim como pela indulgência ou negligência em não responsabilizarem efetivamente os 

seus subalternos”. Somente com o advento do Código Civil de 1916 (art. 15) instituiu-se 

a responsabilidade subjetiva, na qual “o direito civil brasileiro albergou a teoria da culpa 

(ainda que sem distinção entre atos de gestão e império)”, ao estabelecer a 

responsabilização civil das “pessoas jurídicas de direito publico por atos dos seus 

representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo de modo 

contrario ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra 

os causadores do dano” (BEDENDI, 2015, p. 444). Nesta senda, havia de fato a 

responsabilidade solidária do Estado e de seus agentes, desde que fosse comprovada a 

culpa deste para sua caracterização, o que o Código Civil de 2002 ainda coloca como 

requisito em alguns casos de responsabilidade civil geral (art. 186). 
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Aos poucos a responsabilização evolui de um caráter pessoal, com necessidade de 

culpa dos agentes públicos, por negligência, imprudência ou imperícia, para uma culpa 

impessoal. Sob influência da doutrina juspublicista passou-se então “a pretender-se 

imputar ao Estado uma responsabilidade de caráter objetivo, onde não houvesse 

necessidade de culpa, ou que houvesse uma espécie de modalidade especial de culpa” 

(LUCARELLI, 2011, p. 263). A doutrina francesa consagrou a faute du service, elaborada 

por Paul Duez, a qual o “lesado não precisaria identificar o agente estatal causador do 

dano. bastava-lhe comprovar o mau funcionamento do serviço público, mesmo que fosse 

impossível apontar o agente que o provocou; a doutrina, então, cognominou o fato como 

culpa anônima ou falta do serviço” (CARVALHO FILHO, 2013, p. 551). A teoria 

francesa foi posteriormente traduzida de forma equivocada para o Direito Brasileiro no 

termo de “falta do serviço”, também chamada de teoria da “culpa administrativa” ou 

“culpa anônima” (ARAÚJO, 2003, p. 6). Assim, a falta do serviço podia consumar-se de 

três maneiras: por inexistência do serviço; por mau funcionamento do serviço ou o seu 

retardamento, mas “em qualquer dessas formas, a falta do serviço implicava o 

reconhecimento da existência de culpa, ainda que atribuída ao serviço da Administração” 

(ARAÚJO, 2003, p. 10). Em razão disso, incumbia ao particular lesado a comprovação 

de que “o fato danoso se originava do mau funcionamento do serviço e que, em 

consequência, teria o Estado atuado culposamente. Cabia-lhe, ainda, o ônus de provar o 

elemento culpa” (CARVALHO FILHO, 2013, p. 552). Mesmo com o avanço na 

modalidade de responsabilização, “tal teoria não se mostrou bastante para dar soluções 

justas e equitativas à generalidade dos casos, eis que exigia que a vítima, além de provar 

a lesão sofrida, conseguisse comprovar a falta objetiva do serviço” (LUCARELLI, 2011, 

p. 265). Com isso, estava aberto o caminho para a responsabilização objetiva. 

A teoria da culpa administrativa representa o primeiro passo de transição da teoria 

subjetiva para a teoria objetiva. A caracterização da responsabilidade objetiva do Estado 

“tende a se bastar com o simples nexo de causalidade material, eliminada a perquirição 

de qualquer elemento psíquico ou volitivo” (CAHALI, 2007, p. 16). Por isso, é eliminado 

“qualquer coeficiente de culpa na conduta do funcionário, ou de culpa anônima decorrente 

de falha da máquina administrativa, investindo a culpa de presunção absoluta”, sendo 

suficiente “a identificação do vínculo etiológico – atividade do Estado, como causa, e 

dano sofrido pelo particular, como consequência” (CAHALI, 2007, p. 16). 
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A diferença da responsabilidade civil objetiva para a subjetiva não reside na 

possibilidade de perquirir a culpa, mas, sim, no fato da culpa ser um elemento essencial 

de ônus da prova, pois, “na responsabilidade civil subjetiva (seja de culpa provada ou de 

culpa presumida), o julgador tem de se manifestar sobre a culpa, o que somente ocorrerá 

acidentalmente na responsabilidade civil objetiva” (GAGLIANO, 2017, p. 863). 

A ideia de responsabilização civil do Estado pelo risco ao exercer suas diversas 

atividades administrativas foi resultado de inspiração no caso Affaire Teffaine, de 1896, 

e em obras de autores como Saleilles, em 1897 e Josserand, em 1925, desenrolar que 

Sanseverino (2015, p. 350) explica como decorrente do risco que as atividades produtoras 

da iniciativa privada causavam a todos, mas com benefício exclusivamente privado. 

Diante disso, em determinados casos a responsabilidade civil “passou a ser considerada 

objetiva, conferindo-se maior importância ao dano sofrido pela vítima, como fator de 

desequilíbrio social, e dispensando-se a presença de culpa no fato gerador da obrigação 

de indenizar”, fundamentando-se na “noção de risco social” (SANSEVERINO, 2015, p. 

352). 

Esclarece Cavalieri Filho (2015, p. 216) que “sempre que surge uma nova 

doutrina, logo se multiplicam os seus extremos”, o mesmo ocorreu com a teoria do risco, 

que pode ser subdividida entre: risco da atividade ou risco-proveito; risco profissional; 

risco criado; risco administrativo e risco integral. Com base na teoria do risco da atividade 

ou risco-proveito “responsável é aquele que tira proveito da atividade danosa, com base 

no princípio de que, onde está́ o ganho, aí reside o encargo – ubi emolumentum, ibi onus” 

(CAVALIERI FILHO, 2015, p. 216). 

A teoria do risco administrativo, segundo Severo (2009, p. 364), “consubstancia-

se nos riscos inerentes à atividade pública e à necessidade de responder pelos danos dela 

decorrentes, independentemente de culpa”. Nesse caso, algumas circunstâncias podem 

afastar a responsabilização Estatal, por isso, segundo o autor, “nada mais é que a 

presunção de culpa, pois o efeito é exatamente o mesmo: ao admitir que a culpa da vítima 

exime, parcial ou totalmente, a responsabilidade estatal adentramos a esfera da 

essencialidade do exame da culpa”, em contrapartida o fato de terceiro “não atua na esfera 

da culpa, mas na do curso causal hipotético entre o dano e a ação estatal, e, quando esta 

não se verifica, logicamente o dano deriva de ação de terceiro” (SEVERO, 2009, p. 364). 

De acordo com a jurisprudência brasileira, a culpa da vítima é aferida para abrandar, em 

caso de concurso culposo entre o agente estatal e a vítima e para eximir a 
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responsabilidade, nos casos em que a culpa for somente dela. Para Lucarelli (2011, p. 

265), está fundamentada “sobre o risco que a atividade pública gera para os administrados 

e na possibilidade e probabilidade de prejudicar algumas pessoas da comunidade, às quais 

seria imposto excessivo e desigual ônus, que não seria àqueles que não sofreram danos”. 

Resumidamente, é prescindível a prova de culpa do Estado, porém este tem garantido “o 

direito de tentar provar a existência, total ou parcial, de uma das causas excludentes da 

responsabilidade: força-maior; culpa da vítima; dano eventual, incerto, decorrente de caso 

fortuito e dano que não é direto” (LUCARELLI, 2011, p. 265). 

A responsabilidade civil em caráter geral permaneceu na forma subjetiva, mas a 

legislação brasileira começou a instituir responsabilização objetiva em casos especiais 

como: a responsabilidade civil das estradas de ferro, tendo em vista o risco da atividade 

exercida; sobre matéria de acidente do trabalho, a qual se baseou no risco profissional e 

a reparação dos danos causados aos trabalhadores passou a vigorar independentemente 

da comprovação da culpa; a responsabilidade civil objetiva das empresas aéreas e a 

responsabilidade civil objetiva por danos nucleares. Portanto, a regra á a responsabilidade 

por culpa, mas “poderá haver responsabilidade civil independentemente da sua aferição, 

em hipóteses especiais previstas expressamente em lei, ou quando a sua atividade 

normalmente desenvolvida pelo causador do dano importar em risco para os direitos de 

outrem” (GAGLIANO, 2017, p. 865). 

No texto constitucional do Brasil, a responsabilidade objetiva do Estado se deu a 

partir da Constituição de 1946, na qual o dever do Estado de indenizar deixou de fundar-

se em uma “atuação culposa do agente público para se embasar na ideia de risco 

administrativo assumido pelo Estado ao exercer suas diversas atividades 

administrativas”; o mesmo ideal foi repetido nas Constituições de 1967 e 1969, bem como 

na de 1988 (PINTO, 2015, p. 87). A Constituição Federal de 1988 (art. 37, §6º) consagrou 

a teoria do risco administrativo, “segundo a qual haverá dever de indenizar o dano em 

virtude do ato lesivo e   injusto causado ao cidadão pelo Poder Público; para tanto, não se 

deve cogitar a culpa lato sensu   da administração ou dos seus agentes ou prepostos” 

(TARTUCE, 2018. p. 644). 

A teoria do risco integral, por sua vez, “estabelece a responsabilidade do Estado 

em todas as hipóteses em que se verifique uma relação causal entre o fato danoso e a ação 

administrativa, assumindo o Estado a função de segurador absoluto” (SEVERO, 2009, p. 

364). Explica Bühring (2004, p. 109) que na teoria do risco integral “o nexo de 
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causalidade entre a conduta do agente e o dano daí resultante não exclui sequer a força 

maior, o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, ou ofendido, abarcando qualquer 

situação, por isso, diz-se, integral-total”. 

Inclusive, a redação do Código Civil de 2002 (parágrafo único art. 927) 

excepciona a teoria subjetiva ao referir a responsabilidade civil em razão dos riscos da 

natureza da atividade, o que Sanseverino (2015, p. 348) considera como “uma cláusula 

geral de risco, representou um grande avanço no sistema jurídico brasileiro, pois, além 

dos casos de responsabilidade objetiva regulados por leis especiais”, a qual possibilitou 

“que, em outros setores da responsabilidade civil, em que não existe legislação especial, 

possa ser aplicada também a teoria do risco”. E no Código de Defesa do Consumidor (art. 

12) a Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço restou evidentemente 

consagrada como objetiva, seja do fabricante, produtor, construtor, ou importador, pois 

“respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores”. 

A teoria prevalente no direito brasileiro distingue a responsabilidade pública por 

atos ilícitos extracontratuais com base na distinção entre condutas comissivas e omissivas, 

ou seja, no caso de atos da administração será por meio da responsabilidade objetiva, mas 

a omissão demanda a análise da culpa, regida sob a concepção da faute du service 

(SEVERO, 2009, p. 367). Sobre a responsabilidade civil do Estado por omissão, a 

Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão 

geral em processo que discute se a Prefeitura de São Paulo foi ou não omissa em fiscalizar 

e impedir a comercialização indevida de fogos de artifício em ambiente residencial que 

resultou em forte explosão. A questão será analisada por meio do Recurso Extraordinário 

(RE) 136861, pendente de julgamento. Passa-se a avaliar a responsabilidade civil do 

Estado em matéria ambiental, especificamente por danos causados por ocupações 

irregulares. 

 

4 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR DANOS AMBIENTAIS 

CAUSADOS POR OCUPAÇÕES INFORMAIS 

 

Na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o poluidor não será 

responsabilizado por sua conduta, mas em razão de sua atividade “poluidor, a pessoa 

física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por 

atividade causadora de degradação ambiental”, independentemente da existência de culpa 
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(§3º art. 225 da CF88), inclusive podendo ser o Estado considerado poluidor. Explicam 

Bühring e Toninelo (2017, p. 28) que o sistema jurídico brasileiro adotou a teoria da 

causalidade adequada, para os casos de indenização por danos, a qual averigua, dentre 

os diversos fatos, aquele que efetivamente contribuiu para que o evento danoso ocorresse. 

Com isso, será responsável aquele que contribuiu com a culpa para que o dano ocorresse. 

Existem decisões dos tribunais brasileiros que admitem excludentes, porém em 

casos excepcionais (Resp 1381211/TO), somente “quando o ato praticado pelo terceiro for 

completamente estranho à atividade desenvolvida pelo indigitado poluidor, e não se possa 

atribuir a esta qualquer participação na consecução do dano”. Ainda, algumas decisões 

opinam pela não exclusão do nexo causal, mantendo-se a responsabilidade nos casos de: 

licenciamento e observância de limites de emissão; degradação preexistente e área já 

antropizada3; colocação de placas avisando a presença de material orgânico (REsp 

1373788/SP ); fato da natureza decorrente de deslizamento de terra (EDcl no REsp 

1346430/PR ) e omissão do Estado na fiscalização. 

Em matéria ambiental foi consagrada a responsabilidade civil por danos segundo 

a teoria do risco integral em julgamentos pelo Superior Tribunal de Justiça,  no qual foi 

decidido que “a alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como 

excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco 

integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental” (REsp 1.114.398/PR) e 

que “a Lei nº 6.938/81 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi 

integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, de sorte que é irrelevante, na 

espécie, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de 

reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste” (AgRg no AREsp 206748SP). 

Contudo, no que tange à responsabilidade civil do Estado por danos ambientais, 

há divergência doutrinária entre a teoria do risco-criado e do risco integral, sendo que 

Benjamin, Ferraz, Milaré, Silva, Mancuso, Leme Machado, Nery Júnior, Jucovsky, 

Cavalieri Filho, Bühring e outros entendem ser aplicável a teoria do risco integral. Por 

outro lado, Passos de Freitas, Mazzilli, Mukai e Vianna e outros entendem por aplicar a 

teoria do risco criado ou risco proveito. 

Entende Meirelles (2009, p. 658) que não se pode aplicar o risco integral à 

administração pública, por isso, deve ser “abandonada na prática, por conduzir ao abuso 

                                                           
3 Informativo nº 0406 Período: 7 a 11 de setembro de 2009. STJ. REsp 769.753-SC, Rel. Min. Herman 

Benjamin, julgado em 8/9/2009. 
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e à iniquidade social; por essa fórmula radical, a Administração ficaria obrigada a 

indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resultante de culpa ou 

dolo da vítima”. O Estado poderá ser responsável por danos ambientais causados de forma 

direta (por ação) ou por omissão. Em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade 

civil do Estado quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar 

for determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado. Quando se 

tratar de dano ambiental causado por particular em decorrência de omissão do Poder 

Público no exercício do seu Poder de Polícia, a responsabilização será na modalidade 

subjetiva. 

Doutrinadores como Bandeira de Mello, Di Pietro, Pasqualotto entendem que “há 

diferença entre causa e condição e na preexistência de um dever legal de agir que foi 

omitido pelo agente” (MELLO; DI PIETRO, 2007, p. 117). Assim, “a responsabilidade 

estatal adviria de uma atitude ilícita do Estado ao não agir quando a lei assim prevê e não 

da omissão em si, aplicando-se a teoria da responsabilidade subjetiva, ou se agiu, não o 

fez eficientemente ou tardiamente, causando o dano”, entretanto, em visão oposta, explica 

Volante (2012, p. 36) que:  

Não obstante ser atrativa esta tese de que o Estado quando se omitisse 

responderia subjetivamente, pois supõe dolo ou culpa ao não agir quando a lei 

assim o obrigar, vale observar alguns aspectos importantes. Se aceitarmos a 

ideia de que na omissão do Estado quando está obrigado a agir haveria uma 

omissão relevante, sendo uma atitude culposa e não propriamente omissão, 

respondendo-se assim mediante sua culpa, estaríamos confundindo dois 

momentos distintos, pois quando se estabelece que a responsabilidade é 

objetiva, não se busca saber por qual razão se deu o dano, basta se verificar o 

fato lesivo e o nexo causal, não importando constatar se houve falta do serviço. 

 

No RE 382054, de 2004, o STF entendeu ser a responsabilidade subjetiva em caso 

de omissão estatal, porém passou a vigorar a responsabilidade objetiva, segundo decisão 

no AI 852237 AgR de 2013, pelo Ministro Celso de Mello. Mesmo que o Estado tenha 

se omitido, responderá solidariamente com o poluidor. Nesse sentido, há decisões que 

consideram a responsabilidade objetiva e solidária, por exemplo o REsp 1236863/ES de 

2001, sob relatoria do Ministro Benjamin, no qual foi decidido que em regra, “a 

responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva ou por culpa; regime comum 

ou geral esse que, assentado no art. 37 da Constituição Federal, enfrenta duas exceções 

principais”. A primeira exceção se dá “quando a responsabilização objetiva do ente 

público decorre de expressa previsão legal, em microssistema especial”. A segunda, 

“quando as circunstâncias indicam a presença de standard ou dever de ação estatal mais 

rigoroso do que aquele que jorra, segundo a interpretação doutrinária e jurisprudencial, 
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do texto constitucional, precisamente a hipótese da salvaguarda da saúde pública”. Em se 

tratando de responsabilidade civil solidária, na apuração do nexo de causalidade “não se 

discute percentagem, nem maior ou menor participação da conduta do agente na 

realização do dano”, porquanto “a ser diferente perderia o instituto exatamente a sua 

maior utilidade prática na facilitação do acesso à Justiça para as vítimas”. 

Também é consolidada a responsabilidade objetiva de todos os entes por omissão 

na fiscalização com relação à matéria ambiental, pois “não há falar em competência 

exclusiva de um ente da federação para promover medidas protetivas”, ou seja “impõe-

se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, 

independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo”. Diante disso 

“o Poder de Polícia Ambiental pode - e deve - ser exercido por todos os entes da 

Federação, pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente”, já que “a 

competência material para o trato das questões ambiental é comum a todos os entes”. 

Perante uma “infração ambiental, os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual 

ou municipal terão o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da infração” 

(AgRg no REsp 1417023/PR). 

O Poder Público tem o dever de proteger o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e fazer cumprir a legislação urbanística. No mesmo sentido são as decisões 

do STJ: “O Estado é o primeiro e principal destinatário das normas jurídicas, que por isso 

deve observá-las, exigindo o respectivo cumprimento”, razão pela qual “a tolerância com 

ocupações irregulares de bens públicos deve ser combatida, principalmente quando 

causam danos ao meio ambiente” (AgRg na SLS 1.446/DF). Portanto, “se o Município 

omite-se no dever de controlar loteamentos e parcelamentos de terras, o Poder Judiciário 

pode compeli-lo ao cumprimento de tal dever” (REsp 1071741/SP). Explicam Ziesemer e 

Borges (2015, p. 101) que: 

Na hipótese da responsabilidade estatal decorrente da omissão na fiscalização 

de loteamentos instalados em desconformidade com a lei, não há se falar em 

exclusão da responsabilidade do município, pois a abstenção de ação no poder 

de polícia é decorrente da própria falha do ente estatal, que não cumpriu os 

seus inerentes deveres de velar pelo ordenamento territorial, não podendo ser 

imputado a quaisquer fatores exógenos à administração pública. 

 

Complementam Ziesemer e Borges (2015, p. 101) que, diante do poder-dever do 

município em zelar pelo ordenamento urbano e pela proteção do meio ambiente, “mostra-

se difícil conjecturar fatos que pudessem afastar a responsabilidade civil do município”, 
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já que “a instalação de loteamentos clandestinos e irregulares não é excepcional (tal como 

enchentes, desmoronamentos, etc.)”, todavia “constitui uma atividade morosa, o que leva 

ao entendimento de que a atividade fiscalizatória poderia ocorrer ainda no início do 

evento danoso”. Assim, diante do fato de que uma das vítimas do dano “é o próprio 

ordenamento urbano, não poderá ser essa excludente arguida para afastar a 

responsabilidade civil do Estado, que, aliás, decorre de lei, objetivamente”. A excludente 

por culpa de terceiros somente poderá ser aplicável “se o loteador recusar-se a regularizar 

a área ou não for encontrado”; em outro caso, “deverá proceder à regularização fundiária, 

uma vez que a lei expressamente conferiu ao ente estatal a responsabilidade subsidiária 

de regularizar os parcelamentos do solo clandestinos e irregulares”. 

Como visto, em que pese ser dificultosa a “incidência das excludentes da 

responsabilidade civil do Estado, não se pode levar à conclusão de que se trata de adoção 

da teoria do risco integral”, em razão de que, “ainda que remotamente, pode haver a 

exclusão do nexo causal (aí sim) por alguma das excludentes anteriormente mencionadas” 

(ZIESEMER; BORGES, 2015, p. 101). O Estado será civilmente responsável quando a 

omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a 

materialização ou o agravamento do dano causado pelo poluidor direto. Entretanto, tal 

responsabilidade é solidária, mas de execução subsidiária, ou seja, segundo decisão do 

STJ no REsp 1.071.741/2009. O caso trata de ocupação e construção ilegal em unidade 

de conservação de proteção legal e da responsabilização civil do Município de São Paulo 

pela omissão no controle e fiscalização. Foi decidido que o município, tem o dever de 

realizar fiscalização na “ocupação ou utilização ilegal de espaços ou bens públicos”, mas 

não se “limita a embargar obra ou atividade irregular e a denunciá-la ao Ministério 

Público ou à Polícia, ignorando ou desprezando outras medidas”. Deve “fazer valer a 

ordem administrativa e, assim, impedir, no local, a turbação ou o esbulho do patrimônio 

estatal e dos bens de uso comum do povo, resultante de desmatamento, construção, 

exploração ou presença humana ilícitos”.  

O Município, está inserido no conceito de poluidor, que “no Direito Ambiental 

brasileiro, é amplíssimo, confundindo-se, por expressa disposição legal, com o de 

degradador da qualidade ambiental”, ou seja, “toda e qualquer pessoa física ou jurídica, 

de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 

causadora de degradação ambiental (art. 3º, IV, da Lei 6.938/1981, grifo adicionado)”. 

Assim sendo, na apuração do nexo causal por dano urbanístico-ambiental e de eventual 
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responsabilidade solidária, “equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, 

quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia 

para que façam e quem se beneficia quando outros fazem”.  

Além disso, há de se ressaltar a redação da lei de Parcelamento do Solo Urbano 

constitui um poder-dever, a qual dispõe que a municipalidade ou o Distrito Federal se o 

loteador não atender à notificação, “poderá regularizar loteamento ou desmembramento 

não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo 

de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos 

direitos dos adquirentes de lotes” (Lei nº 6.766/79). Portanto, foi considerado que “a 

Administração é solidária, objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos da Lei 

6.938/1981, por danos urbanístico-ambientais decorrentes da omissão do seu dever de 

controlar e fiscalizar”, na proporção em que “contribua, direta ou indiretamente, tanto 

para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, consolidação 

ou perpetuação, tudo sem prejuízo da adoção, contra o agente público relapso ou 

desidioso, de medidas disciplinares, penais, civis e no campo da improbidade 

administrativa”.  

O caso tratava de “omissão de dever de controle e fiscalização”, sendo que foi 

considerada “a responsabilidade ambiental solidária da Administração é de execução 

subsidiária (ou com ordem de preferência)”, ou seja, “o Estado integra o título executivo 

sob a condição de, como devedor-reserva, só ser convocado a quitar a dívida se o 

degradador original, direto ou material (= devedor principal) não o fizer”. O devedor 

principal pode não cumpri sua obrigação “seja por total ou parcial exaurimento 

patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, inclusive técnica, 

de cumprimento da prestação judicialmente imposta, assegurado, sempre, o direito de 

regresso (art. 934 do Código Civil)”, inclusive permitindo-se “a desconsideração da 

personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil)”.  

Nos casos de danos ambientais ocasionados por ocupações irregulares, poderá o 

Município ser responsabilizado civilmente tanto por ação quanto por omissão. Em casos 

de omissão, também há divergência doutrinária acerca da aplicação da teoria subjetiva ou 

objetiva, mas os tribunais se orientam pela última. A responsabilidade por atos se dá na 

forma objetiva, porém há divergência doutrinária quanto à aplicação da teoria do risco 

integral ou da teoria do risco na forma mitigada, admitindo excludentes.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ocupação humana do solo é fator que causa alteração do meio ambiente desde 

o início da civilização humana, ainda que hoje possa ser realizada conforme as normas 

urbanístico-ambientais atuais que limitam o uso propriedade, com vistas a sua função 

socioambiental. 

A informalidade é identificada por três formas distintas: aquelas ocupadas por 

população de baixa renda, que tem títulos (ainda que precários), individuais ou coletivos 

de propriedade e são, de alguma forma, reconhecidos pela ordem legal e que ocupam, em 

regra, áreas privadas. A segunda, também caracterizada geralmente pela pobreza, onde as 

autoridades públicas possuem um amplo poder discricionário para determinar as 

condições de regularização e que, em regra, integram áreas públicas. A terceira situação, 

em que a ocupação não se dá majoritariamente por pobres urbanos, e sim, por pessoas 

com alguma condição financeira, mas que, por diversos motivos, optaram por adquirir 

solo em mercado irregular. Portanto, ressalta-se que a usual visão de que somente a 

população de baixa renda está inserida na cidade informal deve ser superada. A população 

de alto poder aquisitivo também pode figurar na ilegalidade, especialmente em locais 

considerados valiosos por seu aspecto paisagístico e natural. Já a população de baixa 

renda procura a informalidade em razão dos altos custos para adquirir propriedade ou 

moradia. 

Os diversos tipos de ocupações informais e o aumento vertiginoso da população, 

principalmente concentrada em grandes centros urbanos faz com que a cidade ilegal se 

torne regra, e a cidade ilegal a exceção. Em que pese as diversas normas que regulam a 

questão urbana, o Poder Público age tardiamente e com mecanismos com vistas à 

soluções imediatas, sem atuar de forma planejada. 

 Os danos ambientais causados pelas ocupações informais não atingem apenas o 

poluidor direto, mas toda a coletividade, por isso é dever (e poder) do Estado, em especial 

da municipalidade, de realizar a fiscalização e promover ação para cessar os danos e 

regularizar a situação. A responsabilidade civil do Estado por ocupações irregulares se 

dará na forma objetiva, porém não na modalidade do risco integral, haja vista que pode 

ocorrer excludentes de responsabilidade. Por exemplo, a culpa de terceiros poderá ser 

arguida se o loteador se recusar a regularizar a área após a notificação ou não for 

encontrado. Ainda assim, o município deverá regularizar a área, conforme a legislação de 

parcelamento do solo. 
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Ocorre que a responsabilidade por danos ambientais é especial, em razão da 

redação da Constituição Federal e da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, por 

isso será em regra de forma objetiva, na modalidade do risco integral. Portanto, no que 

tange à responsabilidade do Estado por danos ambientais causados por ocupações 

irregulares, normalmente se dá por omissão, na qual a jurisprudência e a doutrina 

orientam-se no sentido da responsabilidade objetiva, sendo suficiente a prova do dano e 

do nexo de causalidade, dispensando-se a comprovação da culpa do agente público.  

Entretanto, a doutrina é divergente quanto a responsabilidade objetiva ser baseada 

no risco integral, que não admite excludentes, ou na forma mitigada, que admitiria 

excludentes, essa posição defende a exclusão da culpabilidade por culpa exclusiva de 

terceiros ou da vítima, ou por força maior. Ainda assim, a municipalidade deverá 

regularizar a ocupação irregular, para evitar lesão ao ordenamento urbano e ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 
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Resumo: A relação entre saúde e urbanismo está presente ao longo da história, 

coexistindo avanços que permitiram melhores condições de vida, e limitações ainda 

presentes. Neste sentido, o presente estudo aborda a promulgação do Estatuto da Cidade, 

que traz consigo uma série de instrumentos jurídico-urbanísticos que visam promover o 

bem-estar coletivo. Porém, se reconhece a inaplicabilidade destas intervenções por parte 

do poder público, o que gera impactos negativos em diferentes esferas, como na saúde. A 

presença de imóveis vazios se torna propícia para a procriação de agentes transmissores 

de doenças, como é o caso do mosquito Aedes aegypti. Assim, o artigo objetiva relatar a 

elaboração de uma metodologia que visa identificar imóveis ociosos, desenvolvida em 

parte da região central do município de Araraquara, estado de São Paulo. Trata-se de um 

estudo descritivo, com abordagem quanti-qualitativa que constitui um recorte de uma 

pesquisa maior, que conta com auxílio regular FAPESP (Processo nº2017/15781-9).  

Palavras-chave: Função social. Imóveis ociosos. Dengue. Saúde.  

 

1. INTRODUÇÃO 

São notórios os impactos que o ambiente possui sobre o bem-estar das pessoas. 

Neste sentido, a saúde é abordada como um direito social pela legislação brasileira, sendo 

dever do poder público zelar pelo espaço urbano saudável, onde todos tenham acesso à 

serviços e equipamentos que prestem assistência à população. 

                                                           
1 Advogada, formada pela Universidade de Araraquara. Doutora em Engenharia Urbana, docente do 

Programa de Pós-Graduação em Gerontologia – UFSCar, docente do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Ambientais - UFSCar. São Carlos, SP, Brasil. 
2 Bacharel e licenciado em História pela UNESP. Doutorando em Engenharia Urbana pelo Programa de 

Pós Graduação em Engenharia Urbana (PPGEU – Universidade Federal de São Carlos). São Carlos, SP, 

Brasil. 
3 Arquiteta e Urbanista pela USP. Doutora em Planejamento Urbano, pela FAU/USP. Pós-Doutorado em 

Ciências Ambientais na Universidade Autônoma de Barcelona. Docente do Programa de Pós Graduação 

em Engenharia Urbana – UFSCar. São Carlos, SP, Brasil. 
4 Bacharel em Gerontologia pela UFSCar. Doutoranda em Ciências Ambientais, pelo Programa de Pós-

Graduação em Ciências Ambientais (PPGCam- Universidade Federal de São Carlos). São Carlos, SP, 

Brasil. 
5 Arquiteta e Urbanista pela UFPI. Mestranda em Engenharia Urbana, pelo Programa de Pós Graduação em 

Engenharia Urbana (PPGEU – Universidade Federal de São Carlos). São Carlos, SP, Brasil. 
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O Sistema Único de Saúde – SUS nasce por meio da Constituição Federal de 1988, 

graças à articulação da sociedade, engajada pela melhoria das políticas de saúde. Neste 

contexto, destaca-se a VIII Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1986 e que 

possibilitou a inserção do SUS na Constituição, deixando uma marca profunda na questão 

da luta pela saúde no Brasil. 

Mais tarde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua saúde como um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas pela ausência de 

doenças ou enfermidades. Elaborado no ano de 2015, o Relatório Mundial de 

Envelhecimento e Saúde, da própria OMS, destaca a importância dos ambientes na 

promoção do envelhecimento saudável. O documento afirma que os espaços físicos e 

sociais agem sobre a velhice de maneira mais incisiva do que a própria herança genética.  

No Brasil, com a promulgação da lei federal nº8080 de 19 de setembro de 1990, mais 

conhecida como lei orgânica do SUS, o conceito ampliado de saúde é mencionado nos seguintes 

termos: 

Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo 

a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 

educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais (BRASIL, 2013). 

 

Diante desta definição, que amplia a visão da saúde, as questões urbanas ficam 

diretamente relacionadas com o bem-estar físico, mental e social do cidadão.  

Para Lefebvre (2008), a cidade é uma espécie de obra, onde as principais 

intervenções devem ocorrer visando o bem-estar da coletividade. Logo, os gestores 

devem estar atentos aos desafios multifacetários, que se relacionam e recaem sobre o 

espaço urbano. Neste sentido, torna-se imprescindível observar as questões relacionadas 

à saúde coletiva que se desdobram em face do mau uso do espaço urbano. 

Desta forma, o presente artigo evidencia a estreita relação entre planejamento 

urbano e saúde, posta pela história em uma amplitude mundial. É importante considerar 

os avanços culminantes no processo de urbanização de forma linear e temporal, 

reconhecendo suas limitações ainda existentes na contemporaneidade, sendo a segregação 

socioespacial uma realidade persistente. 

A relação entre cidade e saúde se acentua frente às condições insalubres oferecidas 

pelo ciclo industrial. Construídos para atender os interesses privados, visando unicamente 

o lucro, os espaços urbanos não contavam com planejamento, não possuíam sistemas de 
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abastecimento de água, tratamento de esgoto, e coleta de lixo (ABIKO, ALMEIDA; 

BARREIROS, 1995). 

Segundo Foucault (1993) é neste cenário que as intervenções médicas passam a 

agir sobre o espaço urbano, tais práticas são denominadas pelo autor de “medicina social”. 

Dentro deste modelo, constituído por três etapas6, destaca-se a “medicina urbana”, 

oriunda da França, no final do século XVIII. Esta corrente passou a relacionar os 

amontoamentos do espaço urbano com a proliferação de doenças, criando assim a noção 

de salubridade. 

No Brasil a realidade das cidades não viria a ser diferente durante o processo de 

industrialização. Assim como na Europa e em boa parte da América, o meio urbano se 

conectava com a difusão de doenças infectocontagiosas, levantando a discussão sobre 

salubridade dos espaços. Diante deste cenário, as intervenções médicas passam a compor 

a iniciativa pública no Brasil em meados do século XIX (PECHMAN, 1996; 

MASTROMAURO, 2011). 

Com a vigência do modelo republicano, a medicina social brasileira passa a 

instaurar práticas sanitaristas no meio urbano, visando combater as epidemias e promover 

o “progresso civilizatório”. Assim, buscou-se introduzir espaços arborizados, sendo 

criadas novas praças e parques. Além disso, foram realizadas obras de saneamento e o 

alargamento das vias públicas (DANTAS, 2003; OLIVEIRA, 2003). 

Portanto nota-se que desde então ocorre o estreitamento nas relações entre 

urbanismo e saúde coletiva. Como já mencionada, a própria OMS, por meio do conceito 

ampliado de saúde reconhece a importância dos atributos urbanos nas condições de vida 

dos cidadãos. Assim, o Brasil conta um arcabouço legislativo que visa manter o bem-

estar da coletividade por meio da promoção de cidades justas e sadias.  

Questão de direito, já reconhecida pelo artigo 182 da constituição federal, se 

atribui ao município a responsabilidade pelo desenvolvimento das políticas urbanas, que 

devem ser focadas nas funções sociais e no bem-estar dos habitantes. Este posicionamento 

do legislador fica regulamentado no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº10.257, de 10 de 

julho de 2001).  

                                                           
6 A primeira é denominada “medicina de Estado”, originária da Alemanha, durante o século XVIII. A 

segunda, exposta no artigo, remete-se à medicina urbana. Por fim, a terceira etapa é chamada de “medicina 

da força de trabalho” vigente na Inglaterra durante o século XIX. 
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O Parágrafo único do artigo primeiro enfatiza que o Estatuto da Cidade, estabelece 

normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em 

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental. Porém, nota-se que existem lacunas existentes entre a aplicabilidade 

legislativa e a prática das gestões municipais. 

De acordo com Maricato (2010), a presença de terrenos e imóveis ociosos 

perpetua a existência de moradias inadequadas e informais, localizadas em bairros pobres, 

por meio do alargamento insustentável da malha urbana. Este panorama é tido como 

resultado da especulação imobiliária, sustentado por vazios urbanos que aguardam suas 

devidas valorizações, ampliando assim os custos da urbanização. 

Tal realidade contraria o princípio da função social da propriedade, estampado 

tanto na Constituição Federal, elencado no artigo 5º como um direito fundamental, como 

também no Estatuto da Cidade, onde encontra-se: 

Art. 39. 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 

(BRASIL, 2001). 

 

Sendo assim, a execução da função social é remetida pela legislação aos Planos 

Diretores Municipais (PDM). Portanto, cabe aos PDM definir o cumprimento deste 

preceito, zelando pelo bem-estar da coletividade (SANTOS JUNIOR; MONTANDON, 

2011). 

A fim de se corrigir as distorções causadas pelas desigualdades socioespaciais, 

por meio da busca pela efetivação da função social da propriedade, o Estatuto da Cidade 

estabelece uma série de instrumentos jurídico-urbanísticos, que permitem que os gestores 

atuem de forma democrática. Com isso, possibilita-se a formulação e implementação de 

políticas urbanas que propiciem uma melhor qualidade de vida aos cidadãos, sem 

qualquer tipo de distinção (PAGANI, 2015).  

Apesar de encontrados na maioria dos PDM, os instrumentos jurídico-urbanísticos 

não demonstram real efetividade, ou seja, não são postos em prática pelos municípios. 

Alguns entraves que geram essa inaplicabilidade são detectados, dentre eles, destacam-

se: a descontinuidade das gestões municipais; a incapacidade técnica das secretarias; e 

por fim, a distribuição dos recursos, que contrariando a legislação, são concentrados em 

ações que favorecem os interesses privados (MARGUTI; COSTA; GARLINDO, 2016). 
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A inaplicabilidade dos instrumentos (e a consequente presença de imóveis 

ociosos) constitui em ônus à coletividade, diante da ausência de promoção da função 

social. Além de contribuir com a perpetuação da segregação socioespacial, os imóveis 

vazios representam perigo à saúde coletiva, sendo caracterizados como locais ideais para 

a proliferação de insetos causadores de doenças, como é o caso do mosquito aedes 

aegypti. 

Em 2006 o Ministério da Saúde criou a cartilha “Programa Nacional de Controle 

de Dengue - Amparo legal à execução das ações de campo – imóveis fechados, 

abandonados ou com acesso não permitido pelo morador”, reconhecendo a relação entre 

os imóveis vazios e a incidência da Dengue no território brasileiro. 

Logo, nota-se que a inaplicabilidade da função social da propriedade consiste em 

uma realidade prejudicial para a sociedade, tendo impactos socioeconômicos e na saúde. 

Sendo assim, enfatiza-se o dever dos municípios em promover este preceito, criando 

espaços mais saudáveis e democráticos. 

Diante de tais afirmações os presentes pesquisadores vêm se debruçando, de forma 

interdisciplinar e multiprofissional sobre um problema crônico nas cidades brasileiras: o 

enfrentamento da não aplicabilidade da função social, em vista do grande número de 

propriedades inutilizadas, em especial em áreas geográficas repletas de infraestrutura, 

como são os centros históricos das cidades.  

Neste sentido, o presente artigo visa relatar a elaboração de uma metodologia que 

visa identificar imóveis ociosos, desenvolvida em parte da região central do município de 

Araraquara, estado de São Paulo. Deste modo, passa a evidenciar que a inaplicabilidade 

da função social gera consequências negativas para a população, afetando a saúde e 

nutrindo as desigualdades socioeconômicas.  

 

3. METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Este artigo constitui um recorte de uma pesquisa maior intitulada: “Direito á Cidade e 

Pessoa Idosa: proposta de requalificação de imóveis ociosos”. Trata-se de um estudo em 

desenvolvimento, com apoio da Fundação de Amparo á Pesquisa do Estado de São Paulo – 

FAPESP (processo nº 2017/15781-9 auxilio regular), que tem como objetivo geral analisar a 

aplicabilidade do preceito da função social na região central e histórica do município de 

Araraquara, com o intuito de verificar a existência de imóveis ociosos e de propor que estes 
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venham a ter um uso adequado, por meio de intervenções, como a requalificação urbana, servindo 

à coletividade, em especial atendendo demandas habitacionais para idosos no município. 

Trata-se de um artigo com abordagem mista, pautando-se no método quanti-qualitativo 

de investigação. Possui caráter descritivo, exploratório e de observação participante. Contando 

com análise estatística descritiva simples e de conteúdo, realizada a partir da literatura científica 

sobre o tema (BARDIN, 2016). 

A investigação conta com uma metodologia desenvolvida pelos próprios pesquisadores, 

com o intuito de se identificar imóveis ociosos. Portanto, conta com as seguintes etapas: 

delimitação do local do estudo, análise de dados no Cadastro Técnico Municipal de 

Geoprocessamento – CTMGeo, realização de visitas de campo, e verificação do consumo de água 

dos imóveis identificados. Tais procedimentos serão descritos à seguir.  

 

3.1 Delimitação do local de estudo 

 

Durante os meses de março e abril de 2018 foi estabelecido um diálogo entre os 

pesquisadores e funcionários da Prefeitura Municipal de Araraquara, em especial com a Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano, visando fortalecer e consolidar parceria entre ambos os lados. 

Foram realizadas reuniões no prédio da prefeitura de Araraquara, onde participaram docentes e 

estudantes envolvidos com esta pesquisa, bem como profissionais da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano. 

Logo no inicio dos trabalhos, foram levantadas questões provenientes da literatura 

científica, que se somaram aos conhecimentos empíricos dos profissionais da Prefeitura 

e que levaram à delimitação da área de pesquisa, o qual se convencionou denominar 

“Quadrilátero Histórico”.  

Sendo assim, a área do estudo foi delimitada por meio de sua condição histórica. 

Ou seja, o recorte da pesquisa remete a região que apresenta algumas das edificações mais 

antigas do município, carregadas de atributos ligados ao nascimento e desenvolvimento 

urbano de Araraquara. Além disso, levou-se em consideração os achados na literatura que 

apontam a tendência de esvaziamento e deterioração imobiliária nas regiões centrais. 

Segundo o IBGE (2017), Araraquara conta com uma população estimada de 

230.770 habitantes. O último censo, realizado em 2010 apontou uma população total de 

208.662 cidadãos, onde destes, 29.115 (14%) possuíam 60 anos de idade, ou mais. A 

tendência é que assim como a população total, o número de idosos também tenha crescido 

desde então. 
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Considerado um município de médio porte, está situado a 270 km da capital 

paulista. Em 2015 foi indicada como a sétima melhor cidade para se viver no Estado de 

São Paulo, de acordo com o IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) 

que analisa o acesso à educação, renda e expectativa de vida (G1 - SÃO CARLOS E 

ARARAQUARA, 2015). 

O local do estudo – Quadrilátero Histórico – foi demarcado por quatro vias que 

delimitam a área em questão. Como marco oeste adotou-se a Rua Humaitá, no sentido 

oposto tem-se a Rua Dr. Antônio Picarón. As avenidas Brasil, e Espanha, demarcam 

respectivamente os extremos sul e norte, como demonstra o mapa a seguir: 

Figura 1: delimitação do Quadrilátero Histórico 

 

Fonte: Os autores - Adaptado do Google Maps (2019). 

 

 

3.2 Acesso a base de dados da Prefeitura – Cadastro Técnico Municipal de 

Geoprocessamento – CTMGeo 

 

Após se delimitar o local de estudo, realizou-se coleta de dados no Cadastro 

Técnico Municipal de Geoprocessamento – CTMGeo, promovendo o primeiro contato 

com informações referentes aos imóveis que se encontram dentro da área delimitada, 

“Quadrilátero Histórico”. 

Conforme a secretária de Desenvolvimento Urbano de Araraquara (2018), o 

CTMGeo constitui um sistema informatizado e georeferenciado, vinculado à Prefeitura 

Municipal, no qual constam informações gráficas das propriedades, tais como o contorno 
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dos imóveis e as divisas de lotes; além de informações alfanuméricas, relacionadas ao 

proprietário, ao uso destinado àquela propriedade e suas informações cadastrais.  

Durante um encontro ocorrido na Prefeitura Municipal de Araraquara, em maio 

de 2018, foi realizado um treinamento prático para subsidiar os pesquisadores na coleta 

de dados do sistema, em especial, referentes às propriedades presentes nos setores 01 e 

08 do município, os quais são de interesse desta pesquisa. Na ocasião, a secretária de 

Desenvolvimento Urbano de Araraquara explicou sobre o manuseio do CTMGeo, bem 

como sua aplicação territorial. 

O documento analisado consiste em planilhas, as quais são compostas por 21 

colunas, como descreve a tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Dados presentes no Cadastro Técnico Municipal de Geoprocessamento – CTMGeo 

Número da Coluna Informação 

Coluna 1 Número de inscrição da propriedade 

Coluna 2 Cuni 

Coluna 3 Código do proprietário 

Coluna 4 Nome do proprietário 

Coluna 5 Código do logradouro 

Coluna 6 Logradouro 

Coluna 7 Número do imóvel 

Coluna 8 Número do apartamento 

Coluna 9 Complemento 

Coluna 10 Bairro 

Coluna 11 CEP 

Coluna 12 Descrição do lote 

Coluna 13 Descrição da quadra 

Coluna 14 Área do terreno 

Coluna 15 Total construído 

Coluna 16 Área frontal da propriedade 

Coluna 17 Fração ideal 

Coluna 18 Data de envio 

Coluna 19 Tipo de uso 

Coluna 20 Número da sala 

Coluna 21 Situação fiscal 

(Elaboração: Os autores. Fonte: Cadastro Técnico Municipal de Geoprocessamento – CTMGeo 2018). 

 

Com o acesso às informações do CTMGeo, relativas aos setores 01 e 08 foi 

possível realizar a seleção de propriedades que compõe o Quadrilátero Histórico. Esta 

primeira seleção ocorreu por meio dos dados presentes na Coluna 1, referentes ao número 

de inscrição das propriedades.  
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A análise se deu por meio do número de inscrição de cada imóvel, que é composto 

por dez dígitos, separados em quatro casas. A primeira casa refere-se ao setor ao qual a 

propriedade está inserida; a segunda casa aponta a quadra; a terceira o lote; e por fim, a 

quarta casa mostra a subunidade do imóvel.  

A coleta nesta base de dados permitiu selecionar os imóveis de interesse da 

presente pesquisa, sendo excluídas as propriedades caracterizadas como apartamentos. A 

exclusão destes se deu diante da dificuldade de se realizar a checagem durante as visitas 

de campo, o acesso restrito aos condomínios verticais impossibilitaria os pesquisadores 

de observarem as características destes espaços.  

A utilização destes dados perpassa as demais etapas desta metodologia, sendo 

utilizados e filtrados a cada atualização. 

 

3.3 Realização de visitas de campo 
 

A primeira ida ao Quadrilátero Histórico, local do estudo, se caracterizou como 

uma visita piloto, onde os pesquisadores analisaram a adequação da ficha de campo 

inicialmente elaborada para essa pesquisa. 

A visita piloto ocorreu no dia 26 de julho de 2018, na ocasião foram percorridas 

onze quadras que compõem o Quadrilátero Histórico. Os pesquisadores partiram da 

esquina da Rua Humaitá com a Avenida Espanha. Percebeu-se que a melhor maneira de 

se percorrer o trajeto seria contornando cada quarteirão, em dupla, onde um pesquisador 

ficaria responsável pelo preenchimento da ficha de campo e o outro pelos registros 

fotográficos. 

Com o intuito de otimizar o trabalho em campo, foi elaborada uma ficha de 

registros, a qual contém: um espaço para a realização do croqui das quadras; uma tabela 

explicativa com as classificações de imóveis de interesse; uma tabela a ser preenchida 

com dados do imóvel selecionado, sua respectiva classificação; um espaço para demais 

observações que poderiam vir a surgir durante a visita de campo. 

A perspectiva inicial era de que cada ficha correspondesse apenas a um imóvel. 

Porém, no decorrer da visita piloto constatou-se que havia mais imóveis ociosos do que 

o esperado. Sendo assim, ajustou-se a ficha de campo, utilizando-se uma para cada 

quadra. Nesta versão, cada imóvel identificado receberia um código, onde passaria a ser 

classificado.  
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A classificação dos imóveis foi realizada por meio de observação dos aspectos 

visuais e construtivos de cada um, sendo que, aqueles que estavam aparentemente 

fechados e vagos deveriam ser associados com uma das categorias postas na ficha de 

campo. Conforme as seguintes características: 

 

Tabela 2: Descrição das categorias dos imóveis de interesse da pesquisa 

Categoria Descrição 

Imóvel 

fechado 

Aquele que aparentemente estava vago, com indicativos de placas como 

“vende-se” ou “aluga-se”. 

Imóvel em 

ruína 

Imóvel com grande deterioração aparente, cujas ações para intervir 

demandariam alto custo financeiro para propiciar possível reutilização. 

Imóvel 

abandonado 

Aquele que aparentemente está fechado há algum tempo, em desuso e sem 

destinação dada pelo proprietário, apresentando condições práticas para 

intervenção. 

Imóvel 

Inacabado 

Terrenos que possuem edificações inacabadas, somadas às características de 

abandono, como: lote sem carpir, dejetos não comuns à construções. 
Elaboração: Os autores (2019) 

A ficha de campo ainda solicita que os pesquisadores realizem registros 

fotográficos dos imóveis de interesse da pesquisa. Sendo assim, todos os imóveis 

considerados de interesse deste estudo tiveram suas fachadas fotografadas.  

 

3.4 Verificação do consumo de água 
 

A presente etapa da metodologia encontra-se em desenvolvimento, portanto este 

artigo não abordará seus resultados. Tal procedimento engloba a parceria do grupo de 

pesquisa com o Departamento Autônomo de Água e Esgoto – DAAE – do município de 

Araraquara.  

Neste momento os imóveis identificados como possivelmente ociosos terão seus 

dados (CTMGeo) repassados ao DAAE, o qual levantará o histórico de consumo de água 

de cada propriedade. O histórico deverá conter informações de consumo referentes até o 

ano 2013, ao menos. 

A partir da análise destes materiais poderá se certificar a ociosidade dos imóveis 

identificados em visitas de campo, ao mesmo tempo serão desconsiderados aqueles que 

apresentarem consumo de água recente. Sendo assim, a verificação de consumo de água 

agirá como um filtro diante dos resultados da etapa realizada anteriormente.  

Para se certificar a ociosidade dos imóveis serão considerados àqueles que 

apresentam consumo de água zero, ou próximos de zero. Com isso, serão alocados em 

grupos de acordo com a temporalidade de desuso.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com a realização da coleta no Cadastro Técnico Municipal de Geoprocessamento 

- CTMGeo, foram contabilizados o total de 1538 imóveis inseridos em 47 quadras que 

compõem o Quadrilátero Histórico. Após a quantificação, por meio dos dados presentes 

na coluna 19 da plataforma (“Tipo de uso”) foram observados os fins daquelas 

propriedades. O documento apresenta seis tipos recorrentes de uso: residencial, 

apartamento, comercial escritório, terreno e usos especiais. Com isso, foi possível realizar 

a exclusão daqueles classificados como apartamentos.  

Alguns imóveis incluídos como “residenciais”, na verdade tratavam-se de 

apartamentos. Sendo assim, realizou-se uma nova seleção, desta vez, observou-se as 

colunas 7, 8 e 19 do CTMGeo, que referem-se, respectivamente, ao número do imóvel, 

número do apartamento, e tipo de uso.  

Diante destes critérios, foram excluídos 822 imóveis, restando 716 propriedades, 

que compõem o universo deste estudo.  

Após refinar os dados presente no CTMGeo, iniciou-se a próxima etapa de coleta 

de dados, consistindo em visitas de campo. Os pesquisadores envolvidos percorreram as 

47 quadras que compõem o Quadrilátero Histórico, com a finalidade de identificar a 

existência de imóveis que aparentemente estivessem fechados e vagos.  

Desta maneira, foi realizada a quantificação de 101 imóveis de interesse da 

pesquisa. Este número corresponde a 15%, aproximadamente, do universo encontrado no 

Quadrilátero Histórico, composto pelas 716 propriedades que se encaixaram nos critérios 

do estudo. A figura abaixo representa um exemplo de imóvel identificado em visitas de 

campo: 
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Figura 2: Exemplo de imóvel identificado em visita de campo 

 

 
Fonte: Os autores (2019) 

 

Desta maneira os 101 imóveis identificados por meio das visitas de campo foram 

categorizados da seguinte maneira: 42 “Imóveis Fechados”; 55 “Imóveis Abandonados”; 

três (03) “Imóveis em Ruínas”; e um (01) “Imóvel Inacabado”.  

Sendo assim, a distribuição percentual dos imóveis evidencia que mais da metade 

dos imóveis foram identificados na categoria “Abandonados”, sendo 54% destes. Outros 

42% foram classificados como “Fechados”, enquanto 3% se encaixaram na categoria “Em 

ruínas”, e 1% em “Inacabados”. O gráfico abaixo exibe tal distribuição. 
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Elaboração: Os autores (2018). 

Os resultados retratados neste artigo, apesar de representarem produtos finais das 

etapas realizadas, consistem em dados parciais da pesquisa “Direito á Cidade e Pessoa 

idosa: requalificação de imóveis ociosos”. Sendo assim, ainda serão consideradas as 

informações decorrentes da verificação de consumo de água das propriedades, etapa que 

se encontra em andamento. 

Pode-se afirmar que os dados obtidos até o momento alimentam a hipótese de que 

a região central do município de Araraquara conta com a presença de imóveis ociosos, 

logo, de que o preceito da função social da propriedade não está sendo cumprido.  

Com isso, certifica-se que a literatura sobre a temática possui caráter assertivo ao 

afirmar que as regiões centrais dos municípios vivenciam um processo de esvaziamento 

(VARGAS; CASTILHO, 2015). 

Segundo o Ministério das Cidades (2005), para essas regiões são indicadas 

intervenções urbanísticas que visem à revitalização destas áreas, encarando tais ações 

como alternativas sustentáveis. Ainda menciona-se a potencialidade que os centros 

possuem em promover habitações de interesse social, através da requalificação de 

imóveis ociosos. 

Ao mesmo tempo em que os imóveis ociosos e a inaplicabilidades dos 

instrumentos jurídico-urbanísticos geram um entrave na promoção de políticas que visam 

42%

54%

3% 1%

Gráfico 1: Categorização dos imóveis identificados em visitas de campo

Fechados Abandonados Em ruínas Inacabados
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a moradia adequada, também representam locais propícios para a procriação de insetos 

vetores de doenças, como é o caso do mosquito Aedes aegypti.  

Em Araraquara as notícias confirmam a incidência da Dengue durante o início de 

2019. Foram relatados 9,32 mil casos de pessoas com a doença somente nos primeiros 

meses do ano, contando com cinco mortes causadas por esse mal (G1 SÃO CARLOS E 

ARARAQUARA, 2019). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao poder público cabe a missão constitucional de minimizar as barreiras 

existentes nas cidades, proporcionando incentivos que mantenham as capacidades dos 

cidadãos em todas as fases da vida. Garantir o bem-estar da coletividade é função precípua 

dos municípios brasileiros. Diante de tal assertiva, torna-se indissociável a relação da 

questão urbana com a saúde da população. 

Manter imóveis sem a devida função social, além de causar arrepio da Lei, ainda 

possibilita que esses locais sejam verdadeiros criadouros de doenças.  

Os pesquisadores envolvidos no estudo intitulado “Direito á Cidade e Pessoa 

idosa: requalificação de imóveis ociosos” notaram essa situação com os 

desenvolvimentos das etapas desenhadas para a pesquisa. Ressalta-se que, inicialmente, 

a constatação de que os imóveis ociosos causavam prejuízos à saúde, não estava na 

percepção dos pesquisadores. Tanto que, para a agência de fomento (Fundação de 

Amparo á Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP) essa hipótese não foi aventada. 

A percepção que o presente estudo possui sobre a relação entre imóveis vazios e 

proliferação de agentes causadores se fortaleceu durante a realização de levantamento de 

dados junto à superintendência do Departamento Autônomo de Agua e Esgoto (DAAE 

/Araraquara). Tal órgão é responsável pela Diretoria Municipal de Meio Ambiente, a qual 

efetua campanha de  limpeza domiciliar e urbana no combate à dengue.  

Sendo assim, tal vinculação ocorre devido à grande incidência dos vetores em 

imóveis abandonados e ou subutilizados, objeto desta pesquisa. Este destaque enfatiza a 

importância do mapeamento dos imóveis ociosos no controle e limpeza, visando 

minimizar os gastos com identificação de focos, e consequentemente minimizando os 

riscos relacionados às epidemias da doença. 
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Percebe-se que apesar da normatização brasileira, que representa conquistas por 

meio da promulgação do Estatuto da Cidade, há um fosso entre os marcos regulatórios do 

direito urbanístico e a efetivação dos instrumentos nos municípios. 

Os instrumentos jurídico-urbanísticos contidos nos PDM possuem a função de 

promover a democratização do território, ou seja, no acesso à terra e aos serviços urbanos, 

pois visam o combate a especulação imobiliária, a redistribuição da valorização urbana e 

a regularização fundiária (BRASIL, 2001).  

Entretanto, constar esses instrumentos por escrito na lei que institui o plano diretor 

não tem sido o suficiente. É necessária a descrição do tempo de atuação, o mapeamento 

e a especificação territorial no município para a efetivação dos resultados pretendidos. 

Conforme especificado no Estatuto da Cidade, a revisão obrigatória dos Planos 

Diretores Municipais – PDMs - num prazo de 10 anos visaria o aprimoramento dos 

instrumentos e avaliação dos resultados físicos, territoriais ou socioespaciais. Assim, as 

políticas públicas poderiam ser revistas e redirecionadas, sobretudo na área de saúde e 

habitação social (BRASIL, 2001). 

A especulação imobiliária cria vazios, eleva o preço do solo urbano e seleciona, 

do ponto de vista da exclusão, aqueles que terão possibilidade de usufruir dos benefícios 

do  território urbanizado. Imóveis em áreas centrais, pelo excesso de exigências e alto 

valor do solo, também possuem impedimentos de uso, seja pelo zoneamento ou pelas 

novas demandas dos centros urbanos.  

Assim, os instrumentos urbanísticos, previstos no Estatuto da Cidade, que visam 

melhorar a distribuição dos benefícios e do ônus do processo de urbanização, como 

Outorga onerosa do direito de construir (OUC); Parcelamento, edificação e utilização 

compulsória (PEUC); e IPTU Progressivo no tempo, podem reduzir os índices de imóveis 

ociosos e terrenos abandonados, visando priorizar solo urbano ao cumprimento da função 

social da propriedade. Imóveis vazios ou subutilizados além de não atenderem tal preceito 

podem causar impactos sociais, ambientais e econômicos muito expressivos.  

Um grande exemplo que poderia se evitado pelo uso de instrumentos de incentivo 

ou punição à ociosidade são as doenças de veiculação hídrica, que normalmente se 

concentram em locais de uso indevido ou sem manutenção.  Nesse sentido, o próprio 

cumprimento das exigências legais seria uma medida preventiva para evitar locais 
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propícios para o desenvolvimento de criadouros dos vetores de doenças urbanas 

epidemiológicas, como a dengue. 

Pelo exposto, os pesquisadores realizaram este recorte da pesquisa maior, com a 

finalidade de contribuir com as discussões entre profissionais e academia, apontando a 

necessidade de efetivação de políticas públicas e ações interdisciplinares e 

multiprofissionais que minimizem os riscos á saúde da população brasileira, agravada 

pela permanência de imóveis ociosos na cidade.  
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TELHADOS VERDES COMO ESTRATÉGIA DAS CIDADES SUSTENTÁVEIS 

INCLUSIVAS E AS POLITICAS PÚBLICAS 

Gissele B. Leal Bertagnolli(autora)1 

Everton Rodrigo Santos(coautor)2 

 

 

Resumo: Uma vez que a qualidade de vida envolve questões multifatoriais, assegurá-la 

envolve uma complexa abrangência de ações. Nesse intuito, os telhados verdes - 

coberturas vegetais sobre as edificações -, apoiados por políticas públicas em meio 

ambiente, podem ser utilizados para trazer às regiões urbanizadas os benefícios da 

vegetação sobre a saúde humana e, desta forma, contribuir com a qualidade de vida. Nesse 

cenário, o presente trabalho, após levantar os elementos necessários ao entendimento do 

termo qualidade de vida, discorre sobre a legislação protetiva ambiental, os três pilares 

da sustentabilidade e também sobre as cidades sustentáveis e as políticas públicas. 

Coletivamente, a discussão apresentada permite reflexões acerca dos benefícios dos 

telhados verdes e compreender que as políticas públicas neste contexto podem ser 

construídas no intuito de vislumbrar a implementação de cidades sustentáveis. Para 

construir estas discussões, as categorias telhados verdes e políticas públicas foram 

analisadas.  

 

Palavras-chave: Políticas públicas. Telhados verdes. Sustentabilidade.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) compreende que a qualidade de vida 

merece ser reconhecida como um estado que está além da ausência da doença e 

compreende, inclusive, que as percepções individuais sobre a posição de vida do cidadão 

no contexto dos sistemas de cultura e de valores em que vive e em relação às suas metas, 

expectativas, padrões e preocupações também merece atenção neste reconhecimento 

(OMS, 1995). Este amplo contexto da qualidade de vida é merecedor de um olhar 

interdisciplinar. Dessa forma, os problemas ambientais também impactam na qualidade 

de vida da população e, na medida com que aumentam, a qualidade de vida é prejudicada, 

evidenciando a necessidade de implantação e efetivo cumprimento de princípios e 

diretrizes de sustentabilidade e também do desenvolvimento sustentável. 
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Em se tratar da sustentabilidade, são inúmeras as questões levantadas. Além da 

discussão urbana inserida na dimensão ambiental, o conceito de sustentabilidade 

incorpora as dimensões econômicas, sociais, culturais e de saúde. Observa-se uma maior 

preocupação com questões relacionadas às condições de saúde da população e o meio 

ambiente, principalmente urbano. O conceito de Desenvolvimento Sustentável trata da 

capacidade de atender às necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade 

das futuras (LUNELLI, 2017).  

O termo remonta à ideia de que a humanidade pode atender às suas necessidades 

materiais sem comprometer a capacidade das próximas gerações. Salienta-se que existem 

diferenças entre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. O primeiro conceito 

vem sendo objeto de reflexão há pelo menos quarenta anos, encerrando o princípio de 

responsabilidade, através da qual as futuras gerações devem ter pelo menos as mesmas 

oportunidades que a atual. Já a sustentabilidade é um termo banalizado e atualmente quase 

todas as áreas a utilizam das mais variadas maneiras (VEIGA, 2005). 

Dentro do atual panorama de (in) sustentabilidade ambiental, tem-se buscado a 

adoção de técnicas compensatórias para os empreendimentos, de forma a minimizar o 

impacto da ação do homem no meio ambiente. Dentre várias alternativas, uma opção é a 

tecnologia dos “telhados verdes”, pois influi na retenção das águas pluviais, na insolação, 

no clima urbano, na biodiversidade e diminui a poluição do ar (BRENNEISEN, 2004). A 

utilização de coberturas verdes pode ser uma solução que contribui positivamente não só 

para a retenção das águas pluviais, mas também outros benefícios como a qualidade de 

vida dos usuários.  

O Brasil tem incentivado, por meio de políticas públicas, a criação de 

instrumentos que promovam o envolvimento de empresas e da sociedade no trabalho de 

implementação de cidades sustentáveis, identificando e reconhecendo ações positivas, 

principalmente do ponto de vista das mudanças de atitude. Assim, este artigo tem como 

objetivo apresentar uma reflexão sobre Telhados verdes como estratégia das cidades 

sustentáveis inclusivas e as políticas públicas voltadas para o meio ambiente. Portanto, 

com o presente artigo, busca-se que o leitor reflita a respeito da seguinte argumentação: 

como os telhados verdes poderiam contribuir no enfrentamento às grandes 

questões socioambientais?  
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LEGISLAÇÃO PROTETIVA AMBIENTAL E QUALIDADE DE VIDA 

 

A Lei nº. 6938/81 disciplinou a Política e o Sistema Nacional do Meio Ambiente, 

constituindo-se no referencial ambiental mais importante juntamente com a Constituição 

Federal de 1988. O dispositivo constitucional (BRASIL, 1988) coloca o Meio Ambiente 

ecologicamente equilibrado como um direito do homem. A primeira discussão que está 

em pauta avalia se o ser humano está diante de um direito fundamental ou de um mero 

direito de bem‑estar físico que busca apenas evitar danos ao meio ambiente, embora afete 

a qualidade de vida. É necessário partir da premissa de que o homem faz parte do meio 

ambiente, nascendo em seu seio e sendo dele totalmente dependente. A vida para ser 

preservada necessita que o meio ambiente esteja equilibrado. Assim, o homem, para 

continuar a existir, prescinde da existência de um meio ambiente equilibrado (RECH; 

MARIN; AUGUSTIN, 2015). 

Segundo Lunelli (2017), o Brasil registra farta legislação protetiva do bem 

ambiental, o que é praticamente um consenso entre a comunidade científica. Excetuando-

se as discussões sobre alguns retrocessos legislativos, no sentido de proteção plena do 

ambiente é inconteste que a legislação brasileira se encontra entre as mais avançadas do 

mundo, pois confere proteção ao bem ambiental. Na esteira da afirmação constitucional 

do direito ao ambiente sadio e equilibrado, toda a legislação infraconstitucional 

acompanha essa proteção ao meio ambiente. Todavia, ainda assim não se pode afirmar 

que a proteção ambiental no Brasil é satisfatória, exatamente porque no plano da 

efetividade ainda há muito a alcançar. Não há plena correspondência entre as afirmações 

garantidas dos textos legais e a efetiva proteção, inclusive no que tange à tutela 

jurisdicional do ambiente. 

Com as transformações econômicas e sociais ocorridas nas últimas décadas, a 

ocupação do espaço urbano surgiu como reflexo, propiciando a existência de “terreno 

fértil” para buscar e investir em novos modelos habitacionais, como ocorre com os 

telhados verdes – também chamados de teto jardim. Embora este crescimento das cidades 

e o desenvolvimento econômico foram relevantes para o padrão de vida das pessoas e 

propiciaram o aumento da expectativa de vida, o intenso processo de urbanização 

mundial, sem precedentes na história, gera vastas implicações para a qualidade do meio 

ambiente e, consequentemente, para o bem-estar das pessoas. Nesse contexto, a qualidade 

do ambiente urbano depende da qualidade dos espaços verdes e, dessa forma, os telhados 
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verdes podem ser um importante instrumento para reduzir os impactos de ilhas de calor 

formadas especialmente em grandes centros urbanos. 

Nessa perspectiva em relação à qualidade de vida, é possível verificar que telhados 

verdes, assim como as áreas verdes, assumem um papel importante no espaço urbano 

tanto na qualidade ambiental como na qualidade de vida. Com vias de minimizar 

problemas relativos à insustentabilidade ambiental, as áreas verdes vêm sendo tema 

discutido na comunidade acadêmica por diferentes trabalhos (MAZZEI; COLESANTI; 

SANTOS, 2007) e em distintas áreas. São inegáveis os benefícios do meio ambiente 

ecologicamente correto e, por isso, é necessária a reincorporação urgente das questões do 

meio ambiente nas políticas públicas, tanto na área da saúde como na área ambiental.  

 

OS TRES PILARES DA SUSTENTABILIDADE 

 

Sustentabilidade é o termo usado para definir ações humanas que visam suprir as 

necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas 

gerações. Teoricamente, o termo sustentável tem origem no Latim sustentare que 

significa sustentar, conservar. Segundo Leonardo Boff (2012), sustentabilidade é toda 

ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais, físico-químicas que 

sustentam todos os seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e a vida 

humana, visando a sua continuidade. Várias ações nesse intuito podem ser compreendidas 

e, dentre elas, ações diretamente relacionadas à sustentabilidade, tais como a preservação 

das áreas verdes, a exploração dos recursos vegetais de florestas e matas de forma 

controlada, o incentivo à produção e consumo de alimentos orgânicos, o uso de fontes de 

energia limpas e renováveis, dentre outros.  

Segundo Vaz e Araújo Jr. (2011), o desenvolvimento sustentável é um objetivo 

global, que envolve organizações não governamentais e empresas privadas, governos e a 

ampla sociedade. Segundo os autores, os três pilares juntos se tornam importantes e, ao 

mesmo tempo, necessários ao equilíbrio do desenvolvimento sustentável do país porque 

o maior objetivo é a preservação da riqueza global. Como forma de tornar mais acessível 

e simplificado o acesso ao conhecimento sobre a importância da sustentabilidade, foi 

criado o conceito dos Três Pilares da Sustentabilidade, compreendendo os eixos 

econômico, social e ambiental. Cada um destes retrata um contexto em que a 

sustentabilidade é aplicada.  
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O aspecto social nasce de um contexto internacional, parte do princípio que a 

busca por uma sociedade sustentável deve compreender a busca por uma sociedade bem 

cuidada e saudável. O Pilar Ambiental determina a preservação do meio ambiente e dos 

recursos naturais, buscando estudar as melhores formas de se desenvolver projetos com 

o menor impacto ambiental, pois aceita-se cada vez menos a exacerbação do lucro obtido 

à custa do comprometimento do meio ambiente. O Terceiro Pilar é o econômico, que diz 

respeito às causas e efeitos de decisões de negócios feitas no âmbito ambiental dentro do 

contexto econômico, ultrapassa seu significado superficial que é relacionado ao dinheiro. 

Segundo o conceito mais amplo de sustentabilidade, não basta para uma empresa a 

simples busca pelo lucro. Os resultados devem incluir ganhos ambientais e sociais, tendo 

no plano de negócios da empresa a inclusão de metas empresariais compatíveis com o 

desenvolvimento sustentável.  

 

CIDADES SUSTENTÁVEIS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Com o homem intervindo deliberadamente em um processo natural, foi 

viabilizado o estabelecimento de aglomerados humanos permanentes, conceituando-se 

então o termo “cidade” e delimitando o processo de urbanização. Essa urbanização 

também impacta negativamente o meio ambiente, pois, com áreas rurais se transformando 

em áreas urbanas, enquanto se vê surgir as construções residenciais e pavimentação 

asfáltica, é excluído o que era antes área nativa. Nesse sentido, Gouvêa (2008) esclarece 

que a globalização trouxe consigo a ideia de homogeneização, característica tal que 

explica o fato das cidades e dos edifícios serem semelhantes em todas as partes do mundo, 

a despeito de fatores diferenciadores, como os econômicos, tecnológicos, climáticos, 

funcionais e culturais. 

As cidades estão configuradas na forma com que os seres humanos escolheram 

para viver em sociedade e prover suas necessidades. As agressões ao meio ambiente 

causadas pela ocupação humana sugerem a necessidade de se buscar alternativas que 

minimizem estas ações e promovam a integração do ser humano com a natureza. Então, 

com o crescimento acelerado da urbanização, começam a surgir os problemas ambientais, 

entre eles a perda de áreas verdes, a impermeabilização do solo que desencadeia 

enchentes e o aumento na temperatura local. Desse modo, o emprego de tecnologias 

ambientais, tais como a utilização dos telhados verdes podem mitigar essa problemática, 

garantindo a conservação e a preservação do meio ambiente e a consequente redução do 
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impacto ambiental. A aplicação de telhados verdes constitui uma alternativa tecnológica 

para mitigação dessas problemáticas com consequente redução do impacto ambiental 

ocasionado pelas atividades antrópicas.  

A utilização de espécies vegetais em cobertura de edificações e revestimento de 

paredes não é uma tecnologia contemporânea e nem mesmo inovadora. Registros 

históricos relatam que diferentes povos se utilizaram de diversas espécies vegetais para 

melhorar as condições adversas da natureza em suas moradias e obter conforto, bem-estar 

e proteção de suas edificações (OSMUNDSON, 1999). O pensamento sobre ambiente e 

sustentabilidade urbana em um contexto municipal ou regional deve partir do pressuposto 

básico de que o espaço urbano não pode ser simplesmente considerado um espaço 

insustentável, pois não há como separar a questão ambiental da questão urbana em 

ambientes já ocupados. 

Com relação às políticas públicas, sabe-se que este termo – política pública – tem 

sua origem associado aos países de língua inglesa, sendo traduzido como public policy, 

sendo vinculado ao sentido da palavra “política” em português. O conceito de política 

pública se materializa por meio de instrumentos variados, porém não há uma única 

definição para a mesma. De acordo com Feenberg (1996, p. 19), a política pública pode 

ser entendida “[...] como um meio ou um conjunto de meios, esses meios permitem que 

o indivíduo coordene seu comportamento enquanto persegue êxito individual, numa 

atitude instrumental diante do mundo”. Já para Kauchakje (2007), políticas públicas são 

formas de planejamento governamental que têm o objetivo de coordenar os meios e 

recursos do Estado e também do setor privado para a realização de ações relevantes e 

politicamente determinadas. 

Em outras palavras, as políticas públicas implicam na atividade de organização do 

poder e são instrumentos de ação do governo com as seguintes características: implicam 

a fixação de metas, diretrizes ou planos governamentais; distribuem bens públicos; 

transferem bens desmercadorizados; estão voltadas para o interesse público, pautado nos 

embates entre interesses sociais contraditórios e são base de legitimação do Estado. Toda 

política pública é uma forma de intervenção na vida social, estruturada a partir de 

processos da articulação de consenso e de embate entre agentes sociais com interesses 

diversos decorrentes de suas posições diferenciadas nas relações econômicas, políticas, 

culturais e sociais (KAUCHAKJE, 2007, p. 61-68).  
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A relevância do estudo das políticas públicas está vinculada às mudanças da 

sociedade e ao seu desenvolvimento, a uma compreensão teórica dos fatores 

intervenientes e da dinâmica das próprias políticas, bem como à necessidade de os 

cidadãos entenderem o que está previsto nas políticas que os afetam, como foram 

estabelecidas e como estão sendo implementadas (SCHMIDT, 2008).  

No entanto, é necessário compreender a capacidade do Estado como limitada, 

devendo ser visto como agente interventor (SANTOS JUNIOR, 2001). Em outras 

palavras, para instituir políticas públicas, é necessário que o Estado não seja 

compreendido como uma estrutura monolítica e unitária, mas com capacidades limitadas 

para serem administradas mesmo havendo diversidade de demandas.  

Em se tratar do estudo dessas áreas, identifica-se que a trajetória da disciplina de 

políticas públicas tem sua gênese como subárea da ciência política. Calmon e Costa 

(2007) enfatizam que as origens dos estudos sobre a formação de políticas públicas 

remontam aos trabalhos sobre opinião pública, formulados por McCombs e Shaw (1972), 

e pesquisas que analisam o funcionamento das instituições políticas a partir de uma 

perspectiva inspirada no paradigma pluralista do Estado. Entretanto, segundo Calmon e 

Costa (2007), já em 1960, Elmer Eric Schattschneider afirmava que o poder fundamental 

do Estado era derivado da sua capacidade de definir problemas, alternativas e conduzir 

as decisões.  

Outros estudiosos que se dedicaram ao tema afirmam que, acima de tudo, o 

importante é compreender como se dá o processo de evolução dessas políticas, até se 

concretizarem em agenda governamental e, por conseguinte, em gestão pública. A 

temática sobre políticas públicas é bastante ampla e divergente, especialmente no que se 

refere às práticas estatais, desde sua elaboração até sua implementação. Calmon e Costa 

(2007, p. 2) chamam atenção ao fato de que existe uma relação estreita entre opinião 

pública, mídia e políticas públicas, pois segundo os autores, “[...] embora possam existir 

três variáveis independentes distintas, há uma forte interação entre elas, principalmente 

porque o conjunto de variáveis dependentes entre elas é parecido”. 

De sua parte, Souza (2006, p. 24) salienta que não existe somente uma única ou a 

melhor definição para o termo política pública e apresenta alguns conceitos com base em 

Lynn apud Souza (2006, p. 24) que a considera “[...] como um conjunto de ações do 

governo que irão produzir efeitos específicos”. Mead apud Souza (2006, p. 24) a define 

como “[...] um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes 
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questões públicas”.  Já Peters apud Souza (2006, p. 24), defende que “[...] a política 

pública é a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de 

delegação e que influenciam a vida dos cidadãos”. 

Com relação à formação da agenda governamental, que é uma das fases mais 

importantes do Ciclo de Políticas Públicas, Villanueva apud Calmon e Costa (2007, p. 3), 

conceitua agenda governamental como “[...] aquilo que se constitui em objeto de ação 

estatal”. Já Cobb e Elder apud Calmon e Costa (2007) argumentam que, para a 

incorporação de um problema na agenda governamental, há alguns fatores que afetariam 

o interesse da opinião pública, como o grau de especificidade, o grau de complexidade e 

a relevância temporal. Ainda nessa perspectiva, Kingdon apud Calmon e Costa (2007, p. 

5) defende o “modelo de integração de fluxos ou de múltiplos fluxos”, o qual examina 

como se sucede o processo de formação da agenda governamental por meio da atenção 

dos líderes políticos e gestores de políticas públicas. Ferreira et al. (2006, p. 102) orientam 

que o cenário de instabilidade, mudanças, questões complexas e insuficiências ou 

precariedade de conhecimentos para a tomada de decisões, que hoje tem enorme 

relevância em todos os aspectos de gestão de nossas organizações, tem estado presente 

por longo tempo no centro da teoria e das práticas organizacionais.  

Assim, para se estabelecer uma política pública, primeiramente é preciso elencar 

os problemas existentes que merecem maior atenção e decidir o que é prioritário para o 

poder público. Segundo Secchi (2015), um problema nem sempre é reflexo de 

deterioração de uma situação de determinado contexto, mas sim de melhora da situação 

em outro contexto.  

A fase de Formação da Agenda caracteriza-se pelo planejamento, que consiste em 

perceber os problemas existentes que merecem maior atenção. Para Secchi (2015), a 

agenda é um conjunto de problemas ou temas entendidos como relevantes. Ela pode tomar 

forma de um programa de governo, um planejamento orçamentário, um estatuto 

partidário ou, ainda, de uma simples lista de assuntos que o comitê editorial de um jornal 

entende como importantes (SECCHI, 2006). 

A Formulação das Alternativas se desenvolve, segundo Secchi (2015), por meio 

de escrutínios formais ou informais das consequências do problema e dos potenciais 

custos e benefícios de cada alternativa disponível.  De acordo com Schattschneider (1960, 

p. 68), “a definição das alternativas é o instrumento supremo do poder porque a definição 

de alternativas é a escolha dos conflitos, e a escolha dos conflitos aloca poder”. 
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Já a Tomada de Decisão é vista como a etapa que sucede a formulação de 

alternativas de solução. Representa o momento em que os interesses dos atores são 

equacionados e as intenções (objetivos e métodos) de enfrentamento de um problema 

público são explicitadas (Secchi, 2015). São, então, definidos os recursos e o prazo 

temporal da ação da política. 

A fase de Implementação da política pública sucede a tomada de decisão e 

antecede os primeiros reforços avaliativos. É nesse arco temporal que são produzidos os 

resultados concretos da política pública e, para Secchi (2015), é o momento em que o 

planejamento e a escolha são transformados em atos. 

Já na fase de Avaliação da política pública, segundo Anderson (1979, p. 711),  

percebem-se os “processos de julgamentos deliberados sobre a validade de propostas para 

a ação pública, bem como sobre o sucesso ou a falha de projetos que foram colocados em 

prática”. Esta fase é a do ciclo de políticas públicas em que o processo de implementação 

e o desempenho da política pública são examinados com o intuito de conhecer melhor o 

estado da política e o nível de redução do problema que a gerou. É o momento-chave para 

a produção de feedback sobre as fases antecedentes (SECCHI, 2015). Dependendo do 

nível de sucesso da política, o poder público delibera se é necessário reiniciar o ciclo das 

políticas públicas com as alterações cabíveis ou se simplesmente o projeto é mantido e 

continua a ser executado. 

Usando como metáfora o ciclo de vida dos organismos, o ciclo de política pública 

também é finito, havendo o momento da morte ou extinção da política pública. Neste 

caso, os estudos sobre término ou extinção de políticas públicas ganharam impulso nos 

países desenvolvidos a partir da década de 1970, quando diversas políticas sociais 

vinculadas ao Estado de bem-estar social foram colocadas em xeque. (SECCHI, 2015) 

De acordo com Giuliane (2005), as causas da extinção de uma política pública são 

basicamente três:  i) o problema que originou a política é percebido como resolvido; ii) 

os programas, as leis ou ações que ativavam a política pública são percebidos como 

ineficazes; iii) o problema, embora não resolvido, perdeu progressivamente importância 

e saiu das agendas políticas e formais. Para Meny e Thoenig (1991), esta última é a causa 

mais comum. 

No entanto, cabe aqui salientar que o enfoque dado por Ferreira et al. (2006) trata 

da complexidade do mundo contemporâneo e, com relação à gestão pública, agregado a 

essa complexidade está a falta ou omissão do Estado no que tange a um planejamento 
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racional e apartidário da resolução das necessidades da sociedade. No processo de 

formação da agenda governamental e da gestão pública, inúmeros são os atores que 

participam deste debate, classificando-se, basicamente, em atores governamentais e 

atores não governamentais (CALMON; COSTA, 2007). Os governamentais 

compreendem o Presidente, servidores de carreira; Poder Legislativo, as Comissões 

formadas por especialistas e o Poder Judiciário. Já os atores não governamentais 

abrangem os grupos de interesse, tais como os movimentos sociais, as ONGs e as 

fundações. Segundo Boneti (2007, p. 16), o debate em torno da elaboração de uma política 

pública é feito entre os “agentes de poder”, quer seja nacional ou globalmente, 

constituindo-se em uma disputa de interesses pela apropriação de recursos públicos ou 

em relação aos resultados da ação de intervenção do Estado na realidade social. 

No processo de gestão pública, a análise das condições que permitiram a formação 

da agenda é mais importante que a origem.  Castells apud Boneti (2007, p. 47) sugere que 

“[...] a sociedade está construída em torno de fluxos: de capital, de informação, de 

tecnologia, de interação organizacional, de imagens, sons e símbolos”, cujos graus de 

complexidade constituem uma sociedade em rede. No entendimento de Kingdon apud 

Calmon e Costa (2007), o processo de elaboração de políticas públicas é permeado por 

fluxos, sendo estes de problemas, de soluções e políticos, em que alguns condicionantes 

influenciam nos fluxos de problemas, tais como os valores de cada ator e a percepção do 

problema. 

No que se refere ao fluxo político da formação da agenda governamental, pode-se 

gerar uma relação bastante intensa com a forma “processual-relacional” defendida por 

Watson (2005, p. 16). Neste modelo, 

 

[...] os gestores e demais atores organizacionais precisam constantemente 

negociar e renegociar barganhas, exercer e resistir ao poder, lidar com conflitos 

de interesse e negociar acordos com o intuito de garantir que os bens sejam 

produzidos ou os serviços prestados em um nível de qualidade que garanta a 

sobrevivência da organização. 

 

No transcorrer do fluxo político, a articulação, a implementação de estratégias, a 

cooperação produtiva, a conciliação de interesses individuais aos organizacionais por 

meio de interações políticas e negociação arquiteta uma relação “ganha-ganha”. O 

estabelecimento de acordos e parcerias, a negociação e o gerenciamento de conflitos são 

fatores que permeiam toda a dinâmica que perpassa a construção de políticas públicas 
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para que estas sejam inseridas na agenda governamental e, por consecutivo, na gestão 

pública (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

Quanto às políticas públicas, o Estado é o responsável pela satisfação dos direitos 

sociais. Entretanto, quando o Estado não consegue transpor as dificuldades enfrentadas 

para a consecução do bem comum, configura-se uma inefetividade dos direitos sociais, 

fazendo com que seja necessário que se analise de que forma ele pode agir eficientemente 

para a mudança de tal panorama social. É preciso advertir que, por maiores que sejam as 

críticas atribuídas à atuação do Estado, seu exercício é simplesmente indispensável.  

Políticas públicas que tem como princípio a responsabilidade compartilhada 

trazem importantes instrumentos para que cidades de todo o Brasil iniciem o 

enfrentamento dos principais problemas ambientais. A poluição do ar traz prejuízos não 

somente à saúde e à qualidade de vida humana, mas também acarretam maiores gastos do 

Estado, decorrentes do aumento do número de atendimentos e internações hospitalares, 

além do uso de medicamentos, custos esses que poderiam ser minimizados ou mesmo 

evitados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a finalidade de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais 

proporcionando uma vida saudável, governos estão investindo em políticas ambientais 

com a finalidade de nortear um modo ideal de conviver com a natureza. Como exemplo, 

em Curitiba, PR, há incentivos fiscais e financeiros aos proprietários das edificações que 

adotarem o uso de “Telhados Verdes” em conformidade com padrões técnicos 

especificados na regulamentação desta Lei. Os telhados verdes tem a capacidade de 

inserir novas áreas verdes onde antes estas eram ausentes, melhorando a vida de toda a 

população urbana, estando entre os principais benefícios dos telhados verdes para a saúde: 

a umidificação do ar em meses de clima seco para facilitar a respiração; a absorção da 

poluição sonora; a retenção da água das chuvas, minimizando as enchentes; a diminuição 

do efeito das “ilhas de calor” em relação à temperatura em ambientes urbanos; e a melhora 

do sono das pessoas. 

O tema qualidade de vida é tratado sob os mais diferentes olhares, porem no 

âmbito da saúde ele se concretiza tendo em vista as necessidades básicas do ser humano. 

Meio ambiente, saúde e qualidade de vida são estreitamente relacionados. Este fato pode 

ser reconhecido no nosso cotidiano, isto é, a saúde contribui para melhorar a qualidade 
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de vida, sendo ela um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos e culturais, 

coletivos e individuais, que se combinam em cada sociedade, daí resultando sociedades 

mais ou menos saudáveis.  

Uma cidade saudável é aquela que enfatiza a qualidade de vida de seus habitantes, 

sendo responsabilidade de toda a sociedade produzir ações que visem à maior equidade 

das condições de vida. Nesse contexto, os telhados e áreas verdes constituem uma boa 

opção de mitigação do impacto ambiental. Ademais, os telhados trazem muitos 

benefícios, podendo citar dentre eles: diminuição da poluição e a melhora da qualidade 

do ar das cidades; combate aos efeitos das chamadas ilhas de calor; diminui a 

possibilidade de enchentes, pois retém a agua da chuva diminuindo o escoamento 

superficial; diminui a necessidade de refrigeração devido à redução de temperatura no 

ambiente interno. 

Além destes benefícios, os telhados verdes podem gerar oportunidades urbanas 

para a produção de alimentos orgânicos, plantas medicinais e ornamentais, gerar a 

vantagem de redução do tempo e a distância entre a área de colheita e a mesa, diminuindo 

custos com transporte de alimentos e assegurando maturação na colheita, além de oferecer 

novas oportunidades de emprego aos moradores da cidade (PECK; KUHN, 2000). 

Possivelmente, a resposta para o problema proposto, esteja no fato de que buscar 

um melhor ordenamento do ambiente urbano primando pela qualidade de vida da 

população é trabalhar por uma cidade sustentável, estimulando políticas públicas capazes 

de fazer frente ao desafio de uma sociedade sustentável, de forma permanente e 

continuada. 
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LEGISLAÇÃO URBANA E A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO: O 

CASO DE PASSO FUNDO/ RS 

 

Greice Barufaldi Rampanelli1 

João Telmo de Oliveira Filho2 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo salientar a importância das legislações urbanas 

das três esferas de governo para a proteção do patrimônio edificado. O estudo volta-se 

para a situação do município de Passo Fundo/RS e traz, após a apresentação das leis 

nacionais e estaduais, as leis elaboradas a nível municipal e como cada uma trabalha as 

questões patrimoniais e quais diretrizes estão sendo atendidas dentro do planejamento 

urbano. Passo Fundo possuiu três Planos Diretores ao longo de sua história e apenas um 

aborda a questão do patrimônio histórico-cultural. As ações de salvaguarda do patrimônio 

identificadas em Passo Fundo atendem as exigências do Estatuto da Cidade, como a 

aplicação da Transferência do Direito de Construir, além da isenção do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana. Ultrapassando as leis de ordenamento territorial, 

o município também conta com o Código de Obras, que estabelece limites quanto à 

intervenção em fachadas de prédios históricos. A realização do inventário do patrimônio 

arquitetônico de Passo Fundo também corresponde às definições do Plano Diretor 

municipal vigente e permitiu a proteção de bens de significação histórica para a cidade.  

 

Palavras chave: legislação; patrimônio edificado; planejamento urbano; preservação.  

 

INTRODUÇÃO  

 

Esta comunicação procura evidenciar o papel da legislação nacional, estadual e 

municipal na proteção do patrimônio edificado bem como verificar a base legal que 

norteia sua gestão no município de Passo Fundo/ RS. O Município tem seu histórico de 

desenvolvimento marcado pelo desejo de transformar a cidade em um centro regional, 

sustentado na ideia de que isso só seria alcançado através do novo, o que acarretou 

importantes transformações na paisagem urbana.  

Inicia-se a abordagem proposta neste trabalho pela legislação patrimonial de nível 

nacional e estadual, apresentada em ordem cronológica. Posteriormente são apresentados 

os Planos Diretores municipais e o tratamento dado por cada um ao patrimônio histórico 

de Passo Fundo. Dessa forma é possível analisar a evolução do tratamento dado ao tema 

                                                           
1 Arquiteta e Urbanista pela Universidade de Passo Fundo, Mestre em Engenharia Civil e Ambiental pela 

Universidade de Passo Fundo, especialista Arquitetura de Interiores e em Cultura Material e Arqueologia 

pela Universidade de Passo Fundo. 
2 Advogado (PUCRS), doutor em planejamento urbano e regional (Propur-Ufrgs), pós doutor em direito 

(Universidade de Coimbra). Professor da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. 
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durante os diferentes momentos da gestão municipal bem como seu atendimento às 

normas das esferas superiores. 

BENS CULTURAIS E A PROTEÇÃO JURÍDICA  

 

Tendo em vista que cada grupo social elabora suas leis conforme suas 

especificidades culturais, e que tudo o que é produzido por ela é um reflexo da sua forma 

de enxergar o mundo, essa produção é de natureza coletiva e possui um valor de interesse 

público. Carvalho (2002, p. 397) confirma esse entendimento ao falar sobre bens 

culturais:  “...os chamados bens culturais nada mais são do que referenciais indenitários 

componentes da trajetória espaço-temporal que cada grupo social constituiu ao resolver 

situações colocadas em sua existência. ”  

A preocupação com a preservação da herança deixada pelas sociedades passadas 

e a consciência de que esta é uma questão coletiva, afinal todos nós somos fruto de 

determinada cultura e sofremos influências de outras, é recente. A marca tradicional das 

cidades passou a receber maior atenção apenas a partir da década de 1960, onde começa-

se a questionar os preceitos arquitetônicos e urbanos modernistas que desconsideravam 

quaisquer referências ao passado. A partir daí “a importância social das formas 

tradicionais urbanas” passa a ser melhor entendida (CAVÉM apud SEBASTIÃO, 2010, 

p. 27). 

Nesse sentido, para Ferreira (2006, p.79), 

Quando se fala de patrimônio, para além da origem jurídica do termo, o sentido 

evocado é o da permanência do passado, a necessidade de resguardar algo 

significativo no campo das identidades, do desaparecimento. As 

representações sobre patrimônio como um lugar de construção e afirmação de 

identidades traz em si várias discussões mas valores associados a significados 

muito mais profundos e sutis. 

 

Abe (2013, pág. 22) traça algumas definições sobre patrimônio público, e dentre 

elas destaca-se aqui: “o conjunto de bens públicos e privados sujeitos a regime jurídico 

especial pela sua relevância para o interesse nacional, em virtude de seus atributos 

ambientais, artísticos, estéticos, culturais, paisagísticos.” Nesse caso estão incluídos os 

bens públicos e privados (ABE. 2013, p. 25). 

O conceito de patrimônio público se distingue do conceito de bens públicos: No 

novo Código civil brasileiro está descrito que “são públicos os bens do domínio nacional 

pertencentes às pessoas jurídicas de Direito Público interno, sendo todos os outros 

particulares, seja qual for a pessoa a que pertencem” (art. 98, III). 
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Diogenes Gasparini (apud ABE, 2003, p 28) separa as palavras para um melhor 

entendimento:   

Uma é o substantivo “bem”, outra é o adjetivo “público”. O vocábulo “bem” 

pode ter, por exemplo, ora uma acepção filosófica, ora um sentido jurídico. Em 

termos filosóficos, é tudo aquilo que satisfaz o homem. Nessa acepção, diz-se 

que a inteligência, a bondade, a saúde e o amor são bens. Em sentindo jurídico, 

é todo valor material ou imaterial que pode ser objeto de direito. Assim, afirma-

se que uma gleba de terra, um crédito, um semovente ou um livro são bens. A 

palavra “público”, de outro lado, tanto pode expressar o proprietário do bem 

(União, Estado-membro, Distrito Federal, Município) como seu usuário 

(administrado, povo, público). Desse modo, pode-se ter: I - bem público = 

bem de propriedade do Município; II – bem público = bem usado pelo 

povo. (grifei) 

 

Para Carlos Ari Sundfeld (apud ABE, 2003, p.32 – 33) os Bens do Poder Público são 

aqueles que independentemente da condição, constituem “o patrimônio das pessoas de 

direito público”. “Bens públicos são aqueles cujo regime jurídico de aquisição, alienação 

e utilização se submete aos princípios e normas de direito público, independentemente de 

sua titularidade”. Assim, os bens integrantes do patrimônio das pessoas públicas são bens 

públicos, contudo, os bens públicos nem sempre são de propriedade as pessoas públicas.  

Dentro do discurso referente aos conceitos de bens culturais, bens públicos e 

patrimônio cultural é importante salientar que todos englobam produções de cunho 

material e imaterial. Como imaterial tem-se, por exemplo, rituais, danças, culinária, 

enquanto material é tudo aquilo que pode ser tocado, onde insere-se então, a arquitetura. 

Usa-se frequentemente o termo patrimônio arquitetônico ou patrimônio edificado para 

referir-se às edificações que adquiriram significado histórico por serem reflexo de 

processos políticos, culturais e temporais das sociedades, e, portanto, engloba produções 

que variam uso, área, estilo, data de construção, entre outros. 

O exposto nos traz à luz a necessidade de leis que voltam-se para a gestão do 

legado deixado pelas sociedades ao longo do tempo. Especificamente no campo da 

arquitetura verifica-se sua capacidade de representar e transmitir de geração para geração 

o passar do tempo e, mais que isso, as dinâmicas que envolveram relações humanas. 

a noção de Patrimônio Arquitetônico no mundo contemporâneo, para além de 

seus significados históricos, estéticos ou de rememoração, passa pelo crivo 

político de reconhecimento de identidades, ação comunitária, função social e 

educação patrimonial. Diante do campo expandido da memória na sociedade 

atual, o mérito do Patrimônio Arquitetônico não está em congelar o passado, 

mas potencializar os tempos e se firmar na teia dos valores culturais. 

(FRONER, 2013, p. 254) 
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Yacy-Ara Froner fala sobre a importância da manutenção da identidade e da 

memória cultural enquanto (2007, p.20) defende que “sem memória não há pessoa, não 

há projecto, não há sentido de comunidade – só máquinas delirantes e egoístas, monstros 

em que tememos transformar-nos.” A salvaguarda de bens patrimoniais contribuem para 

a formação da identidade cultural, e sua importância é expressa nas palavras de Lima  

(2011, p. 21):  

A cultura material é produzida para desempenhar um papel ativo, é usada tanto 

para afirmar identidades quanto para dissimulá-las, para promover mudança 

social, marcar diferenças sociais, reforçar a dominação e reafirmar resistências, 

negociar posições, demarcar fronteiras sociais e assim por diante.  

 

As palavras dispostas até aqui evidenciam o peso que a preservação do patrimônio 

tem sobre a formação da cidadania e ressalta a importância dos documentos legais para a 

gestão patrimonial adequada. Nesse contexto, as políticas de planejamento urbano são 

essenciais e devem ser elaboradas de maneira a garantir a preservação de bens de interesse 

histórico cultural sem comprometer o dinamismo que marca toda e qualquer cultura. 

 

ESTRUTURA JURÍDICA DA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO NO BRASIL  

 

Em nível nacional, o Decreto/Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 criou e 

regulamentou, pela primeira vez, o processo de tombamento de bens históricos e culturais. 

Sua criação objetivou a organização da proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional, correspondendo ao contexto histórico do período, marcado pelo desejo de 

consolidar a identidade cultural do Brasil. O documento definiu o tombamento como 

instrumento de proteção legal e criou o órgão responsável pela constituição e preservação 

do patrimônio nacional: Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 

que ao longo do tempo transformou-se no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN).  

Outro avanço nacional sobre o assunto foi dado através da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. Em seu artigo 5º, inciso LXXIII, aponta que todo 

e qualquer cidadão é parte responsável pela preservação do patrimônio histórico e 

cultural. Determina, em seu art. 24, inciso VII, que é responsabilidade União, Estados e 

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a proteção do patrimônio histórico, 

cultural, artístico, turístico e paisagístico, evidenciando no art. 30, inciso IX, que cabe aos 

“Municípios promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual” (BRASIL, 1988). 
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Já seu art. 215 estabelece que o Estado deve proporcionar e incentivar o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e a valorização e a 

difusão das manifestações culturais, o que inclui, no inciso I, a “defesa e valorização do 

patrimônio cultural brasileiro” (BRASIL, 1988). 

 O art. 216 trata especificamente os bens que constituem patrimônio cultural 

brasileiro:  

bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as 

formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos 

e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico. (BRASIL, 1988). 

 

Dessa forma, os parágrafos 1º, 2º, 3 e 4º apontam, respectivamente que “O Poder 

Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 

brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e 

de outras formas de acautelamento e preservação”; que “cabem à administração pública, 

na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para 

franquear sua consulta a quantos dela necessitem”; que deve existir incentivos para a 

produção e o conhecimento de bens e valores culturais e, por fim, que “os danos e ameaças 

ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei” (BRASIL, 1988). 

Treze anos mais tarde é aprovada a lei nacional nº 10.257, de 10 de Julho de 2001, 

denominada Estatuto da Cidade, que “estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 

outras providências” regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. O 

Estatuto da Cidade aponta em seu art. 2º que o objetivo da política urbana é direcionar o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, inserindo neste 

processo a “proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, 

do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico”. Nesse sentido, o 

art. 37 trata do Estudo de Impacto de Vizinhança, relatório que deve prever os efeitos 

positivos e negativos do empreendimento a ser construído sobre a vida da população 

residente na área e suas proximidades bem como na paisagem urbana e o patrimônio 

natural e cultural. Também define diretrizes e instrumentos específicos para proteção 

ambiental e do patrimônio histórico e cultural no caso de uma ampliação da extensão do 

perímetro urbano de forma a “garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios 

decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
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para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público” 

(BRASIL, 2001).  

O art. 35 apresenta um importante instrumento de política urbana denominado 

Transferência do Direito de Construir. Este instrumento deve ser aplicado através de Lei 

municipal, “baseada no plano diretor” e permite “o proprietário de imóvel urbano, privado 

ou público, exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de 

construir previsto no Plano Diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando 

o referido imóvel for considerado necessário para fins de [...], conforme o inciso II, 

preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, 

paisagístico, social ou cultural” (BRASIL, 2001). 

Este instrumento confere ao proprietário de um imóvel tombado a possibilidade 

de exercer seu potencial construtivo em outro lote, ou de vendê-lo a outro proprietário. 

Assim, donos de imóveis tombados localizados em zonas com potencial construtivo 

muito maior que o utilizado tem o direito de transferir essa diferença para outro lote, no 

sentido de impedir perdas financeiras. Essa possibilidade funciona como incentivo para 

que os proprietários de bens patrimoniais realizem as devidas manutenções na edificação, 

auxiliando no trabalho de preservação. 

Quanto às legislações do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei nº 7.231, de 18 de 

dezembro de 1978 dispõe sobre o patrimônio cultural do Estado, aplicando sobre eles 

também o que é disposto no Decreto-Lei nº25 de 1937. A Lei também garante promover 

“a celebração de convênios com a União e os Municípios objetivando ações comuns no 

que tange a preservação e valorização dos seus bens patrimoniais. ” 

O Decreto nº 31.049, de 12 de janeiro de 1983 entrega a gestão do patrimônio 

cultural estadual ao Sistema Estadual de Preservação do Patrimônio Cultura e define 

como uma de suas atribuições a promoção e o incentivo de parcerias entre Estado e 

Municípios, sobretudo na realização de inventários de bens do patrimônio cultural rio-

grandense. Define em seu artigo 3º, com mais objetividade que a lei de 1978, os bens do 

patrimônio cultural do estado do Rio Grande do Sul: 

 
I - os acervos bibliográfico, documental, artístico, administrativo, jornalístico, 

notarial e eclesiástico, ligados significativamente à formação histórica, social 

cultural e administrativa do Estado;  

II - os objetos culturais marcantes da vida pregressa da gente rio-grandense, de 

suas etnias, culturas e miscigenações e de seus costumes, trabalhos, artes, 

ferramentas, utensílios, indumentária e armamento;  
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III - os bens representativos de atividades pioneiras no desenvolvimento dos 

setores primário, secundário e terciário do Estado, e no de sua infra-estrutura 

material, social e administrativa; 

IV - as obras artísticas de autores rio-grandenses ou aqui produzidas, 

representativas das diversas fases artístico-culturais mercantes para o Estado; 

V - as manifestações folclóricas, em todos os seus aspectos; 

VI - as peças de valor paleontológico, arqueológico e antropológico; 

VII - as áreas de relevante significação histórica, arqueológica ou 

paleontológica; 

VIII - as reservas biológicas, os parques, as florestas naturais, a flora e a fauna 

nativas; 

IX - as construções urbanas, suburbanas e rurais, de expressivo significado 

histórico, arquitetônico ou técnico; 

X - os monumentos naturais, os sítios e as paisagens de feição notável, e que, 

por suas características, devam merecer resguardo por motivos 

preservacionistas, educacionais, científicos ou de lazer públicos. 

 

 

OS PLANOS DIRETORES DE PASSO FUNDO E A PROTEÇÃO DO 

PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO  

 

Planos Diretores são leis responsáveis por aplicar em cada realidade local as 

diretrizes do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), e, portanto, fica clara sua obrigação em 

garantir a proteção dos bens de interesse cultural. 

Passo Fundo recebeu, ao longo da sua história, três Planos Diretores. O primeiro 

deles de 1953 foi elaborado por uma equipe técnica comandada por Edvaldo Paiva. A 

segunda data de 1984 e denomina-se Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano: Lei n.º 

2133 de 13 de dezembro de 1984. Em 2006 foi aprovado o terceiro Plano Diretor, 

chamado Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado: Lei Complementar n. º 170, de 

09 de outubro de 2006, e está em processo de revisão pelo governo municipal. 

O primeiro Plano apresenta uma visão urbanística modernista, voltada às ações 

sanitaristas, e simbolizava a comemoração do centenário do município e, através disso, o 

desejo de tornar Passo Fundo um centro regional. O Plano previa espaços verdes e para 

atividades públicas; a diminuição do número de ruas e a separação entre circulação de 

pedestres e de veículos; a ligação entre os setores periféricos e centrais da cidade e um 

zoneamento que dividia a cidade em cinco zonas, buscando afastar as atividades 

industriais das zonas residenciais.  Cada zona recebeu diferentes valores referentes aos 

índices de ocupação do solo, de altura máxima das edificações, de taxa de ocupação, de 

porcentagem mínima de área verde, de dimensões dos quarteirões e do tamanho do lote 

mínimo (PAIVA et al., 1957). Não verifica-se neste Plano uma discussão a respeito do 

patrimônio arquitetônico existente no período.  
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O segundo Plano Diretor definiu pela primeira vez o perímetro urbano e procurava 

consolidar a imagem a cidade como capital regional em nível estadual, adotando uma 

perspectiva baseada na industrialização, já que Passo Fundo configurou-se como um 

importante pólo regional e ‘nó rodo-ferroviário’ do interior do estado (GOSCH, 2002). 

Assim, novas abordagens foram dadas às zonas industriais, e o município passa a ser 

formado por: área urbana; de expansão urbana e área rural. 

As diretrizes do segundo Plano Diretor conduziam a expansão da cidade para 

dentro das perimetrais, promovendo a verticalização do centro, área com maior 

disponibilidade de infraestrutura. Essa estratégia favoreceu o crescimento da cidade 

forçando a ocupação dos espaços vazios. O adensamento do centro permitido em 1984 

incentivou uma especulação excessiva do solo, aspecto que se manteve na Lei posterior 

(GOSCH, 2002).  

Após 22 anos da publicação do segundo Plano Diretor, Passo Fundo recebe o 

terceiro, não mais denominado Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e sim O Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado de Passo Fundo (Lei Complementar nº 170 de 09 

de outubro de 2006). A partir desde Plano que a temática patrimonial passa a receber 

atenção. Nele são definidos os conceitos de patrimônio material e imaterial e observada 

a aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade. 

Os Planos de 1984 e 2006 apresentam índices urbanísticas bastante parecidos. O 

último, porém, amplia as áreas passíveis de verticalização para os bairros próximos do 

centro e permite adensamento ao longo de vias que estabelecem conexões interbairros, 

chamadas Eixos Indutores. 

O PDDI de 2006 divide o território urbano em 23 setores distintos, com seus 

respectivos índices construtivos. As Zonas de Ocupação Intensiva I e Zona de Ocupação 

Intensiva II, como a própria denominação permite entender, são aquelas onde as taxas de 

ocupação e índices de aproveitamento são maiores. 

Na Figura 1, pertencente ao PDDI de Passo Fundo, verifica-se a localização das 

Zonas de Ocupação Intensiva I e Zona de Ocupação Intensiva II, marcadas em branco. 

O terceiro Plano Diretor traz em seu art. 3º, incisos I, II e III, suas premissas, que 

resumem-se em ampliação da oferta de cultura e lazer; defende a supremacia do coletivo 

sobre o individual e o desenvolvimento municipal sustentável, respectivamente. Seu art. 

8º aborda as diretrizes para o desenvolvimento local e aponta, no inciso IX o “estímulo 
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ao turismo[...]”. Na seção III são tratadas as questões do turismo, apresentando, no art. 

15, incisos II e III a criação de rotas turísticas municipais e regionais bem como a 

ampliação das ofertas turísticas. 

O Capítulo II, que trata da qualificação ambiental, em sua seção III, fala do 

patrimônio histórico e cultural, definindo, no art. 23, como “elementos referenciais do 

patrimônio histórico e cultural de Passo Fundo o conjunto de bens materiais e imateriais, 

históricos e culturais” que podem ser compostos pelos “imóveis e os espaços identificados 

com a história e a cultura local e regional”. 

 

Figura 1– Mapa dos setores do PDDI de 2006 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Passo Fundo 

Modificado pelos autores 

 

O art. 24, incisos I ao IV, aborda as diretrizes da gestão do patrimônio histórico e 

cultural. São elas, respectivamente: fortalecer a identidade e a diversidade cultural pela 

valorização do patrimônio cultural e histórico; revelar o patrimônio histórico e cultural 

como fator humanizador e de inclusão social; implementar a gestão democrática do 
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patrimônio histórico e cultural, integrando as ações executadas pelas entidades 

governamentais e não governamentais e a descentralização das atividades artístico-

culturais, envolvendo o espaço urbano e rural (PASSO FUNDO, 2006). 

Importante destacar o que é apresentado no art. 25 da Lei, que aborda a 

implementação das diretrizes de gestão, que deve ocorrer através do Plano do Patrimônio 

Histórico e Cultural, sendo que este conta com: 

 

I – o inventário de bens relevantes para o patrimônio histórico e cultural do 

município; 

II – tombamento dos bens relevantes para a história e a cultura local, definindo 

os limites urbanísticos para o seu uso; 

III – sistema integrado de gestão do patrimônio histórico e cultural; 

IV – construção de iniciativas com a iniciativa privada e a população para o 

controle, monitoramento e execução de obras no patrimônio cultural e histórico 

edificado; 

V – criação de incentivos para a conservação do patrimônio histórico e cultural 

e para as atividades culturais. (PASSO FUNDO, 2006). 

 

Em relação aos incentivos, o art. 26 aponta que o estímulo à conservação ocorrerá, 

conforme previsto no Estatuto da Cidade, por meio de instrumentos da política urbana, 

como a transferência do direito de construir e operações consorciadas, incentivos fiscais 

e divulgação dos fatos históricos e culturais relacionados ao patrimônio (PASSO 

FUNDO, 2006). 

Por conseguinte, os imóveis tombados pelo município de Passo Fundo têm isenção 

do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) quando o proprietário 

se responsabiliza pela preservação e conservação do bem. A aplicação da Transferência 

do Direito de Construir permitiu até o momento, a preservação de 3 construções de 

importância histórica para a cidade.  

Passo Fundo passou a inserir também em seu Código de Obras diretrizes 

referentes às intervenções no patrimônio histórico. Todos os elementos e equipamentos a 

serem instalados em um bem de importância patrimonial, bem como projetos de restauro, 

revitalização de fachada e comunicação visual destinados às construções tombadas ou 

inventariadas devem ser analisados e passar pela aprovação do órgão municipal 

competente. Além disso, define dimensões e posicionamento de elementos de anúncio a 

serem instalados nas fachadas, no intuito de controlar a qualidade da paisagem urbana, 

evitando a poluição visual (PASSO FUNDO, 2016). 

Passo Fundo segue as diretrizes do seu Plano Diretor ao possuir um Inventário 
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do Patrimônio de Passo Fundo, que permitiu o tombamento de alguns exemplares. O 

relatório traz as fichas de inventário das áreas urbanas correspondentes aos setores do 

PDDI denominados como Zona de Ocupação Intensiva I e Zona de Ocupação Intensiva 

II, ou seja, o espaço urbano central. O documento levantou 65 bens de interesse 

individual, de conjunto e de paisagem urbana como, por exemplo, a Avenida Brasil e seus 

característicos canteiros centrais  (FRANDOLOSO; RAMPANELLI; WICKERT; 2012). 

O processo de tombamento em Passo Fundo é tratado na Lei nº 2997 de janeiro 

de 1995 e pode ocorrer através do poder legislativo ou por ato administrativo Municipal.  

De acordo com os decretos municipais encontrados na Prefeitura de Passo Fundo, 

atualmente existem 24 bens de interesse histórico e cultural tombados provisória ou 

definitivamente. Das edificações inseridas neste grupo, 18 são tombadas definitivamente 

e 06 provisoriamente, todas a nível municipal, ou seja, o município não conta com 

nenhum bem tombado a nível estadual ou nacional.  

Analisando a localização desses bens, apresentada na Figura 2 através de 

marcações amarelas, percebe-se que há uma concentração deles na área central da cidade.  

Figura 2– localização dos bens tombados no município de Passo Fundo 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Passo Fundo 
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CONCLUSÕES 

 

O tratamento legal dado ao patrimônio histórico no Brasil é relativamente recente, 

mas ainda assim suas premissas e definições possuem um traço teórico consistente. A 

aplicação prática dessas diretrizes, nos três níveis de governo é, contudo, o ponto frágil 

da gestão, pois as especificidades econômicas, políticas e sociais das inúmeras regiões 

que compõe o país muitas vezes não são capazes de alcançar soluções mais acertadas no 

que tange a preservação e valorização do seu patrimônio.  

Sendo assim, a existência de leis que regem as ações voltadas ao patrimônio 

mostram-se essenciais e evitam problemas de grande magnitude, tais como: dúvidas 

quanto às  funções e níveis de responsabilidade de cada esfera governamental e dos órgãos 

competentes; realização de ações sem a participação de profissional com atribuição para 

tal; problemas no entendimento do que compõe o patrimônio histórico-cultural do país, 

estado ou município; dificuldades na garantia do direito da participação popular na 

preservação e definição dos bens a serem protegidos.  

 Dentre os três Planos já criados para o município de Passo Fundo, apenas o de 

2006 trata do patrimônio histórico. Em alguns casos verificou-se a aplicação de 

instrumentos do Estatuto da Cidade que incentivam a preservação patrimonial, como a 

Transferência do Direito de Construir, além da isenção do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana. Além disso, a realização do inventário do patrimônio 

arquitetônico da cidade também atende às exigências legais federais e municipais e de 

fato permitiu a proteção de exemplares de importância. O Código de Obras, mesmo não 

sendo uma norma focada diretamente ao planejamento urbano, mas sim ao nível 

construtivo das edificações, também determina critérios quanto à intervenção nas 

fachadas de prédios históricos, de forma a preservar suas características arquitetônicas e 

a qualidade da paisagem urbana.  Esse fato reforça a relevância da legislação para a 

preservação do patrimônio, justificada pela influência que esta exerce sobre a formação 

da cidadania e, consequentemente, da qualidade de vida. 

Ainda assim, as ações verificadas em Passo Fundo são incipientes e atingiram um 

pequeno número de edifícios históricos. É preciso modificar o pensamento enraizado na 

história da cidade de que a preservação impede o desenvolvimento, e esse processo que 

deve ser iniciado dentro da gestão municipal. 
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A DESIGUALDADE SOCIOESPACIAL: DISCUSSÃO SOBRE A FUNÇÃO 

SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA E SUA APLICAÇÃO SOBRE OS 

VAZIOS URBANOS NA CIDADE 

 

Guilherme Duarte Cunha1 

Letícia de Paula Souza2 

 

 

Resumo: As cidades brasileiras passaram por um intenso processo de crescimento nas 

últimas décadas, resultando em interferências tanto no espaço físico, quanto nas relações 

sociais desempenhadas no meio urbano. Neste sentido, marcado por uma desigualdade 

socioespacial, o acesso à propriedade urbana se consolida enquanto meio que exclui e 

segrega a população mais vulnerável da sociedade, se comparado com a quantidade de 

vazios urbanos e total de déficit habitacional no país, gerando uma contraposição ao 

Planejamento Urbano, que visa à otimização dos espaços, recursos e propõe o acesso 

igualitário à cidade. Adotando-se um percurso metodológico pautado nas contribuições 

do urbanismo e valendo-se da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade como 

elementos fundamentais, o presente trabalho tem por objetivo discutir a desigualdade 

social e sua relação com a função social da propriedade urbana ao tratar da fiscalização e 

aplicação de instrumentos políticos sobre os vazios urbanos, tendo como estudo de caso 

o Setor Sul de Uberlândia/MG.  Assim, compreende-se que a problemática dos vazios 

urbanos é inerente à condição urbanística, atingindo a função social da propriedade, esta 

relacionada aos preceitos de justiça social e do direito à terra. Com isso, ao efetivar, 

fiscalizar e aplicar os instrumentos previstos pela política urbana brasileira pode-se inferir 

que há possibilidades de se reverter a violação do acesso à moradia e a grande 

desigualdade presente nas cidades brasileiras. 

 

Palavras-chave: Desigualdade socioespacial. Função social da propriedade urbana. 

Vazios urbanos.  

 

INTRODUÇÃO  

Diante de diversas transformações políticas, sociais e econômicas, percebe-se que 

mesmo em diferentes períodos, esse tripé influenciou e, ainda influencia a estruturação 

da propriedade urbana e a formatação do direito de acesso à propriedade urbana. No 

cenário brasileiro, essas disparidades em relação à distribuição da propriedade urbana 

estão relacionadas à própria formação histórica desse direito, que consequentemente, 

reverbera em um modelo de cidade que exclui e segrega espacialmente, sendo vistos 

como restrições da garantia de permanência e vivência com qualidade de vida. 
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Dessa forma, conforme afirma Maria José Rodrigues de Sousa e Édipo Valentim 

Rodrigues Martins (2017), a ocupação territorial brasileira possui uma reprodução 

desigualdas relações sociais e de produção, visto que está vinculado à industrialização e 

à valorização do capital. Portanto, é impossível pensar o espaço urbano sem levar em 

consideração a questão do capitalismo por trás, principalmente a partir do século XXI.  

Logo, ao mencionar a problemática dos vazios, a reprodução desigual do espaço 

urbano torna-se ainda mais evidente, uma vez que a aplicação do conceito de vazios 

urbanos, sua caracterização, identificação e localização são fundamentais para o 

Planejamento Urbano, uma vez que visa à otimização dos espaços, recursos e propõe o 

acesso igualitário à cidade. 

Neste sentido, a questão urbanística no Brasil apresenta problemas pautados na 

desigualdade social, no uso e acesso à propriedade urbana, isso porque, segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o déficit habitacional 

atinge cerca de 6 milhões famílias. Porém, ao cruzar esses dados com o número de 

imóveis não ocupados, estes se tornam contraditórios, já que os imóveis não ocupados 

somam mais de 7 milhões (IBGE, 2010). Isto é, essa comparação comprova toda 

desigualdade presente nas nossas cidades brasileiras, ou seja, “há mais casa sem gente do 

que gente sem casa” (BOULOS, 2012). 

Sendo assim, embora a função social da propriedade urbana, o direito à moradia 

e demais estruturas que se encaixam no rol dos direitos sociais sejam assegurados pela 

Constituição Federal de 1988 e também, pelo Estatuto da Cidade em 2001 – responsável 

pelo estabelecimento da política urbana e pelo desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana na esfera municipal –, estes direitos nem sempre são 

materializados, haja vista a dicotomia entre o que é pensado e colocado em prática.   

Contudo, a principal crítica contemporânea levada a cabo no campo de análise dos 

vazios urbanos está relacionada às baixasefetivações práticas das garantias 

constitucionais, acarretando um alto índice de desigualdade socioespacial, não obstante a 

existência de um vasto leque de instrumentos normativos. Essa preocupação, no entanto, 

se aprofunda na medida em que os direitos de cunho social, dos quais se destaca o direito 

ao acesso a propriedade urbana, leva à necessidade de uma atuação estatal eficiente e 

também na aplicação dos instrumentos urbanísticos previstos na legislação brasileira, 

assegurando assim o bem-estar social e a qualidade de vida para os indivíduos. 
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Por isso, o vazio urbano está relacionado à sociedade paradoxal, ou melhor, pela 

contradição entre o desenvolvimento social e econômico. Uma vez que, devido à 

acumulação e especulação de terras, além dos fatores já apontados, torna-se díspar a 

ocupação das propriedades por pessoas que vivem em situação de desigualdade em face 

das demais que compõem o contexto urbano. 

A partir do destacado, este trabalho tem por finalidade discutir sobre a 

desigualdade socioespacial sob a ótica dafunção social da propriedade urbana, ligado ao 

preceito de justiça social e do direito à terra e sua aplicação ao mencionar a problemática 

dos vazios urbanos enfrentados nas médias e grandes cidades, inerentes à condição 

urbanística brasileira. Para tanto, o escrito é baseado em uma bibliográfica de 

investigação sobre o tema, bem como análise de dados e seu reflexo entre a teoria e 

prática, sendo dividido em três diferentes capítulos. Inicialmente, aborda-se a questão da 

função social da propriedade urbana. Em segundo lugar, há uma reflexão sobre a 

“violação” à função social e sua relação com a desigualdade socioespacial. Por fim, 

aborda-se a questão dos vazios urbanos associado com a problemática da desigualdade 

social e aplicação da função social da propriedade urbana, tendo como estudo de caso a 

cidade de Uberlândia-MG 

 

1. POR QUE PROPRIEDADE? UMA DISCUSSÃO SOBRE A FUNÇÃO SOCIAL 

DA PROPRIEDADE URBANA NO BRASIL 

 

A questão da função social da propriedade urbana há décadas é motivo de debates 

na agenda política nacional, principalmente ao falar sobre a desigualdade socioespacial. 

Assim, considerada um elemento pertencente à cidade, a propriedade urbana é marcada 

temporalmente por fatos históricos que ocasionaram mudanças na sua estrutura e 

importância.  

Decorrente da palavra em latim proprietas, que deriva de próprius “o que pertence 

a uma pessoa”, a propriedade pode ser entendida como algo vinculado à ideia de poder. 

Dessa forma, a palavra relaciona-se a valor, a ideia de poder e status, que ao mencionar 

os fatores políticos, econômicos e sociais passam a ter um valor diferente dependendo do 

grau de influência destes no modo de vida do indivíduo (VALLE JÚNIOR; 

PASQUALETTO, 2012). 
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É no contexto de crescimento urbano juntamente com o liberalismo que a 

propriedade privada teve como principal pilar de conquista individualista o direito de 

usar, fruir e dispor de seus domínios. Logo, a compreensão sobre a função social da 

propriedade relaciona-se com as diferentes esferas públicas e privadas, bem como na 

evolução do seu conceito (DIAS; NASSER, 2017). Visto que, o núcleo central da função 

social da propriedade em face dos institutos jurídicos existentes propõe coibir a 

segregação urbana e lidar com um atendimento coletivo e abrangente, a fim de 

materializar as normas programáticas constitucionais.  

Portanto, com as transformações ao longo do tempo, pode-se afirmar que o direito 

à propriedade seguiu uma ideologia conservadora, entendida como direito natural, 

intocável e apoiada por uma legislação que serviu para proteger os interesses econômicos 

de poucos, que tem a cidade como local de acumulação de capital e não de convívio 

humano (MONTEIRO; KEMPFER, 2014). Neste sentido, como afirma Pianoski (2004 

apud OLIVEIRA; GALEB, 2011, p. 15), o Estado apenas assegura o direito individual, 

que,baseado no pensamento de John Locke, afirmar que a propriedade é um espaço de 

liberdade individual para as satisfações humanas: 

Não parece temerário dizer, nessa esteira, que o Estado para Locke existe em 

uma dimensão residual em relação ao privado. O Estado existe em função do 

privado, como elemento assecuratório das liberdades do indivíduo, centradas 

na ideia de propriedade como direito natural por excelência. 

 
Assim, a propriedade tinha seu conceito de forma absoluta e com pouca adequação 

à realidade social ou a sua função coletiva. Isso porque, a propriedade deixou de satisfazer 

as necessidades individuais de sobrevivência humana e passou a ser uma mercadoria, 

determinando a sociabilidade e transformando o acesso a terra, prevalecendo os interesses 

particulares do grande capital.  

Em contrapartida, Augusto Comte, coloca em xeque todos os excessos 

capitalistas, de forma a inverter a ordem de posse até então existente, impondo uma 

sociabilidade natural do homem, de maneira a tratar a propriedade sobre o viés social, a 

fim de regulá-la. Portanto, para Comte, “a propriedade deve atender a uma indispensável 

função social destinada a formar e administrar os capitais, pelos quais cada geração 

prepara os trabalhos da seguinte” (COMTE, 1851, apud LEITE; HEUSELER, 2011, 

online). 

Sendo assim, como coloca Edésio Fernandes (2006 apud MONTEIRO; 

KEMPFER, 2014, p. 22), o direito à propriedade contribuiu para a exclusão socioespacial, 
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que, sob essa perspectiva, o Brasil é tido como um país que sofre com o grande numero 

de pessoas sem acesso à propriedade, combinado a grande quantidade de vazios urbanos, 

especulação imobiliária e proliferação de assentamentos humanos precários. 

Em grande medida, a informalidade urbana no Brasil, no tocante ao acesso à 

terra e à moradia decorre da tradição civilista e dos direitos individuais, bem 

como do caráter elitista das leis urbanísticas brasileiras. Aqueles municípios 

que fizeram algum esforço de planejamento urbano fizeram-no de forma a 

desconsiderar as realidades socioeconômicas das cidades, reservando para os 

pobres lugares fora das áreas do mercado, tais como áreas públicas ou 

ambientalmente inadequadas à presença humana. 

 

Este cenário brasileiro de distribuição de terra se deu desde o período colonial, 

com a influência da coroa portuguesa eseguindo o sistema de sesmaria, um modelo 

privativo e excludente, com concessão de direitos de forma hereditária (CUNHA, 2011). 

A partir desse modelo, o autor ainda acrescenta que o modelo de propriedade brasileiro 

pode ser visto como incentivador da concentração de terras e de poder nas mãos de uma 

pequena parcela da sociedade.  

Posteriormente, em 1850, com a elaboração da Lei de Terras, surge um documento 

especifico que regulamentava a posse de terras, com um caráter formalista a partir do 

momento que estabelecia a compra como única forma de acesso à propriedade. 

Entretanto, no século XXI, essa problemática se torna ainda mais individualista, sem 

preocupações sociais do uso e ocupação do solo, marcado pela desigualdade 

socioespacial. 

No entanto, o Brasil teve significativos avanços nas políticas territoriais e na 

criação de leis especificas que regulamenta o direito de acesso à propriedade urbana e 

rural, fruto da atuação dos novos movimentos sociais praticados maiormente pelos grupos 

postos à margem da sociedade, que lutam pelo combate à injustiça urbana. Com isso, o 

direito a propriedade urbana é aceita como um direito fundamental, que teve sua maior 

atuação e avanço com a Constituição Federal de 1988, passando a exigir explicitamente 

o cumprimento da função social da terra. 

A partir desse momento, com a política de Estado sendo vinculada às exigências 

constitucionais, a função social da propriedade urbana pode ser melhor compreendida ao 

atender as necessidades socioambientais da cidade. Isto é, que a propriedade fomente uma 

sociedade e cidade mais igualitária, em prol de uma construção democrática que respeite 

os direitos fundamentais em suas expressões social, difusa e coletiva. Nesse sentido, 

Milton Santos (2009, p. 68) observa: 
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Por função social da propriedade pode-se compreender o conjunto de 

limitações impostas ao seu exercício num plano exclusivamente individual, 

egoísta e utilitarista, portanto vertical, de hierarquia e poder. Sua efetivação 

transcende o exercício da propriedade para além da seara do indivíduo, para o 

plano da coletividade, por tanto horizontal de igualdade e cooperação. 

 

Dessa maneira, ao analisar o dispositivo legal presente no texto constitucional, 

com destaque para o artigo 5º, incisos XXII e XXIII, é possível reconhecer que todos são 

iguais perante a lei, além de garantir que a propriedade atenderá a sua função social. Os 

princípios presentes no documento norteiam e asseguram a uma existência digna, 

conforme os ditames da justiça social (SILVA, 2007, apud TEIXEIRA, 2013). Para tanto, 

a Constituição Federal ao estipular o direito à propriedade como um direito fundamental 

pressupõem que todas as esferas, sejam elas públicas ou privadas, são dependentes, 

partindo-se do mero exercício de um direito fundamental individual para uma perspectiva 

social. 

Conjuntamente com o que prevê a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da 

Cidade inaugurado em 2001 determinou algumas diretrizes para o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade urbana na esfera municipal.Sendo assim, 

declara que todos os cidadãos precisam ter acessos aos serviços atinentes aos direitos 

sociais, como equipamentos, moradia, saneamento, transporte, serviço, lazer, trabalho, 

entre outros.  

Dando destaque ao que diz Carvalho Filho, “a função social pretende erradicar 

algumas deformidades existentes na sociedade, nas quais o interesse egoístico põe em 

risco os interesses coletivos” (2009, p. 793 apud DIAS; NASSER, 2017, p. 24). Ao 

refletir sobre o ponto em questão, percebe-se que tanto a Constituição Federal, quanto o 

Estatuto da Cidade são instrumentos capazes de alterar o conteúdo do direito fundamental 

à cidade, uma vez que passou a ter um caráter mais democrático e social, reafirmando o 

bem-estar individual na mesma proporção do bem-estar coletivo. 

No entanto, valendo o cumprimento da função social dos imóveis da cidade, cabe 

à prefeitura identificar, monitorar e aplicar as devidas sanções aos proprietários dos 

imóveis ociosos, a partir das determinações legais da Constituição Federal, do Estatuto 

da Cidade, do Plano Diretor Estratégico, das leis e decretos específicos e demais 

regulamentações. Porém, devido à carência de uma gestão pública eficiente, até hoje são 

pouquíssimas as experiências de municípios que efetivaram a aplicação destes 

instrumentos, caso que será abordado no último capítulo, tendo como exemplo alguns 
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resultados de pesquisas no Setor Sul da cidade de Uberlândia-MG, em que a existência 

dos vazios urbanos comprova a realidade sociourbanística e a ineficiência do Poder 

Público Municipal diante dos desafios da política urbana.  

 

2. A CIDADE E SUA COMPREENSÃO DA DESIGUALDADE SOCIOESPACIAL 

 

O século XXI é majoritariamente urbano, com pessoas sendo atraídas para os 

centros urbanos globalizados, fruto de um mundo mais conectado e dinâmico. Entretanto, 

essa atração que as cidades geram já foi maior em meados no século XX, neste caso, se 

tratando do Brasil. Segundo Milton Santos (2018), foi nos anos entre 1940 e 1980 que o 

país vivenciou uma grande inversão quanto ao lugar de moradia da população, trocando 

o meio rural pelo meio urbano, e com isso, na década entre 1970 e 1980, o crescimento 

dessa população urbana brasileira já superava a população total.  

Essa inversão do lugar de moradia foi devido ao grande contingente de pessoas 

que migram para os centros urbanos, atraídas por oportunidades de emprego, moradia e 

por uma qualidade de vida melhor. Como destaca Milton Santos (2018), em 1940 a taxa 

de urbanização no Brasil era por volta de 26% e em 1980, esse percentual ultrapassa os 

68%. Isso representa um crescimento de mais de 70 milhões de pessoas que passaram a 

viver em centros urbanos no país, em um período de apenas 40 anos.  Porém, o que ocorre 

com essa mudança no modo de viver, é um crescimento desordenado das cidades, 

principalmente das grandes metrópoles. 

No que se diz respeito a moradia, a ocupação do solo urbano nas cidades não 

conseguiu suprir as necessidades de habitação, surgindo assim as ocupações ilegais e em 

áreas de risco, caracterizando a periferização da cidade. Em contrapartida, Milton Santos 

(2018) cita que nos anos de 1940 e 1950 é a lógica da industrialização que prevalece nas 

cidades, uma vez que, a racionalização para o fluxo de mercadorias e escoamento da 

produção ditavam a gestão das cidades. Além disso, a gestão pública das cidades, tanto 

na época do Império quanto no período da República Velha, priorizou as infraestruturas 

de circulação, para garantir o escoamento barato e eficiente da produção agrícola 

brasileira (QUINTO JÚNIOR, 2003). Isso quer dizer que, os órgãos públicos 

responsáveis pelo controle das cidades estavam anteriormente e durante o período de 

crescimento populacional, voltados para problemas de circulação intraurbano. 

Sendo assim, Ermínia Maricato (2013) afirma que as reformas urbanas nas cidades 

brasileiras realizadas entre o final do século XIX e início do século XX, foram 
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majoritariamente de caráter sanitarista e de embelezamento, que difundiram um 

urbanismo moderno com tendência periférica, pois além de dar base para um mercado 

imobiliário capitalista, essas reformas excluíam a população para as bordas das cidades. 

Essa exclusão afetou principalmente – e ainda afeta nos dias atuais - as pessoas de baixa 

renda, postos a margem da sociedade, ou seja, que ficam de fora do que se pode 

denominar de “cidade legal”. 

Diante dessa problemática, vários autores discorrem sobre o processo de 

crescimento urbano desigual. Segundo a mesma autora, o processo de urbanização 

brasileira se relaciona com as características históricas de uma sociedade colonial, que 

ainda não rompeu com a dominação fundada no patrimonialismo e no privilégio. Já Luiz 

de Penedo Quinto Júnior (2003), afirma que a cultura urbanística brasileira seguiu por um 

caminho no qual a cidade pré-capitalista não possui como orientação a regulação social. 

Além disso, podemos mencionar sobre o os estudos de Milton Santos (2018), o qual faz 

uma reflexão sobre a cidade usando-a como relações sociais e sua materialidade, na 

medida em que ela é criadora de pobreza tanto em relação a estrutura socioeconômica, 

quanto física. Isto é, torna os habitantes das periferias pessoas ainda mais pobres. 

O processo de periferização das cidades só reforça o que Ermínia Maricato (2013) 

explana como tradição da sociedade brasileira em ignorar ou não reconhecer a existência 

de conflitos sociais, principalmente nas cidades, onde a desigualdade social se espacializa 

e pode ser entendida como desigualdade socioespacial. Como comprovação a esta 

situação das cidades, basta analisar os dados sobre a periferização das duas maiores 

metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo nos anos de 1970 e 1980, onde ambas 

receberam somente neste período 11,61% do crescimento demográfico do país 

(SANTOS, 2018). 

Este percentual exposto, expressa o quão atrativo são os grandes centros urbanos, 

todavia, os mesmos não possuíam estruturas físicas, espaciais e legais para abrigar todo 

esse contingente de pessoas, o que resultou em uma piora das condições de vida urbana. 

Com isso, o aumento da violência urbana nas metrópoles brasileiras é um dos indicadores 

mais expressivos dessa piora das condições de vida, além disso, esse processo de 

urbanização reproduz novos e antigos males urbanos, tais como a violência, a pobreza, as 

epidemias e a poluição (MARICATO, 2013).  

A denominada cidade legal, mencionada anteriormente, é a parcela do solo urbano 

onde os investimentos públicos e privados são efetivados, onde o poder público exerce 
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papel de controlador e regulador. Entretanto, a construção das cidades se manifesta de 

duas formas: uma é a cidade legal (já citada), e a outra é a cidade construída à sua margem, 

a cidade ilegal (FUJIMOTO; BURKT,2009). Com essa dualidade no processo de 

formação urbana, reconhece-se que uma parcela da população é excluída do acesso à 

cidade, sendo forçada a habitarem locais sem uma urbanização completa, com carência 

de serviços públicos essenciais como água e esgoto (MARICATO, 2013).  

Sendo assim, é visível nas cidades brasileiras o processo de segregação 

socioespacial, comprovado pelo sentido de mercadoria do solo urbano, sendo rentável 

apenas aos grupos que se beneficiam dessa lógica de mercado (BATTAUS; OLIVEIRA, 

2016). Com isso, entra-se na discussão sobre o papel do capital imobiliário na segregação 

das cidades e na visão do solo urbano como mercadoria, pois como diria Milton Santos 

(2018, p. 99), “mercado e território são sinônimos, um não se entende sem o outro”. 

O controle e a regulação do solo urbano para o planejamento das cidades é papel 

do Estado, entretanto, ao refletir sobre efetivação prática da regulação solo urbano, 

Ermínia Maricato (2013) afirma que o Estado é a expressão das classes dominantes e, 

com isso, torna-se impossível um planejamento democrático e igualitário, pois essa 

inviabilidade de planejar está ligada à falta de condições por parte da elite de conquistar 

uma posição hegemônica com suas propostas para a cidade. O Estado, que deveria regular 

a cidade, fica à mercê de grandes e fortes lobbies, incluindo o mercado imobiliário, que 

controla os investimentos públicos urbanos, acarretando em uma supervalorização da 

terra na cidade. 

Esse controle do mercado imobiliário sobre a terra urbana exclui a população 

carente do acesso à moradia e do direito a usufruir da cidade. Com isso, a arquiteta e 

urbanista afirma que o mercado imobiliário privado é restrito as classes hegemônicas e, 

por outro lado, as políticas sociais são ineficientes, ao passo que se verificam gigantescas 

contradições inerentes ao modelo capitalista, evidenciando o vácuo entre o que a 

legislação expõe e assegura e do que é realmente colocado em prática, restando apenas 

alternativas ilegais e informais para a maioria da população. 

As camadas sociais habitam setores urbanos de acordo com o poder aquisitivo 

(BATTAUS; OLIVEIRA, 2016), com isso, para a população carente sobra apenas o 

aluguel informal ou ocupações de terras ociosas e áreas de risco. Sobre esse ponto de 

vista, Luiz de Penedo Quinto Júnior (2003, p.191) explana sobre a questão do acesso à 

moradia:  
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A população cuja faixa de renda não ultrapassa cinco salários mínimos por 

família só tem uma forma de ter acesso à habitação digna, isto é, deve participar 

de um fundo público que financia suas parcelas imobiliárias em áreas que estão 

fora do interesse do mercado capitalista, caso contrário só lhes restaria o 

mercado informal das favelas e ocupações irregulares. 

 

Esse financiamento público para a habitação de interesse social, à exemplo do 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) do Governo Federal, é uma alternativa 

para a população de baixa renda que sonha com a casa própria. Contudo, o programa tem, 

em sua maioria, a implantação em zonas totalmente desprovidas de infraestrutura, 

causando o afastamento dessa população da cidade, conforme bem colocado pelo autor.  

Dessa maneira, cabe ressaltar que, para a produção da moradia, é necessária uma parcela 

da cidade e não da terra nua, totalmente sem suportes e demais estruturas que a compõem, 

sendo fundamental investir sobre a terra para que ela possa fornecer condições viáveis de 

moradia (MARICATO, 2013).  

 Com isso, se tratando da questão de investimentos sobre a terra para propiciar a 

implementação de loteamentos para moradia, entra-se na questão novamente, do mercado 

imobiliário. Locais da cidade onde o poder público investe severamente em infraestrutura 

urbana, faz com que, consequentemente, o preço da terra nessas áreas se eleve, excluindo 

assim a população carente desta área. Dessa maneira, o que se pode discutir com essa 

problemática é a questão do poder público e da legislação urbana sobre a terra, onde falta 

um controle e uma regulação maior sobre a influência do capital imobiliário na cidade, 

fazendo com que os investimentos urbanos do Estado possam ser usufruídos por todas as 

parcelas da população. 

A respeito disso, Ermínia Maricato é um excelente exemplo de pesquisadora ao 

se tratar de discussões a respeito da desigualdade socioespacial urbana. Ela menciona em 

seu livro “Brasil, cidades – alternativas para a crise urbana”, que a dimensão da 

desigualdade social no Brasil marca todos os momentos da vida nacional e, além disso, 

marca também o ambiente construído. A arquiteta e urbanista também afirma que a gestão 

urbana e os investimentos públicos aprofundam a concentração de renda e a desigualdade.  

No entanto, pode-se refletir que, aliado ao crescimento urbano das cidades, ações 

de especulação imobiliária e a falta de políticas públicas e fiscalização, surgem alguns 

fenômenos urbanos, entre eles, os vazios urbanos. Assim, ao tratar das grandes e médias 

cidades, essas condicionantes acabam por gerar resíduos sem ocupação e em áreas 

estratégicas, deixando de cumprir sua função social e contribuindo para o grande número 
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de pessoas sem moradia no país, caso que será tratar como estudo de caso no próximo 

capítulo. 

 

3. APLICAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA E SUA 

RELAÇÃO COM OS VAZIOS URBANOS NA CIDADE: CASO DE 

UBERLÂNDIA/MG3 

 

Como se sabe, é a partir do Estatuto da Cidade que as exigências constitucionais 

previstas no arts. 182 e 183 são vistos com a perspectiva de desenvolvendo enquanto 

política urbana, voltada a promover a inclusão social e territorial nas cidades brasileiras, 

em concordância com os princípios da função social da propriedade. Dessa maneira, o 

Plano Diretor é colocado como um instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão, que deve estruturar o planejamento urbano. 

Segundo o Estatuto da Cidade, outros objetos da política urbana foram 

regularizados, dentre eles o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, IPTU 

progressivo, o Direito de Preempção e a Desapropriação por Dívida Pública, cabíveis à 

análise em discussão da problemática dos vazios urbanos. Nesse sentido, pode-se afirmar 

que estes são de fato alguns mecanismos para contribuir no plano material e garantir a 

efetivação da função social da propriedade urbana e da cidade. 

No entanto, percebe-se que a aplicação destes instrumentos éineficaz ao comparar 

sua implementação nas grandes e médias cidades. Isso, pois, com o crescimento urbano 

há uma multiplicação de carências sociais, principalmente nas cidades médias brasileiras, 

que atrelado ao crescimento demográfico passam a enfrentar desafios, como o déficit 

habitacional, segregação socioespacial e a expansão das periferias. 

Nessa perspectiva, podemos destacar a cidade de Uberlândia/MG. A cidade com 

aproximadamente 700 mil habitantes, segundo dados do IBGE (2010), passou por intenso 

processo de urbanização nas últimas décadas, se configurando de forma dispersa, 

resultando na expansão da cidade, em que os vazios urbanos são resultados da 

desarticulação de fatores que geram remanescentes na dinâmica de ocupação territorial 

(SOUZA, 2019). 

                                                           
3 Base de dados utilizados do relatório final de pesquisa no prelointitulada “Cidades na contemporaneidade, 

urbanismo e urbanização: dispersão e fragmentação – o impacto dos vazios urbanos na dinâmica da cidade 

de Uberlândia/MG”, desenvolvida pela graduanda Letícia de Paula Souza, sob orientação da Profª. Dr. 

Maria Eliza Alves Guerra, pela da Universidade Federal de Uberlândia.  
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Com um olhar especial para essa nova dinâmica da cidade, podemos mencionar o 

Setor Sul que abriga um total de 19 bairros, sendo eles: Saraiva, Vigilato Pereira, 

Lagoinha, Carajás, Pampulha, Tubalina, Patrimônio, Jardim Karaíba, Jardim 

Inconfidência, Santa Luzia, Cidade Jardim, Morada da colina, Granada, Nova Uberlândia, 

Gávea, Jardim Sul, Laranjeiras, São Jorge e Shopping Park (Figura1). Ao todo, a região 

tem cerca de 65 km² (6.500 ha), com uma população que supera os 120 mil habitantes, de 

acordo com os dados da Prefeitura Municipal de Uberlândia (2010). 

  

Figura 3: Mapa do Setor Sul de Uberlândia 

 

Fonte: SOUZA, 2019. Organizado pelos autores. 

 

O contexto de formação da área e dos bairros estáligado com a migração da 

população residente do centro da cidade para áreas mais periféricas, atraídas por 

empreendimentos de luxo e de interesse popular que foram construídas, como também 

pela supersaturação do centro. Inicialmente, pode-se destacar que a ocupação do solo fora 

construída de modo planejado e com grande diversidade social e morfológica (SILVA, 

2012). Entretanto, o seuprocesso de ocupação territorial nos últimos anos pode ser 

considerado descontinuo, não criando uma unidade com o restante da cidade, gerando 

uma dispersão pautada entre interesses individuais. 

Sendo assim, o setor de estudo foi sendo ocupado através de um íntegro processo 

ideológico imobiliário e fundiário, fragmentando o espaço urbano com novos loteamentos 
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construídos de forma descontínua, tendo como consequência, a atuação de diferentes 

setores nesta região, que produziram os espaços urbanos e, por conseguinte, os vazios 

urbanos. Com essa discussão, chega-se na questão dos vazios urbanos, expressão cujo 

Gabriella Beltrame (2013, p. 115) destaca ser um espaço desprovido de conteúdo social 

e completa afirmando que: 

A expressão “vazios urbanos” remete ao sentido de ausência, ausências de 

múltiplas ordens associando-se, a princípio, às descontinuidades, a espaços 

residuais no tecido urbano, atribuídos ao processo capitalista permanente de 

construção e reconstrução da cidade, especializando, como afirma Borde 

(2012), as contradições desse processo. 

  

No que diz respeito ao Setor Sul da cidade de Uberlândia, Letícia de Paula Souza 

(2019), em sua pesquisa sobre os impactos dos vazios urbanos na dinâmica da cidade, 

lista os vazios urbanos presentes na área, chegando a um total de 12.873.142 m² de áreas 

consideradas como vazios urbanos, representando 20% da área total de todo o Setor Sul. 

Desde total, 11.038.540 m² são de glebas não parceladas (83%) e 1.834.602 m² são de 

vazios parcelados (15%) e, em relação aos vazios de domínio público, ou seja, 

pertencentes ao município e também áreas verdes livres, a autora destaca uma área de 

234.969 m² (2%). 

A Figura 2 a seguir ilustra a porcentagem de vazios urbanos privados presentes 

em cada bairro do Setor Sul, tendo destaque quatro bairros com uma elevada taxa desses 

vazios, são esses: Jardim Inconfidência, com 58% da área total; Gávea, com 57% da área 

total; Laranjeiras, com 48% da área total; e Nova Uberlândia, com 40% da área total. 
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Figura 4: Porcentagem de vazios urbanos privados por bairro no Setor Sul de 

Uberlândia 

 

Fonte: SOUZA, 2019. Organizado pelos autores. 

 

Por outro lado, há no Setor Sul uma presença de bairros com uma porcentagem de 

áreas vazias privadas menores do que 10%, tendo destaque os bairros Saraiva (1% da área 

total), Lagoinha (3% da área total), Tubalina (3% da área total), Vigilato Pereira (3% da 

área total), Granada (4% da área total) e Cidade Jardim (5% da área total). Ao analisar 

esses bairros em relação as demais, pode-se entender que esse percentual baixo é 

resultante de um período de ocupação e conformação de meados do século XX, que, ao 

serem comparadosnota-se uma diferença significativa na densidade e na quantidade de 

glebas vazias. 

Outros dados importantes sobre a região e que podemos tratar ao mencionar a 

problemática dos vazios urbanos, se refere ao valor da terra e a renda familiar da 

população ali residente (Figura 3 e Figura 4). Ao comparar esses três dados (porcentagem 

de vazios urbanos, preço da terra e renda familiar), pode-se ter um panorama social dos 

moradores da região sul da cidade: quem ali reside; onde reside; e a quem está destinada 

as glebas vazias ainda não ocupadas por construções, relacionando estes fatores com o 

tema central do trabalho, o direito à cidade. 

Tratando-se de renda familiar, o Censo Demográfico de 2010 evidencia que nos 

bairros ali presentes, a grande maioria da população possui uma renda entre dois e cinco 

salários mínimos. Entretanto, há alguns bairros onde o poder aquisitivo da população é 
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alto, ultrapassando a marca de mais de vinte salários mínimos, é caso dos bairros Jardim 

Karaíba e Morada da Colina, onde mais de 30% dos domicílios possuem renda superior 

a dez salários mínimos. 

Assim, ao se trata de renda familiar, tem-se em contrapartida no Setor Sul, o bairro 

Shopping Park, que segundo Simone Barbosa Villa (2017), é o maior empreendimento 

de habitação social já construído na cidade de Uberlândia. Além disso, a autora coloca 

que a população que ali reside possui uma renda majoritária entre um e dois salários 

mínimos, cerca de 80% da população ali residente. Este fato retrata o que foi discutido 

nos capítulos anteriores, no que se refere à desigualdade socioespacial, visto que o bairro 

Shopping Park se localiza espacialmente no tecido urbano de maneira desconexa e 

longínqua dos demais pontos de interesse da cidade.  

 

Figura 5: População com renda majoritária no Setor Sul de Uberlândia 

 

Fonte: IBGE, 2010. Organizado pelos autores. 

 

No quesito de preço da terra, a legislação municipal possui decreto que estabelece 

a planta de valores imobiliários de terrenos, edificações e glebas para cálculo do Imposto 

Predial Territorial Urbano (IPTU), usando como base um lote padrão de 12 metros por 

30 metros. O Decreto nº 17.416, de 29 de dezembro de 2017 separa a cidade por setores 

e nesses setores que estão inclusos os loteamentos. A Figura4 a seguir ilustra alguns 

loteamentos presente no Setor Sul e o seu respectivo preço para cálculo no decreto citado. 

 



323 
 

 

Figura 6: Valores imobiliários de terrenos, edificações e glebas no Setor Sul 

de Uberlândia 

 

Fonte: UBERLÂNDIA, 2017. Organizado pelos autores. 

 

Dessa forma, após análise dos dados da tabela anterior, juntamente com os dados 

de renda e percentual de vazios urbanos, pode-se inferir que determinadas regiões da 

cidade possuem especulação imobiliária e são destinadas apenas aum nicho da sociedade, 

gerando e reforçando uma segregação socioeconômica na cidade. Nessa perspectiva, 

observa-se uma contradição ao relacionar as informações, pois a partir da lógica 

capitalista das cidades, o alto percentual de vazios urbanos é influenciado pelos 

investimentos imobiliários próximos e de alto padrão, que por sua vez, irá acarretar em 

uma valorização desses lotes vagos, aumentando o preço da terra, e com issodificultando 

o acesso a terra pelas camadas mais vulneráveis da sociedade.  

Sob essa ótica, ao mencionar o cenário brasileiro, são poucas pessoas que possuem 

condições de pagar um preço mais elevado pelo uso do espaço, o que acaba por expor a 

desigualdade e a segregação urbana que o preço do imóvel produz (BELTRAME, 2013). 

Portando, tendo em vista os problemas gerados pelo modelo excludente de urbanização, 

pode-se notar a ausência de um olhar e aplicação específicos para os vazios urbanos para 

real efetivação da função social da propriedade. Assim, o caso estudado comprova a nova 

forma que a cidade está de consolidando e como tem ocorrido esta urbanização, com áreas 

não contíguas e acentuando a problemática da segregação socioespacial, além de reforçar 

o papel de novos agentes na formação da cidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

De acordo com o escrito aqui desenvolvido, entende-se que há uma desigualdade 

socioespacial relevante em relação ao direito à cidade, envolvendo o descumprimento da 

função social da propriedade urbana e o alto índice de vazios urbano, trazendo à tona o 

modo como foram e como vem sendo construídas e planejadas as cidades brasileiras. 

Assim, ao considerar a atuação da lógica capitalista no meio urbano, tem-se uma clara 

interferência desses elementos na esfera urbana e, consequentemente, na prática 

socioespacial.  

Nessa lógica, as cidades médias são vistas atualmente como exemplodo grande 

crescimento urbano e pela formação de vazios urbanos, evidenciando esse processo 

migratório da população mais vulnerável para lugares desprovidos de infraestrutura 

urbana e serviços considerados como essências para efetivação e acesso à cidade e 

moradia digna. Assim, como foi possível observar ao estudar o Setor Sul da cidade de 

Uberlândia, os vazios urbanos são influenciados pelos tipos de loteamento executado e, 

por isso, tornam-se áreas especulativas, quetendem a excluir espacialmente, como 

exemplificado pelo bairro Shopping Park, em que os habitantes sofrem com o 

deslocamento diário para poder ter acesso ao mínimo ofertado pela cidade, como serviço, 

educação e lazer. 

Portanto, ao mencionar esse processo de urbanização, a função social da 

propriedade urbana vincula-se ao acesso igualitário da sociedade à cidade, que deve estar 

em consonância com os interesses coletivos e as reais necessidades dos habitantes que 

compõem a sociedade. Nesse sentido, a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade têm 

por finalidade propor uma política de desenvolvimento urbano em prol da inclusão social 

e territorial das cidades.  

Porém, mesmo com uma legislação urbanística ampla, que possui mecanismos de 

inverter o cenário brasileiro de negações que impede o acesso igualitário da propriedade 

urbana, observa-se a carência de uma gestão pública eficiente e fiscalização adequada, o 

que torna todos os pontos colocados pelos documentos falhos. Sendo assim, pode-se 

refletir que a cidade só cumprirá sua função social na medida em que houver constante 

revisão e sem perder o foco nas demandas sociais. Ademais, a função social e o direito à 

cidade e a propriedade urbana precisam ser definidas pelo Poder Público e não pelo 

capital.   
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Resumo: O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) está entre os novos instrumentos de gestão 

das cidades e, como o Estudo de Impacto Ambiental, estabelece um diagnóstico prévio que 

identifica as condições socioambientais da área de influência da implantação de empreendimentos, 

possibilitando a avaliação de potenciais impactos em áreas urbanas. Assim, considerando sua 

finalidade, torna-se de extrema importância analisar sua efetividade para o desenvolvimento 

sustentável das cidades. Neste sentido, nosso estudo tem o objetivo de propor um método de 

avaliação qualitativa a ser aplicado à etapa de análise pública do EIV. Através de um sistema de 

avaliação baseado em valores de desempenho do método Sustainable Building Tool (SBTool), 

foram produzidas duas planilhas que avaliam as etapas da Avaliação Técnica e da Gestão 

Institucional deste instrumento pelo poder público, se constituindo em uma ferramenta adaptável 

e passível de aplicação a qualquer município brasileiro.  Como demonstração do método, 

analisamos casos licenciados para o município de Canoas. Nossos resultados mostraram que, em 

sua maioria, os EIVs avaliados são deficientes, prejudicando a devida identificação dos impactos 

dos empreendimentos. Finalmente, pondera-se que o método proposto pode ser utilizado para o 

aprimoramento da gestão pública, bem como para a realização de estudos acadêmicos em 

diferentes municípios e/ou regiões. 

 
Palavras-chave: Impacto Ambiental. Sustentabilidade. Planejamento Urbano. Gestão 

Urbana. Sustainable Building Tool. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, estima-se que 54% da população mundial residam em áreas urbanas, 

e que, em 2025 serão 58,2% (ONU, 2016). Esta é uma realidade nova, em que o 

crescimento futuro da população ocorrerá, sobretudo nas cidades (Leite & Awad, 2012). 

No Brasil, a partir de 1970, a população urbana passou a ser maior que a rural. Segundo 

o último Censo Demográfico, 84,36% da população brasileira já habitam áreas urbanas, 

restando apenas pouco mais de 15% em áreas rurais (IBGE, 2010). Uma das principais 

características do processo de urbanização no Brasil é a forma acelerada com que se deu 
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este crescimento. Entre 1950 e 1980, a população urbana passou de 36,16% para 67,70% 

(IBGE). Concomitantemente, ocorreram alguns avanços sociais, como a redução da 

mortalidade infantil, aumento da expectativa de vida e da escolaridade, além da 

diminuição das taxas de natalidade (Maricato, 2015). No entanto, este processo apenas 

transferiu do campo para as cidades, os problemas sociais, mantendo-se elevada a 

histórica desigualdade na distribuição de renda e oportunidades (Maricato, 2015; Leite & 

Awad, 2012). Neste contexto, a desigualdade na forma de uso e ocupação do território 

gerou grande impacto ao ambiente construído (Maricato, 2015) e, ao longo dos anos, as 

cidades brasileiras foram perdendo em qualidade de vida, muito em razão do 

favorecimento do desenvolvimento imobiliário em detrimento ao desenvolvimento da 

cidade (Rocco, 2006). Assim, devido a estas e outras demandas, as questões ambientais 

e de sustentabilidade passaram a ser debatidas em âmbito mundial. 

A Declaração de Estocolmo, documento final da Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente Humano, em 1972, é considerada um marco internacional dos 

direitos ambientais, tendo reconhecido a necessidade do crescimento planejado para a 

sustentabilidade das cidades e como forma de prevenir repercussões prejudiciais ao 

ambiente. Desta forma, o meio ambiente ecologicamente equilibrado passou a ser 

reconhecido como um direito humano fundamental (Lima & Calili, 2014). Neste 

contexto, a primeira Lei de Direito Urbanístico e Ambiental no Brasil foi implementada 

através do Decreto-Lei nº 1413, de 14 de agosto de 1975, que dispõe sobre o controle da 

poluição do meio ambiente e sobre o zoneamento urbano. Em 1981, a Lei 6.938 instituiu 

a Política Nacional de Meio Ambiente, que relacionou seus instrumentos e criou o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (Brasil, 1981). Entre os seus 

instrumentos, está a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), ferramenta do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA), e seu respectivo relatório (RIMA), instituídos pela Resolução 

CONAMA nº 01/86 (Rocco, 2006). No entanto, somente a contar do artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988, que protege o meio ambiente e a vida, a cidade passou a 

ter natureza jurídica ambiental (Lima & Calili, 2014). 

 

O Estatuto da Cidade e o Estudo de Impacto de Vizinhança 

No Brasil, o movimento da Reforma Urbana surgiu a partir de 1970, mas só tomou 

força durante a década de 1980 com o processo de redemocratização, quando da 

apresentação da emenda constitucional de iniciativa popular que resultou na incorporação 
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da questão urbana nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 (Bassul, 2005). 

A aprovação da Lei Federal 10.257, em 2001, denominada Estatuto da Cidade, 

regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabeleceu diretrizes para 

o planejamento urbano e disponibilizou um conjunto de normas e instrumentos, com o 

objetivo do cumprimento das funções sociais da cidade e da garantia ao bem-estar de seus 

habitantes (Lima & Calili, 2014). Com o objetivo de cidades socialmente mais justas e 

sustentáveis, esta legislação também estabeleceu novos conceitos de gestão pública, 

estímulo ao desenvolvimento urbano e regularização fundiária (Hoshino et al., 2014). O 

Estatuto da Cidade também pode ser considerado uma importante conquista da legislação 

para o meio ambiente, pois estabelece em suas diretrizes a garantia do direito a cidades 

sustentáveis, considerando que o seu desenvolvimento deve ser planejado de forma a 

evitar os efeitos negativos do crescimento urbano sobre o meio ambiente (Brasil, 2001). 

Portanto, suas normas apresentam importantes repercussões tanto na proteção do 

ambiente construído quanto do meio ambiente natural (Araújo, 2003; Nascimento, 2013). 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi uma conquista legitimada pela sociedade, sendo a 

sua efetividade dependente da implementação dos planos diretores municipais, onde a 

avaliação de impactos representa um dos principais instrumentos para a gestão urbano-

ambiental (Sampaio, 2005; Chamié, 2010). Contudo, até 2015, somente 50% dos 

municípios brasileiros haviam elaborado seus planos diretores (uma condição para a 

aplicação do Estatuto da Cidade), e em sua maioria apenas as cidades com mais de 20.000 

habitantes (IBGE, 2015).  

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), um destes novos instrumentos de 

gestão pública, prevê a participação da população diretamente nos processos de 

licenciamento urbanístico dos empreendimentos ou atividades passíveis de causar 

incômodos de vizinhança (Hoshino et al., 2014; Nascimento, 2013). O artigo 36 do 

Estatuto da Cidade estabelece que o município definirá em lei os empreendimentos e/ou 

atividades (privados ou públicos) que dependerão de elaboração do EIV para sua 

aprovação. Ainda, de acordo com o artigo 37, “[...] O EIV será executado de forma a 

contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à 

qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades” (Brasil, 2001). 

Desta forma, com uma base sólida de informações, o EIV deve possibilitar o suporte às 

decisões relativas ao desenvolvimento das cidades para as administrações municipais e 

para a população. Ainda, a partir do Estatuto da Cidade, o uso dos imóveis urbanos deixa 
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de ser somente uma discussão entre proprietários e/ou empreendedores e o poder público, 

visto que a sua utilização pode produzir impactos sobre seu entorno, causando reflexos 

no direito à qualidade de vida da população (Rocco, 2006; Sampaio, 2005; Cymbalista, 

2001).  

Assim como o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o EIV é um instrumento que 

deve se constituir em um diagnóstico preventivo, com estudos amplos das condições 

socioambientais da área de influência dos empreendimentos, além de identificar os 

possíveis danos da sua implantação. Desta forma, como consequência de sua aplicação, 

o EIV deve contribuir para o planejamento e o desenvolvimento sustentável urbano 

(Rocco, 2006; Valési, 2014), apesar do diagnóstico dos planos diretores no Brasil não 

apontarem propostas para a consolidação integrada de planejamento e gestão urbana 

ambiental (Costa et al., 2011). Outra característica importante do EIV é a exigência 

quanto à publicidade e acesso aos documentos integrantes do estudo. Desta maneira, a 

apresentação do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) (documento elaborado com 

uso de linguagem simples, acessível a qualquer interessado), se torna indispensável 

(Rocco, 2006). Neste sentido, também é essencial a realização da Audiência Pública, que 

se encontra expressa nas diretrizes da política urbana do Estatuto da Cidade, embora 

diversos autores divirjam quanto a sua obrigatoriedade para o EIV, por interpretações 

diferentes da Lei, bem como de sua previsão específica em lei municipal para ser aplicada 

(Rocco, 2006; Pegoraro, 2010; Nascimento, 2013). 

Mesmo diante da regulamentação obrigatória do EIV, determinada desde 2001 

pelo Estatuto da Cidade, bem como da sua importância como um instrumento regulador 

do uso e ocupação do solo urbano em benefício da cidade, a implementação deste estudo 

nos municípios brasileiros ainda é limitada. De acordo com a Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais do IBGE de 2013 e 2015, dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 

1.363 haviam incorporado o EIV como parte integrante do plano diretor, enquanto 540 

apresentavam o EIV como legislação específica, chegando desta forma a apenas 1.903 

municípios (34% do total) (Cassiano & Peres, 2017). Já no que tange aos estudos 

acadêmicos, é possível constatar que, até o momento, os métodos de avaliação propostos 

se concentram principalmente na elaboração e conteúdo dos EIVs (etapa desenvolvida 

pelo empreendedor), explorando a adoção de matrizes de impacto, que são referência na 

elaboração dos EIAs (Lollo & Röhm, 2005; Barreiros, 2017), ou na regulamentação de 

diretrizes para o desenvolvimento dos estudos (Cassiano & Peres, 2016). Contudo, ainda 
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são raros os métodos focados na etapa de avaliação pública, estando estes restritos à 

qualificação dos termos de referência (Alves, 2013). Portanto, permanece em aberto a 

questão da análise destes estudos pela própria gestão pública (designada a uma comissão 

técnica municipal), a quem cabe, em primeira instância, emitir parecer quanto à execução 

do empreendimento e/ou atividade proposta.  

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é propor um método de avaliação 

qualitativa para o EIV em sua etapa de análise pela gestão pública, e que seja passível de 

aplicação a qualquer município brasileiro. Através desta iniciativa, pretende-se que esta 

nova metodologia auxilie a compreensão das consequências da implementação deste 

instrumento, bem como contribua para o aumento da efetividade de sua análise pública. 

Como forma de demonstração das potencialidades do método proposto, na seção final 

deste trabalho, a aplicação desta nova metodologia é apresentada na avaliação de todos 

os EIVs aprovados em Canoas, município da Região Metropolitana de Porto Alegre 

(RMPA), ao longo de oito anos (a partir da aprovação do Plano Diretor Municipal, em 

2008). Adicionalmente, se observa a disponibilidade das informações à população 

atingida, a apresentação do RIV, e a participação da sociedade nas decisões quanto às 

medidas mitigadoras e compensatórias adotadas, o que propiciou também a análise da 

Gestão Urbana deste instrumento, pelo município. A avaliação do caso de Canoas se torna 

interessante na medida em que o município, devido à sua proximidade com a capital do 

estado, vem recebendo ao longo dos últimos anos uma série de grandes investimentos 

privados, transformando significativamente seu território (Marcos et al., 2017). 

 

MÉTODO 

 

Proposta de método de Avaliação dos Estudos de Impacto de Vizinhança 

 

Visando estabelecer uma nova metodologia, cuja avaliação abrangesse toda a 

etapa pública do EIV (Figura 1), optamos por separar a avaliação em duas etapas distintas, 

sendo a primeira relativa à avaliação técnica do estudo (etapa realizada por uma comissão 

técnica que avalia o conteúdo do estudo) e a segunda relativa à análise do processo 

institucional (etapa de responsabilidade do Poder Público e da comunidade através dos 

conselhos municipais). O processo público se inicia a partir da solicitação de aprovação 

do EIV ao município, sendo sua proposta elaborada pelo empreendedor e, normalmente, 

por uma empresa de consultoria ambiental. Os itens mínimos que devem ser 
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contemplados no EIV estão definidos no Estatuto da Cidade, no entanto, outros itens 

podem ser acrescidos pelo Poder Público Municipal, fazendo parte do seu Termo de 

Referência. A avaliação técnica dos estudos (Figura 1, etapa 1), durante o processo 

público de aprovação do EIV, é feita por uma equipe multidisciplinar (composta por 

técnicos de cada prefeitura), recomendando sua aprovação ou rejeição, e também 

estabelecendo medidas mitigadoras e/ou compensatórias para adequação dos 

empreendimentos. Adicionalmente, a tramitação deste processo apresenta etapas 

posteriores a serem cumpridas, como a aprovação em Conselhos e Audiência ou Consulta 

Pública, além da apresentação de documentos obrigatórios que fazem parte do processo, 

propiciando também a avaliação da gestão pública deste instrumento nas administrações 

municipais (Figura 1, etapa 2). 

 

Figura 1. Infográfico mostrando as fases do processo Privado e Público de elaboração e aprovação do 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). As etapas 1 - Avaliação Técnica do Estudo e 2 - Avaliação 

Institucional, representam o objeto de estudo deste trabalho.  

 

Fonte: Autores (2018). 

 

Etapa 1: Avaliação dos Estudos de Impacto de Vizinhança 

 

Para a avaliação dos estudos optou-se por uma proposta baseada nos valores de 

desempenho adotados pelo método internacional de avaliação de sustentabilidade do 

ambiente construído – SBTool (Sustainable Building Tool). O SBTool é um método que 

vem sendo desenvolvido desde 1996 por equipes internacionais, estando sob a 

responsabilidade da organização canadense (não-governamental) iiSBE (International 
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Initiative for a Sustainable Built Environment) (Aulicino, 2008; iiSBE, 2018). Este 

método, que permite adaptações às características locais de cada país ou região, foi 

adaptado para o Brasil pelo Laboratório de Planejamento e Projetos da Universidade 

Federal do Espírito Santo, que desenvolveu a ferramenta ASUS (Avaliação de 

Sustentabilidade) (Alvarez & Souza, 2015). Em relação aos métodos de avaliação e 

certificação ambiental atualmente em uso no Brasil, se considera que, o SBTool como 

uma ferramenta de avaliação de desempenho especificamente para projetos, se torna mais 

adequada a esta proposta (Aulicino, 2008; Souza, 2008).  

A forma de avaliação proposta é expressa de acordo com os valores de 

desempenho do método SBTool, onde os mesmos são relacionados a uma escala que varia 

de -1 a +5, com a seguinte interpretação: -1 para desempenho negativo (ou nulo), 0 para 

desempenho mínimo (prática padrão), +3 para desempenho bom (positivo) e +5 para 

prática de excelência (positivo). A partir do termo de referência adotado pelo município, 

incluídos os itens obrigatórios, para atendimento dos estudos de impacto de vizinhança, 

se propõe a estruturação de uma planilha de pontuação onde para cada item será atribuído 

um valor de desempenho. O resultado do somatório final para cada estudo será 

classificado através de um sistema de graduação de desempenho com cinco níveis, onde 

Y é o total de pontos negativos possíveis, e X é o escore máximo de pontos positivos 

possíveis, da seguinte forma: desempenho negativo (-y a -1), desempenho mínimo (0 a 

0,25x), desempenho bom (>0,25 a 0,50x), desempenho superior (>0,50 a 0,75x) e 

desempenho de excelência (>0,75 a x). Observa-se que o escore máximo é fixado a partir 

do número de itens obrigatórios do termo de referência para o EIV de cada município, 

multiplicado pelo valor de desempenho máximo do método SBTool (ou seja, +5 para 

prática de excelência). Ainda, como o EIV se constitui em um diagnóstico da situação 

atual e da avaliação de cenários futuros para a implantação de um empreendimento e/ou 

atividade, é entendido que todos os itens avaliados devem ser considerados igualmente 

importantes e, por essa razão, se optou por manter todos os itens com o mesmo peso para 

a avaliação. Neste sentido, os EIVs devem ser avaliados qualitativamente, conforme o 

atendimento ao conteúdo mínimo estabelecido no Estatuto da Cidade, que são 

respectivamente: (i) adensamento populacional, (ii) equipamentos urbanos e 

comunitários, (iii) uso e ocupação do solo, (iv) valorização imobiliária, (v) geração de 

tráfego e demanda por transporte público, (vi) ventilação e iluminação, (vii) paisagem 

urbana e (viii) patrimônio natural e cultural, e ainda quanto aos demais itens constantes 
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dos termos de referência (de acordo com cada município). No caso específico do 

Município de Canoas (que foi utilizado como exemplo de aplicação da metodologia neste 

estudo), a prefeitura municipal exige, entre outros quesitos, a descrição da área de 

influência do empreendimento, a avaliação dos impactos em todas as fases de implantação 

e operação do mesmo, e a proposição de medidas mitigadoras e compensatórias. 

Para demonstrar a aplicação do método, utilizamos como exemplo os dois 

primeiros EIVs aprovados pelo Município de Canoas, os empreendimentos imobiliários 

Rossi Ideal (com área de 188.618,30 m², localizado no Bairro Fátima) e Capa Rodobens 

(com área de 103.097,52 m², localizado no Bairro Brigadeira), cujos estudos foram 

protocolados para análise do órgão público em 2009 e 2010, respectivamente (Figura 2). 

Os EIVs foram avaliados conforme os seguintes critérios: os itens com informações 

insuficientes ou sem informações foram avaliados com desempenho negativo (-1); os 

itens que apresentaram informações mínimas foram avaliados com desempenho padrão 

(0); os itens que apresentaram informações completas, respondendo a todas as questões, 

foram avaliados com desempenho bom (3); e os itens que apresentaram Estudo de 

Impacto de Tráfego (EIT) e/ou Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE), que 

não constam do Termo de Referência do Município de Canoas, mas podem ser solicitados 

como informações complementares, receberam pontuação máxima (5), por qualificarem 

os respectivos estudos. Estes critérios poderão ser arbitrados de acordo com a equipe 

técnica municipal. 

Para a escala de avaliação do resultado final, de acordo com o Termo de 

Referência do Município de Canoas, que possui um total de 16 itens, se alcança uma 

pontuação máxima negativa de -16 pontos e uma pontuação máxima positiva igual a 80 

pontos. Desta forma, a aplicação deste método, por uma comissão técnica 

multidisciplinar, permitirá a identificação mais precisa dos pontos fortes e fracos dos 

EIVs. A partir da avaliação de desempenho de cada item são identificadas as necessidades 

de possíveis complementações, ficando mais claro se o estudo responde às informações 

necessárias à tomada de decisão. Por exemplo, através da aplicação da metodologia 

proposta aos dois estudos de caso apresentados na Figura 2, é possível observar que 

mesmo os itens obrigatórios estabelecidos pelo Estatuto da Cidade para o EIV (item nº 4, 

relacionados ao diagnóstico e prognóstico) obtêm desempenho mínimo, e até mesmo 

negativo, quando avaliados. A aplicação sistemática destas avaliações permite, ainda, a 

criação de um critério objetivo, como uma pontuação mínima para a 
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aprovação/reprovação dos estudos pela comissão técnica, bem como a inclusão ou 

exclusão de algum item do Termo de Referência. 

 

Figura 2. Avaliação de desempenho dos Estudos de Impacto de Vizinhança (EIVs) dos 

empreendimentos Rossi e Rodobens, aprovados pelo Município de Canoas, de acordo com cada 

item do Termo de Referência, classificados pela escala de desempenho e análise final pela escala 

de avaliação dos resultados. No item 4 se destacam as questões obrigatórias para análise, de 

acordo com o Estatuto da Cidade (EC). * Estudo de Impacto de Tráfego (EIT).  

 

 

Fonte: Autores (2019). 

Etapa 2: Avaliação da Gestão Pública do EIV 

 

O processo de gestão pública dos EIVs também foi avaliado, considerando as 

etapas da análise pública e da apresentação de documentos obrigatórios, estabelecidos 
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pela gestão municipal, para a tramitação de sua aprovação. Para esta avaliação, se 

estruturou uma planilha de verificação quanto ao atendimento destas etapas e aos 

principais documentos necessários, de acordo com os EIVs avaliados na pesquisa. São 

eles, respectivamente: (i) Licença Ambiental Prévia (LP), (ii) Resolução da Comissão 

Técnica Municipal, (iii) Resolução do Conselho Municipal, (iv) Projeto do 

Empreendimento, (v) Estudo de Impacto de Tráfego (EIT), (vi) Termo de Compromisso, 

(vii) Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), e (viii) Audiência ou Consulta pública. 

A avaliação para cada item é expressa de acordo com a seguinte interpretação: A (Atende) 

quando foi atendido o documento/etapa, AP (Atende Parcialmente) quando foi atendido 

em parte, ou substituído por documento equivalente, ou D (Dispensado) quando o 

documento foi dispensado do processo e, N (Não Atende) para o não atendimento ao 

documento/etapa do processo. Considerou-se aqui apenas a observação das etapas do 

processo (e do seu cumprimento) e não uma avaliação baseada em escores de desempenho 

(como realizado na etapa anterior). Novamente, cabe destacar que os documentos e etapas 

avaliados deverão estar de acordo com os procedimentos estabelecidos por cada 

município, tratando-se aqui de itens obrigatórios no processo e para a publicização dos 

estudos. Ainda, os dois estudos de casos anteriormente avaliados (Rossi e Rodobens) 

foram utilizados para demonstrar a aplicação da metodologia. Assim, a figura 3 

demonstra a avaliação da etapa pública do EIV nas comissões e conselho, e através da 

identificação do atendimento aos principais documentos que fazem parte do processo 

institucional, até sua finalização. 

A partir da aplicação do método proposto, em ambos os casos, é possível observar 

a ausência do processo de Audiência ou Consulta Pública (que deveria permitir a 

participação da população da área diretamente afetada pelo empreendimento) e do RIV 

(relatório do estudo em linguagem acessível, que deveria ser entregue para divulgação 

aos interessados) na aprovação dos EIVs. Nesse caso, a sistematização das etapas do 

processo permite que a gestão pública identifique as necessidades de possíveis 

adequações ou mudanças. 
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Figura 3. Demonstração do atendimento institucional as etapas e principais documentos dos processos de 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) na fase de análise pública. Os empreendimentos Rossi e Rodobens, 

cujos EIVs foram aprovados no Município de Canoas em 2009 e 2010, respectivamente. 

 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

 

ESTUDO APLICADO AO MUNICÍPIO DE CANOAS  

 

O Município de Canoas, localizado na RMPA, atualmente compreende um 

território de 131,096 km² e uma população estimada de 344.957 habitantes (IBGE, 2018). 

Canoas teve origem no povoamento junto ao primeiro trecho da estrada de ferro que ligou 

São Leopoldo a Porto Alegre, tendo sido elevado à categoria de município em 1939. Em 

2019, Canoas completou 80 anos de emancipação com um percentual de expansão urbana 

superior a 50%, enfrentando grandes problemas em relação à mobilidade, habitação, 

segurança, saúde (entre outros aspectos sociais), o que impacta diretamente a qualidade 

de vida de seus habitantes (Marcos et al., 2017). Assim, a condução do seu crescimento, 

contemplando a sustentabilidade ambiental, é um grande desafio (ICXXI, 2011). Em 

cumprimento ao Estatuto da Cidade, em 2008, o Município aprovou um novo Plano 

Diretor (Lei 5.341), posteriormente revisado pela Lei 5.963/2015, para atender as 

necessárias adequações dos instrumentos disponibilizados pela legislação federal. Com a 

aprovação do Plano Diretor de 2008, Canoas iniciou a regulamentação/aplicação do EIV, 

o que envolveu o estabelecimento de novos procedimentos administrativos, bem como a 

adoção de uma nova metodologia para a aprovação dos projetos. Neste contexto, a 

avaliação do EIV no município é feita por uma equipe multidisciplinar (considerando as 

matérias específicas envolvidas), a Comissão de Controle Urbanístico, a quem cabe 
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parecer conclusivo quanto à sua aprovação, rejeição ou complementação, para posteriores 

encaminhamentos (Canoas, 2015). 

A partir de uma extensa consulta aos arquivos da Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano e Habitação da Prefeitura de Canoas, foram localizados todos os EIVs de 

empreendimentos e atividades avaliados pelo Município, no período de 2009 a 2016 

(descritos no Figura 4 - Anexo 1), que abrange dois mandatos municipais. Para avaliar o 

EIV como instrumento de gestão/qualificação ambiental, foram compilados todos os 

dados disponíveis sobre os empreendimentos avaliados e aprovados, como, por exemplo, 

imagens, fotos, mapas e documentos públicos. Neste período foram encaminhados à 

Prefeitura Municipal de Canoas um total de 28 processos de EIV para análise, sendo que 

destes, 25 foram aprovados. Através da consulta ao parecer de avaliação dos três estudos 

reprovados, constatou-se os seguintes motivos: (i) impossibilidade quanto ao 

parcelamento do solo (tornando o empreendimento inviável); (ii) o estudo apresentado 

estava em desacordo com o Termo de Referência (não passando sequer da primeira fase 

de análise); (iii) o estudo não apresentou os projetos urbanísticos necessários. Dos 25 

estudos aprovados, 13 foram de empreendimentos imobiliários residenciais, na forma de 

loteamentos ou condomínios. Destes, somente dois foram de empreendimentos 

residenciais de interesse social, promovidos pelo Poder Público. Entre os demais estudos 

aprovados, cinco foram de empreendimentos comerciais, três industriais, dois do setor de 

logística e dois institucionais. 

 

Avaliação dos Estudos de Impacto de Vizinhança 

O método proposto foi aplicado aos 25 EIVs aprovados de 2009 a 2016 no 

Município de Canoas (Figura 4 - Anexo 1), e os resultados estão demonstrados na Figura 

5 (Anexo 2). A avaliação dos estudos foi realizada usando os mesmos critérios de 

avaliação descritos na metodologia, para o Termo de Referência de Canoas (com os seus 

16 itens apresentados na Figura 2). Neste contexto, foi possível observar que os 

empreendimentos SUSEPE e Multiplan apresentaram estudos para duas fases (I e II), com 

um segundo EIV para ampliação ou complementação dos empreendimentos. Como 

resultado da avaliação de desempenho, pelo método proposto, obteve-se: (i) 01 estudo 

com desempenho SUPERIOR, com 51 pontos; (ii) 03 estudos com desempenho BOM, 

com pontuação entre 33 e 26 pontos; (iii) 13 estudos com desempenho MÍNIMO, com 

pontuação entre 18 e 1 pontos; e (iv) 08 estudos com desempenho NEGATIVO, entre -1 
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e -15 pontos. Portanto, a maioria dos EIVs avaliados ficaram na faixa de desempenho 

mínimo, apesar de alguns também apresentarem o EIT (ou EVTE) que qualificaram a 

pontuação dos estudos.   

A partir da análise dos desempenhos foi possível observar que as avaliações 

negativas se deram, em grande parte, nos itens do diagnóstico e prognóstico (item nº 4 da 

Figura 2), nos itens de elaboração de programas de monitoramento dos impactos e 

medidas mitigadoras (item nº 7 da Figura 2), e na avaliação dos impactos nos meios físico, 

biótico e antrópico nas áreas de influência direta e indireta dos empreendimentos (item nº 

8 da Figura 2). Assim, a maior parte dos estudos que obtiveram desempenho final 

negativo se enquadrou nesta situação. Adicionalmente, durante a leitura de cada EIV, foi 

possível observar que os estudos que foram divididos por áreas de conhecimento, com o 

diagnóstico e parecer de cada profissional, separadamente, obtiveram desempenho 

inferior aos EIVs que apresentaram diagnóstico conjunto, confirmando que a maior 

integração das equipes multidisciplinares resulta em um aprimoramento do documento e, 

consequentemente, de sua conclusão. Outro fato que chama atenção nos processos é a 

falta de observação às medidas mitigadoras apontadas em alguns estudos, como soluções 

com a implantação de telhados verdes ou planos de monitoramento de impactos. Ainda, 

constatou-se a incompatibilidade entre o que seriam obrigações legais e compensações 

ou mitigações de possíveis impactos, como a execução de praças e ruas (infraestrutura 

obrigatória por lei para loteamentos) e que acabaram sendo indicadas pelos responsáveis 

técnicos como mitigações, ou, ainda, medidas apontadas para execução pelo próprio 

município. Por fim, foi possível verificar que, dos 25 EIVs aprovados, 11 foram 

elaborados pela mesma empresa, e destes, quatro foram avaliados com desempenho 

negativo e sete com desempenho mínimo (mesmo com a inclusão do EIT), sendo usual a 

repetição dos erros e inconsistências, especialmente em relação aos itens do diagnóstico 

e prognóstico. 

 

Avaliação da Gestão Pública do EIV 

Para a avaliação da fase de gestão pública a metodologia proposta também foi 

aplicada aos 25 EIVs aprovados em Canoas (período de 2009-2016), conforme descrito 

anteriormente. Os resultados são apresentados na Figura 6 (Anexo 3). Os principais 

documentos e etapas selecionados para a avaliação de Canoas foram: (i) Resolução da 

Comissão de Controle Urbanístico (CCU) (Canoas, 2016); (ii) Resolução do Conselho 
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Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) (Canoas, 2011); (iii) Licença 

Ambiental Prévia (LP); (iv) Projeto do EIV; (v) Estudo de Impacto de Tráfego (EIT); (vi) 

Termo de Compromisso (TC); (vii) Audiência Pública (AP) e (viii) Relatório de Impacto 

de Vizinhança (RIV). Mesmo não sendo relacionado no Termo de Referência de Canoas, 

o RIV foi incluído por sua importância para a participação da população. Novamente 

aponta-se que os empreendimentos SUSEPE e Multiplan apresentaram estudos para duas 

fases (I e II), com um segundo estudo complementar.  

A partir desta análise, verifica-se que quatro empreendimentos que obtiveram 

aprovação não haviam apresentado a Licença Ambiental Prévia, o que pode ser 

considerado uma falha grave, visto que este é um dos principais documentos necessários 

para o encaminhamento do estudo. Destes empreendimentos, três aguardavam a Licença 

do Órgão Ambiental Estadual, caso do loteamento Central Park II, apesar do Termo de 

Compromisso com o município já ter sido assinado e mitigações também já terem sido 

iniciadas. Ainda, dois empreendimentos avaliados com atendimento parcial neste item 

apresentaram licenças fora do prazo de validade, mas também tiveram os seus Termos de 

Compromisso assinados com o município. Estes casos podem ser vistos como graves 

inconformidades, na medida em que podem não ter sido considerados, tanto nos projetos 

quanto nas avaliações, possíveis condicionantes ambientais. Dos 25 empreendimentos 

aprovados, cinco não haviam assinado o Termo de Compromisso com o município até 

2016 e, portanto, ainda não atendiam todas as exigências para instalação dos 

empreendimentos ou atividades. Cabe observar que o Termo de Compromisso pode ser 

assinado até a aprovação de todos os projetos, etapa anterior ao início das obras. Ainda, 

os empreendimentos de habitação de interesse social MQ5 e MQ3, promovidos pelo 

próprio município, cumpriram todos os itens constantes das Resoluções (uma exigência 

do órgão financiador) e, por esse motivo, foram dispensados do Termo de Compromisso.  

Quanto à Audiência Pública, constatou-se que apenas cinco empreendimentos 

realizaram esta etapa, e ainda, que estas audiências só aconteceram por obrigatoriedade 

do licenciamento ambiental, ou por necessidade de mudança no zoneamento urbano, caso 

também obrigatório segundo o Plano Diretor municipal. Em Canoas, a Audiência Pública 

não foi regulamentada para o EIV, apesar de constar nas diretrizes gerais do Estatuto da 

Cidade e do Plano Diretor. Segundo Rocco (2006), a exigência de Audiência Pública na 

norma geral (Art 2º, XIII do Estatuto da Cidade), para empreendimentos ou atividades 

com as mesmas características da exigência do EIV, determinam a sua obrigação. 
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Também se verificou que, apesar de qualificar o diagnóstico e prognóstico, o EIT não é 

um estudo obrigatório no Município de Canoas. Constando no Plano Diretor municipal 

como um estudo complementar, o EIT deve ser solicitado de acordo com o porte e o 

possível impacto do empreendimento (Canoas, 2015), o que em parte explica a razão pela 

qual 10 dos 25 estudos não apresentam este documento. 

 

DISCUSSÃO 

Como fica evidenciado pela aplicação da metodologia proposta neste trabalho, é 

possível questionar a efetividade dos EIVs avaliados na determinação da 

adequação/inadequação dos empreendimentos, bem como na atribuição de medidas 

adequadas para a mitigação dos impactos sociais/ambientais, preservando, desta forma, a 

qualidade de vida da população, direta ou indiretamente afetada, e a sustentabilidade 

urbana (Ghizzo, 2010). Neste sentido, os principais questionamentos se dão a respeito da 

confiabilidade dos estudos que sequer obtiveram um desempenho mínimo, destacando-

se a avaliação negativa em grande parte dos itens do diagnóstico e prognóstico, elencados 

como questões obrigatórias pelo Estatuto da Cidade. Nestes casos, aumentam os riscos 

(já existentes) de uma avaliação política onde costumam ser atribuídos pesos diferentes 

para questões econômicas, sociais e ambientais (Vargas, 2000). Em relação à elaboração 

dos EIVs, a partir da avaliação dos diferentes projetos submetidos à Prefeitura de Canoas, 

é possível inferir que as propostas que realizaram as análises de forma interdisciplinar 

apresentaram melhor qualidade do que aquelas que optaram pela divisão de assuntos na 

forma de diagnósticos por especialidades. Este padrão também foi observado por Ghizzo 

(2010) durante a avaliação de EIVs de Florianópolis. Tão importante quanto a exigência 

da elaboração/execução do EIV, deveria ser sua avaliação criteriosa, incluindo pareceres 

técnicos embasados acerca da viabilidade dos projetos propostos (Ghizzo, 2010), deste 

modo estabelecendo modelos de decisões (Cassiano & Peres, 2017), e que estes estejam 

à disposição dos interessados. No entanto, poucas análises e conclusões foram 

encontradas anexadas aos processos avaliados.  

Quanto à participação social, o EIV requer uma análise caso a caso, com um olhar 

técnico e social e, portanto, a construção de um processo participativo, compartilhado 

com o cidadão, e contemplando sua compreensão, é muito importante (Rocco, 2006). 

Desta forma, se torna indispensável a disponibilização dos estudos, em linguagem 

acessível à comunidade, informando com clareza os benefícios e ônus previstos em cada 
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empreendimento (prevendo a apresentação do RIV), além da realização de Audiências 

Públicas (Ghizzo, 2010; MPF, 2004). Infelizmente, este cenário só foi encontrado em 

pouquíssimos casos entre os estudos analisados. Em Canoas, a etapa pública de Audiência 

ou Consulta se restringiu somente aos casos obrigatórios em que foram necessárias 

alterações no zoneamento ou Licença Ambiental do órgão estadual (quando necessário o 

EIA). No entanto, foi possível constatar, pela falta de documentos (e procedimentos 

consolidados), que a divulgação se deu de maneira precária, sem compromisso com as 

áreas diretamente afetadas pelos empreendimentos.  

Adicionalmente, se constatou que outros fatores dificultam/restringem o acesso 

aos dados dos estudos aos possíveis interessados. Por exemplo, a maior parte dos EIVs 

não se encontra em um arquivo único, e nem sempre foram protocolados na prefeitura 

com o nome comercial dos empreendimentos. Ainda, a publicação destes estudos, que no 

início da pesquisa se encontravam, em parte, no sítio eletrônico da prefeitura municipal, 

tornou-se indisponível desde 2018, após uma reformulação do sistema. Neste contexto, o 

Município de Florianópolis (SC) pode ser considerado um bom exemplo na divulgação 

dos EIVs, através do Instituto de Planejamento Urbano (IPUF), órgão municipal que 

sendo responsável pela sua tramitação, arquiva e disponibiliza livremente os estudos em 

seu sítio eletrônico. Esta possibilidade permite a formação de um banco de dados 

municipal, se constituindo em um passo importante para permitir o acesso/uso do 

conhecimento produzido, tanto como fonte de pesquisa para novos estudos, quanto para 

o acúmulo de dados para a gestão pública do EIV (MPF, 2004). 

 

CONCLUSÕES 

 

A proposta de um método de avaliação qualitativa para o EIV, em sua análise pela 

gestão pública, e que seja passível de aplicação em qualquer município brasileiro, vem ao 

encontro da necessidade de que estes estudos não sejam utilizados somente para a 

legitimação dos processos. Neste contexto, o desenvolvimento de uma ferramenta de 

avaliação torna-se importante para a qualificação dos processos públicos, facilitando a 

análise e o acompanhamento da gestão, e consequentemente, proporcionando a 

qualificação também dos estudos. Para além da gestão pública, o método proposto 

também pode ser utilizado em outros estudos acadêmicos que se proponham a comparar 

a aplicação dos EIVs em diferentes municípios e/ou regiões. Além disso, pode contribuir 

com as análises de outros fóruns de discussão, como a revisão dos planos diretores 
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municipais. A avaliação da aplicação do EIV através da metodologia proposta permite 

revisar questões como a incorporação das consultas e audiências públicas nos processos, 

e a forma de acessibilidade aos estudos. Para mais, a continuidade deste estudo também 

poderá transformar este método em uma ferramenta digital, para o uso da gestão pública, 

incluindo a possibilidade de seu uso para consulta pela população. Portanto, este método 

tem a intenção de se tornar uma ferramenta útil para avaliação/qualificação dos EIVs, e 

vir a ser aplicado a partir de qualquer Termo de Referência municipal. Assim, se aplicado 

adequadamente pelo órgão competente, poderá auxiliar a gestão pública na tomada de 

decisão dos processos de implantação de empreendimentos ou atividades potencialmente 

causadoras de impactos ambientais e/ou que alterem a dinâmica da cidade. 

Adicionalmente, com suporte nos resultados obtidos, é possível avaliar a real contribuição 

dos estudos apresentados e, consequentemente, determinar se as medidas mitigadoras e 

compensatórias adotadas, a partir destes, contribuem para a sustentabilidade ambiental 

urbana e para a qualidade de vida da população. 
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Anexo 1 – Identificação dos Estudos de Impacto de Vizinhança avaliados 

 

Figura 4 – Identificação e principais características dos 28 EIVs avaliados pelo Município de 

Canoas, no período de 2009 a 2016. Fonte: Autores (2019). 
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ANEXO 2 – Aplicação do método de avaliação de desempenho dos EIVs no estudo de caso do Município de 

Canoas 

 
Figura 5 - Avaliação de desempenho dos 25 EIVs aprovados pelo Município de Canoas, de 2009 a 2016, de acordo 

com cada item do Termo de Referência. No item 4 se destacam as questões obrigatórias para análise, de acordo com 

o Estatuto da Cidade (EC). *Estudo de Impacto de Tráfego (EIT). ** Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 

(EVTE).  Fonte: Autores (2019). 
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ANEXO 3 – Aplicação do método de avaliação da Gestão Pública do EIV no estudo de 

caso do Município de Canoas 

 

 
Figura 6 - Demonstra o atendimento institucional as etapas e principais documentos dos 25 processos de 

EIV na fase de análise pública, aprovados no período de 2009 a 2016 no Município de Canoas (RS).  

Fonte: Autores (2019). 
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O REGIME DE PROTEÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE URBANAS 

 

João Telmo de Oliveira Filho(autor)1 

Nára Beatriz Chaves Alves(coautora)2 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo refletir sobre as competências constitucionais 

ambientais e urbanas e as regras estabelecidas pela legislação ambiental e urbanística 

brasileira referente ao regime de proteção das áreas de preservação permanente urbanas. 

As determinações presentes no novo Código Florestal brasileiro -  Lei 12.471/2012 e 

presentes no Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257/2001 estabelecem diretrizes comuns ao 

regime de competências ambientais para as áreas rurais e urbanas o que muitas vezes gera 

conflito com leis municipais. Este trabalho aborda assim as competências urbano-

ambientais conforme e Constituição Federal de 1988, faz considerações sobre regime de 

proteção das de preservação permanente urbanas e, por fim, conclusões sobre o tema. 

 

Palavras-chave: Constituição Federal. Competências. Áreas de Preservação Permanente. 

Código Florestal. Estatuto da Cidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As divergências e resistências são processos que derivam de construções, em que 

movimentos hegemônicos e contra hegemônicos são formados, a partir das discussões e 

articulações de leis, governos e sociedade. De modo geral, é espaço que se divide em 

querer e poder, diálogo complexo porque as correlações de forças encontradas não têm 

as mesmas temporalidades, dialogam com diferentes espaços geográficos, políticos, 

sociais, econômicos entre outros. 

Neste cenário, o espaço ambiental e urbano tem sua inserção pela convergência 

entre o processo de harmonização e o processo de conflito, em face aos impactos 

ambientais advindos dos mais diversos contextos que conflitam normas jurídicas, as 

quais, a interpretação reporta à insegurança jurídica em diversos momentos. 

Com isso, a transposição e/ou hierarquização de leis federais, estaduais e 

municipais muitas vezes não convergem o regime de competências apregoada pela 

Constituição Federal de 1988 ao espaço urbano ambiental urbano e, em específico, o 

                                                           
1 Advogado (PUCRS), doutor em planejamento urbano e regional (Propur -UFRGS), pós doutor em Direito 

pela Universidade de Coimbra – Portugal, professor da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. 

Email: joaotelmofilho2@gmail.com. 
2 Co-autor. Graduada em Ciências Sociais e Jurídicas, advogada, Mestre e Doutora em Extensão Rural 

(UFSM) professora no Colégio Politécnico da UFSM. Email; chavesnara@gmail.com. 
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regime de proteção das áreas de preservação permanente urbanas. Neste quadro é 

importante reforçar a caracterização do Estatuto da Cidade e do Código Florestal 

brasileiro como leis de diretrizes gerais da legislação urbana e ambiental brasileira. 

Além das disposições do novo Código Florestal, com o estabelecimento de 

diretrizes iguais ao regime de competências ambientais para as áreas rurais e urbanas, 

alterações recentes no Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 

determinam um regime de proteção das áreas de preservação permanente urbanas 

conforme as diretrizes e normas das leis gerais federais e resolvem o conflito aparente das 

normas gerais ambientais e urbanísticas com a legislação municipal. A partir dessa 

constatação, nos permite apresentar esta reflexão, dialogando sobre as contradições nas 

competências urbano-ambientais trazidas na legislação ambiental brasileira referente à 

proteção ambiental.  

  Este trabalho apresenta seções abordando as competências urbano-ambientais à 

luz da Constituição Federal de 1988 que interagem com a temática proposta, as 

determinações presentes no novo Código Florestal brasileiro -  Lei 12.471/2012 e 

presentes no Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257/2001, sobre o regime de proteção das 

áreas verdes urbanas e, por fim, algumas considerações sobre o tema.  

 

2. AS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS URBANO-AMBIENTAIS 

 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225 dispõe que “Todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” Conforme o parágrafo primeiro, 

para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: “I -  preservar e 

restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas” (...) “III -  definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais 

e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.” Embora toda a discussão sobre a 

caracterização do direito, o direito de todos entre outros aspectos de reflexão doutrinária 

importante, temos que a responsabilidade pela efetividade da proteção ambiental é 

essencialmente pública e não há diferenciação precisas entre os entes federados sobre as 
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suas atribuições próprias, provocando interpretações normativas divergentes no âmbito 

da gestão ambiental. 

Cabe aqui, portanto, uma síntese sobre os modelos de partilha ou repartição de 

competências, em que temos dois modelos apontados pela doutrina: a repartição 

horizontal e a repartição vertical.  A repartição horizontal tem como fundamento o 

respeito a autonomia de cada ente federado - não havendo no exercício de suas 

competências hierarquia ou subordinação entre os entes federados, como por exemplo, as 

determinações dos artigos 21, 22, 23, 25 e 30 da Constituição Federal.  Já na repartição 

vertical há a partilha da mesma matéria com diferentes entes federados, porém não 

dispõem dos mesmos poderes de atuação. Diferente da repartição horizontal há relação 

de subordinação na atuação. Temos como exemplo, o art. 24 e seus parágrafos, em que 

no caput prescreve a competência legislativa concorrente à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal e nos parágrafos define o campo de atuação de cada um dos entes  

(PAULO; ALEXANDRINO, 2008, p. 204). 

A Constituição Federal de 1988 estabelece no seu ordenamento critérios de 

separação de interesses entre a União, estados, Distrito Federal-DF e municípios, 

respeitando o princípio de preponderância do interesse. Neste contexto, as competências 

são singulares a cada ente federativo, conforme os assuntos listados na Constituição 

Federal, com exceção do Distrito Federal-DF que acumula a competência entre os temas 

regionais e locais, temas de interesse nacional, a competência é da União; o estado atende 

temas de interesses regionais, da mesma forma o município atende os interesses locais. 

Assim, a atuação de cada ente federado assenta-se na existência das competências 

outorgadas pela Constituição Federal, pressupondo a partilha das diferentes atividades do 

Estado federal.   

Por conseguinte, temos no ordenamento constitucional, a previsão de competência 

ambiental comum aos três entes federados, com obrigações como: proteger o meio 

ambiente e combater a poluição e a preservação as florestas, a fauna e a flora, previsto 

nos incisos VI e VII do art. 23 da Constituição Federal3.  Na competência comum não há 

subordinação, todos os entes têm a sua atuação em condições de igualdade, não 

impedindo a atuação dos entes, pois um ente não exclui o outro. Porém, para Antunes a 

                                                           
3 O artigo 23 da Constituição Federal de 1988 estabelece a competência comum da União, Estados, DF e 

municípios para: III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, 

os monumentos, as paisagens naturais e os sítios arqueológico; VI – proteger o meio ambiente e combater 

a poluição, dentre outros.  
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competência comum  é“ [...]  uma ‘armadilha’, visto que na prática, a atribuição de todos 

acaba se transformando atribuição de ninguém”. (ANTUNES, 2020, p. 91).  

Ainda que a afirmação do autor não seja equivocada, pois requer da União, 

estados, Distrito Federal-DF e município interação política, tomada de decisões conjuntas 

e de compartilhar recursos econômicos, entre outros, a intenção do legislador foi priorizar 

o equilíbrio entre os entes federativos, a descentralização do poder e dos interesses 

difusos.  

Neste sentido, em 8 de dezembro de 2011 é publicada a Lei Complementar nº 140 

que fixa a cooperação entre os entes federados em matéria administrativa, bem como para 

evitar conflitos no âmbito da competência comum. Tratamos de procedimentos 

administrativos na Lei Complementar, os quais podem levar a conflitos que, em tese, o 

legislador não dimensionou como conflitos normativos.  

Neste enquadramento temos ações administrativas definidas à União, estados, 

municípios e o Distrito Federal. É o caso da previsão de zoneamento ambiental, em que 

a harmonização das ações está com os três entes federados, ressalvadas as esferas de cada 

um e se o ato for vinculante, o município não terá autonomia sobre o zoneamento. 

Resolvida (em tese) a questão da competência administrativa com a edição da Lei 

Complementar 140/2001 resta a importante questão do conflito de competência 

legislativa para a edição de leis gerais ambientais e urbanísticas.  

Verifica-se a diferença entre competência administrativa fundada na competência 

comum prevista no artigo 23 da Constituição Federal4 e regulamentada pela Lei 

Complementar 140/2011 e a competência legislativa urbana e ambiental, prevista no 

artigo 24 da Constituição Federal. 

Na busca de equilíbrio e cooperação entre os entes federados, o legislador 

constituinte estabeleceu no artigo 24 da Constituição Federal5 que a União, estados e 

                                                           
4 Constituição Federal de 1988 

Art. 23. (...) 

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.   
5 Constituição Federal de 1988  

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:        I -  direito 

tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;         II -  orçamento;         III -  juntas 

comerciais;         IV -  custas dos serviços forenses;         V -  produção e consumo;         VI -  florestas, 

caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 

ambiente e controle da poluição;         VII -  proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 

paisagístico;         VIII -  responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
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Distrito Federal têm a competência legislativa concorrente, excluídos dessa competência 

os municípios. Como já mencionado sobre a repartição vertical, a Constituição outorga 

aos entes enumerados no art. 24, legislar sobre a matéria descrita neste artigo, respeitadas 

certas regras ou ordens de atuação entre eles. Uma hierarquia que é contestada por alguns 

doutrinadores, como Mukai:  “A única hierarquia existente na competência concorrente 

é esta: o município, na sua legislação, terá que observar as normas gerais válidas da União 

e dos estados; estes terão que observar, não podendo contrariar, as normas gerais dirigidas 

aos particulares, da União.” (Mukai, 1991, p. 92).   

A União, estados e o Distrito Federal estão dispostos, a um sistema de cooperação 

para legislar sobre direito urbanístico, florestas, caça, pesca, fauna, conservação e defesa 

do meio ambiente e responsabilidade por dano ao meio ambiente.  Todavia, nesse sistema 

de cooperação há que observar o disposto no parágrafo 1º do art. 24, em que o legislador 

determinou à União a primazia ou prioridade de instituir leis gerais6, ficando para os 

estados e o Distrito Federal a competência suplementar, ou seja, de complementar as leis 

federais, em face de interesses regionais, por intermédio de lei específica. Por outro lado, 

o Estado terá competência complementar na ausência de norma federal, neste caso a lei 

estadual tem eficácia plena, conforme prevê o §2º do art. 24 da Constituição Federal, com 

objetivo de acrescentar, agregar de substituição em face da ausência da União, com a 

edição de normas específicas que não contrarie as normas gerais.   (grifei) 

Bim e Faria entendem que “a expressão ‘normas gerais’ utilizada pelo § 1º do 

artigo 24 da Constituição Federal é um conceito jurídico indeterminado, e a doutrina e a 

jurisprudência têm encontrado certa dificuldade no preenchimento de seu conteúdo” 

(BIM; FARIAS,2015, p. 207). Para complicar ainda mais, a competência municipal para 

                                                           
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;         IX -  educação, cultura, ensino, desporto, 

ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;         X -  criação, funcionamento e processo do 

juizado de pequenas causas;         XI -  procedimentos em matéria processual;         XII -  previdência social, 

proteção e defesa da saúde;         XIII -  assistência jurídica e defensoria pública;         XIV -  proteção e 

integração social das pessoas portadoras de deficiência;         XV -  proteção à infância e à juventude;         

XVI -  organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.   
6 Constituição Federal de 1988. 

Art. 24 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas 

gerais.   

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos 

Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, 

para atender a suas peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for 

contrário. 
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legislar sobre assuntos de interesse local previsto no artigo 30, I e II da Constituição 

Federal remete ao município a capacidade de editar qualquer norma que verse sobre 

interesse local, incluindo as normas ambientais e urbanísticas e suplementar a legislação 

federal e estadual, no que couber. 

Se há dificuldades de saber quais matérias são objetos de lei geral no âmbito da 

União, dos Estados e do Distrito Federal na área urbana e ambiental, ainda mais há no 

município conhecimento destas, muitas vezes emitindo normas com dispositivos que 

contrariam as normas gerais federais e estaduais.  

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL URBANA E O 

REGIME DE PROTEÇÃO DAS ÁREAS VERDES URBANAS 

 

Como lei geral ambiental, o novo Código Florestal brasileiro (Lei 12.471/2012) 

estabelece o regime de responsabilidade comum no artigo 1-A, inciso IV: 

“responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em 

colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e 

restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas 

e rurais”. Essa determinação nas diretrizes do novo código estabelece o mesmo regime 

de competências ambientais para as áreas rurais e urbanas. (grifei) 

O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) é lei de diretrizes gerais de direito 

urbanístico previsto na Constituição Federal no artigo 182. Em seu artigo 3º o Estatuto 

reforça que compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana:  

legislar sobre normas gerais de direito urbanístico (inciso I); 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 (inciso II); instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos (inciso IV) e elaborar e executar 

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

e social (inciso V). 

O Estatuto da Cidade define em seu artigo segundo, inciso primeiro, a garantia do 

direito às cidades sustentáveis entendido de forma ampla como “o direito à terra urbana, 

à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e a9o lazer, para as presentes e futuras gerações”. (BRASIL, 2002, 

art. 2º, II) 
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Por seu turno, o novo Código Florestal nos seus artigos 25 e seguintes trata do 

Regime de Proteção das Áreas Verdes Urbanas com a delimitação das Áreas de 

Preservação Permanentes (APPs) em zonas rurais ou urbanas (BRASIL,2012, art. 4º). 

No capítulo das áreas verdes urbanas, o artigo 25 do Código Florestal traz 

dispositivos como o exercício do direito de preempção, a transformação das Reservas 

Legais em áreas verdes nas expansões urbanas, da exigência de áreas verdes nos 

loteamentos, empreendimentos comerciais e na implantação de infraestrutura e da 

aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental7.  

O direito de preempção conforme o artigo 25 do Estatuto da Cidade é a preferência 

que o poder público municipal tem na aquisição de propriedade imobiliária urbana 

estabelecida como objeto do direito no plano diretor municipal. Neste caso, seria a 

preferência de compra pelo município de área de interesse ambiental, assim determinada 

no Plano Diretor, com uma especificidade: aquisição de remanescentes florestais 

relevantes. 

O novo Código Florestal no inciso II do artigo 25 trata sobre a transformação das 

Reservas Legais em áreas verdes nas expansões urbanas e, por consequência, o  Estatuto 

da Cidade é alterado pela Lei 12.608/2012, sendo incluído o artigo 42-B, no qual seu 

enunciado prevê que os Municípios que pretendam ampliar o perímetro urbano deverão 

elaborar projeto específico que contenha definição de diretrizes e instrumentos 

específicos para proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural (BRASIL, 2012, 

art. 25, inciso II; BRASIL, 2011, art. 42-B). 

Ainda no exame do art. 25 e seus incisos do novo Código Florestal, encontramos 

à exigência da destinação de áreas verdes nos loteamentos, empreendimentos comerciais 

e na implantação de infraestrutura. A lei federal de parcelamento do solo urbano8 

estabelecia um mínimo de 35 % de áreas de áreas públicas, incluindo áreas de proteção e 

equipamentos. A lei foi alterada, ficando a cargo do plano diretor do município definir o 

                                                           
7 Lei 12.651/2011 - Novo Código Florestal brasileiro, 

Art. 25. O poder público municipal contará, para o estabelecimento de áreas verdes urbanas, com os 

seguintes instrumentos: 

I - o exercício do direito de preempção para aquisição de remanescentes florestais relevantes, conforme 

dispõe a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001; 

II - a transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas expansões urbanas 

III - o estabelecimento de exigência de áreas verdes nos loteamentos, empreendimentos comerciais e na 

implantação de infraestrutura; e 

IV - aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental. 
8 Vide Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
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percentual mínimo. Por fim, o inciso IV fala da aplicação em áreas verdes de recursos 

oriundos da compensação ambiental, o que já vem sido feito nos termos da legislação 

ambiental e dos acordos de ajuste de conduta nas ações civis públicas. 

Em verdade, estes dispositivos especificam normas já existentes no Estatuto da 

Cidade, mas ainda deixa em aberto questões importantes, como por exemplo quais os 

limites das áreas de proteção permanente e das reservas legais nas áreas urbanas. 

Em matéria urbana e ambiental, em razão da competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios de proteção do meio ambiente (BRASIL, 

2019, p.29) e da competência legislativa concorrente sobre direito urbanístico, proteção 

florestal, patrimônio e responsabilidade por dano ao meio ambiente (BRASIL, 2019, 

p.30-1), às diretrizes das leis gerais (Código Florestal e Estatuto da Cidade) devem ser 

consideradas na elaboração das leis municipais. 

Andreas J. Krell (2005 apud Bim e Farias, 2015, p. 206) critica a possibilidade de 

o município poder “exacerbar todas as normas ambientais da União e dos estados”, 

porque isso com certeza “significaria também um esvaziamento de decisões políticas das 

outras entidades estatais, as quais, em certos casos, consideram ainda toleráveis certo grau 

de oneração da natureza e, por isso, aparentemente não querem proibir determinados 

projetos e atividades”.  

No mesmo sentido, para Yoshida, as normas gerais expedidas pela União nem 

sempre são apenas um patamar mínimo de proteção (YOSHIDA, 2014, p. 36-37), mas 

podem ser o próprio espaço de admissibilidade de uma conduta e têm o condão de esgotar 

a matéria ao criarem uma situação em que a edição de legislação pelos demais entes seja 

incompatível com a escolha política das normas gerais. São preocupações na busca da 

harmonização e o equilíbrio sobre o regime de competência legislativa do município e os 

demais entes federados. 

Por outro lado, há que se considerar algumas regras aplicáveis as áreas verdes 

urbanas que estabelecem especificidade como por exemplo, no caso das ocupações 

consolidadas e nos programas de habitação de interesse social. (vide Lei 11.977/2009, 

Lei 13.465/2017 e 12.651/2012, art. 64 e Lei 12.651/2012, art. 65). Deve-se verificar se 

as áreas de preservação permanente apresentam a “função ambiental” e a destinação 

correta do “uso do solo, com vistas a cumprir a função social das cidades” (BESSA 

ANTUNES, 2015, p. 100). Não havendo uma função ambiental específica, o plano diretor 
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ou lei municipal pode estabelecer um regime de proteção diferenciado do Código 

Florestal, com base no princípio da função social e ambiental da propriedade. Há que se 

considerar neste caso, a adequação de princípios (e regras) constitucionais fundamentais.  

Neste contexto, segue a orientação de que o “caso concreto fornecerá a resposta 

sobre qual legislação prevalecerá ou eventualmente sobre como harmonizá-las, mas a 

legislação local ou estadual não pode pôr em xeque a federal ou a estadual” 

(BIM;FARIAS, 2015, p. 209).  

 

CONCLUSÕES 

Para a efetividade da diretriz do direito a cidades sustentáveis prevista no Estatuto 

da Cidade e do princípio da sustentabilidade ambiental prevista no Código Florestal 

brasileiro é necessário que ocorra a integração das normas ambientais com as normas 

urbanísticas, esta é uma complexa discussão no nosso sistema jurídico.  

Assim, as considerações explanadas neste artigo apontam que a legislação como 

um todo, e a municipal em específico, devem considerar o disposto nas diretrizes e regras 

das leis gerais. Considerando o Estatuto da Cidade e o Código Florestal brasileiro como 

leis de diretrizes gerais da legislação urbana e ambiental brasileira, alterações legislativas 

que possam ser propostas, mesmo se tratando de lei especial, como o caso do plano diretor 

municipal, devem ser justificadas a partir das diretrizes gerais da política urbana e 

ambiental. 

Em breve análise, convém ressaltar que a técnica legislativa adequada determina 

que as leis municipais sigam as diretrizes e normas das leis gerais federal e estadual. No 

caso  da inexistências de tais normas, os municípios não têm competência plena  para 

exercê-las e editá-las, pois foram excluídos da competência legislativa concorrente.  É de 

salientar que os possíveis conflitos que possam vir a ocorrer devem ser solucionados com 

base na harmonia e adequação dos princípios constitucionais.  
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Resumo: O presente artigo objetiva analisar a política pública de regularização fundiária 

urbana, especificamente a de interesse social como meio de promoção ao direito de 

moradia da população de baixa renda no Brasil trazida pela Lei nº 13.465/17. O estudo 

parte de uma visão mais geral sobre o direito à moradia, consagrado na Constituição 

Federal de 1988, juntamente com a abordagem do direito à dignidade da pessoa humana 

e ao mínimo existencial. Uma vez feita à abordagem teórica do tema, será analisada as 

políticas públicas destinadas a controlar o déficit habitacional do país, bem como, a 

atuação do Poder Público frente a essas medidas. Por fim, será estudado o instrumento 

trazido pela REURB. Para tanto será utilizado o método de procedimento monográfico 

utilizando doutrinas, leis e dados estatísticos, bem como, o método de abordagem 

dedutivo, visto que a pesquisa se dará a partir de uma norma geral para o caso concreto. 

A partir do estudo realizado, conclui-se que a Regularização Urbana de Interesse Social 

permite medidas a interferir no cenário habitacional das cidades, contribuindo com a 

concretização da dignidade da pessoa humana a aqueles que cumprem a função social da 

propriedade.  

      

Palavras – chave: Moradia. Dignidade humana. Regularização Fundiária Urbana de 

Interesse Social (Lei nº 13.465/17). 

      

INTRODUÇÃO 

O direito à moradia das pessoas que ocupam os núcleos urbanos informais sobre 

bens imóveis irregulares é um tema de muita discussão. Por isso, a Constituição Federal 

de 1988, por meio de seu artigo sexto, visa garantir um mínimo de dignidade humana, 

valorizando o ser humano e suas necessidades, destinando a prestar melhores condições 

de vida, conferindo-lhe acesso a um lar, através da prestação estatal. 

Ocorre que, atualmente, no meio urbano brasileiro, há um grande número de 

pessoas sem um local para morar. Esse desamparo acaba revelando o grande déficit 

habitacional que o país enfrenta, refletindo em ocupações e invasões de imóveis. Nesse 

cenário, surge a Lei 13.465/17 como amparo às politicas públicas de implementação do 

Poder Público, de uso e desenvolvimento da área urbana, com finalidade de regularizar 
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dos Contratos e do Consumo pela Universidade de Coimbra em Portugal (FDUC). 
2 Graduada em Direito pela ULBRA. Mestre em Integração Latino Americana pela UFSM. Especialista em 

Direito Constitucional Aplicado pela UFN. Atualmente é professora da UFN e FAMES, ambas em Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Advogada. 
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os núcleos informais de baixa renda, habitados em imóveis irregulares. Nesse sentido, 

diante da situação fática que a população de baixa renda enfrenta, questiona-se à medida 

que a Lei nº 13465/17 pode propiciar mudanças e instrumentos para a regularização, 

interferindo no cenário habitacional brasileiro e contribuindo para a concretização da 

dignidade da pessoa humana desses ocupantes, É sobre essa problemática que versa o 

presente trabalho. 

A aplicação do método dedutivo resultou na divisão do trabalho em três partes: 

primeiramente, analisam-se o direito à dignidade da pessoa humana e o direito social à 

moradia, garantidos na Constituição Federal de 1988. Em segundo momento, analisa-se 

a Lei 13.465/17 e as políticas públicas prestadas pelo Poder Público destinadas a controlar 

o déficit habitacional do país. Por fim, verificam-se as mudanças que a regularização 

fundiária urbana de interesse social trouxe demonstrando-se como medida jurídica que 

propicia o direito a moradia e a dignidade da pessoa humana. 

Destaque-se que esse tema, além de atual e relevante discute a inovação legislativa 

do ordenamento brasileiro, a qual veio para contribuir com a regularização fundiária 

urbana de pessoas de baixa renda, visto que é direito de todos obter acesso à moradia, 

para que haja, dentro do rol de direitos fundamentais, a garantia da dignidade da pessoa 

humana e um mínimo existencial. 

 

1. O DIREITO À MORADIA E O DIREITO À DIGNIDADE HUMANA NO 

PLANO CONSTITUCIONAL 

      

Inicialmente, cabe salientar que ao longo da história, o direito à moradia tornou-

se primordial nas relações do ser humano com a sociedade, ou seja, é o abrigo seguro para 

construir uma vida. Com o passar do tempo, observa-se que esse modelo permanece até 

hoje. Nesse sentido, deve ser dada atenção ao fato de que, a moradia só conseguirá se 

concretizar como objeto social, de acordo com a Constituição Federal, se for digna, ou 

seja, àquela que traga um mínimo existencial aos seus ocupantes, e ainda, àquela que 

garanta o bem estar do homem na sociedade.  

Nessa seara, é essencial a abordagem desses temas até o ponto crucial do trabalho, 

ou seja, o direito a moradia dos particulares de baixa renda alojados em bens imóveis, de 

acordo com a Lei 13.465 de 11 de julho de 2017, especificamente ao tratar de 

Regularização de Interesse Social (Reurb-S).  Desse modo, deve-se analisar em primeiro 

lugar a dignidade da pessoa humana, pois sem a qual, não se pode desdobrar o presente 
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trabalho, isso porque é considerada como um valor absoluto da natureza racional como 

critério de construção de identidade de cada sujeito. Por isso, destaca-se que a dignidade 

humana é um direito intrínseco e pré-existente no ser humano, não podendo lhes ser 

retirada, alienada ou renunciada, pois é elemento inerente de cada ser humano, devendo 

ser protegida e respeitada (SARLET, 2015).  

 Nesse sentido, “a dignidade da pessoa humana é fonte simultânea de direitos 

humanos e de direitos de personalidade” (ROSENVALD, 2007, p. 32), ou seja, quando 

existentes em uma norma, transformam-se em direitos fundamentais gerais de todos. Sem 

dúvida, é um direito natural, instintivo, o qual ninguém pode retirar, hoje positivado em 

nossa Constituição, com finalidade de proteção e respeito. Ademais, este direito não 

apenas entrelaça os direitos de personalidade e direitos fundamentais, nele, encontra-se o 

mínimo existencial para uma vida digna. 

Assim, em sendo um princípio norteador do Estado Democrático brasileiro, 

previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, deve ser ao máximo 

assegurado, para garantir a sua concretização, como ordena o referido diploma legal em 

seu primeiro artigo3. 

Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana, além de ser considerada uma 

norma, é tratada como um princípio. Conforme ensinamentos de Sarlet (2015, p. 115), 

ela assume uma posição que serve de diretriz material para identificar direitos implícitos, 

seja de cunho defensivo, seja de cunho prestacional e, especialmente, sediados em outras 

partes da Constituição. 

Desse modo, diante de toda corroboração acima, tem-se que a dignidade humana 

é fundamental não só para cada indivíduo, e sim, para toda a sociedade, visto que 

entrelaça as mais diversas relações sociais, resultando em um sentimento de bem estar e 

ao mesmo tempo, certeza de que tudo permanecerá íntegro.  

Dessa forma, como mencionado inicialmente, não se pode deixar de lado o vínculo 

entre a dignidade com o mínimo existencial, este que, aos olhos de Cordeiro (2012), o 

Estado deve garantir aos seus membros, um padrão de vida minimamente decente.  Ainda, 

                                                           
3 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Art. 1º. A República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana; 
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é abarcado o direito social à moradia, pois há entre eles a conexão de se viver com 

dignidade, além de ser uma necessidade básica de todo cidadão.      

Ademais, para contribuir com o pensamento acima, dizer que tanto um Estado 

Social, quanto um Estado Democrático de Direito, ao preocuparem-se com o bem estar 

coletivo, não dá margem a um direito de propriedade absoluto e subjetivista, assim 

apontado por Mattos (MATTOS, 2001). 

Ou melhor, os direitos sociais contidos no artigo 6º da Constituição Federal de 

1988, quais sejam, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, são direitos prestacionais, os quais devem ser legitimados 

e executados por meio de políticas públicas, relacionam-se e originam-se das condições 

mínimas para uma vida ampla e digna.       

Outrossim, de acordo com os ensinamentos de Sarlet (2018, p. 211), o direito à 

moradia, na condição de direito a ações positivas, voltado à promoção e satisfação de 

necessidades materiais ligados a habitação, pode ser definido como direito a prestações. 

Ocorre que, por outro lado, a moradia também é protegida contra intervenções externas, 

sejam elas do Estado ou aquelas vindas da esfera jurídico-privada. Nesse sentido, o Estado 

exerce um papel prestacional, de modo que além de positivar, demonstra interesse em 

efetivar esses direitos por meio de normas complementares específicas aos casos que 

denotam relevância no cenário político e social do país.  

Corroborando com as ideia acima, Inácio (2002, p.49), informa que 

“caracterizando-se tais direitos como verdadeiras liberdades positivas, de observância 

obrigatória pelo poder público, sua finalidade encontra-se centrada na melhoria das 

condições de vida, como forma de alcançar a igualdade social [...]”. Portanto, os direitos 

sociais, mais explicitamente o direito à moradia, exercem função prestacional, 

englobados pela perspectiva defensiva de que é possível ter o direito à habitação, tendo 

em vista a regulamentação em leis e executado por meio de políticas públicas formuladas 

pelo executivo, a qual pode ser abordada nesse contexto, a Lei 13. 465/17. 

Nesse contexto, a moradia introduzida na Carta Magna como direito fundamental 

idealiza um direito à moradia digna, de amplo acesso, cujo objetivo é fornecer um lar a 

toda à população, conforme menciona Sarlet (2018, p. 345), “na sua condição como 

direito de defesa (negativo) a moradia encontra-se protegida contra a violação por parte 
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do Estado e dos particulares, no sentido de um direito da pessoa a não ser privada de uma 

moradia digna”. 

Ademais, é transmitido pelo texto constitucional como um direito básico, 

universal, voltado para o cumprimento de todos os entes públicos, combater os déficits 

habitacionais e implementar políticas públicas para o seu desenvolvimento, como pode 

ser ratificado pelo entendimento de Sarlet (2018, p. 347): 

[...] o direito à moradia se traduz em direito subjetivo à construção, pelo poder 

público, de uma moradia digna (ainda que não na condição de propriedade), 

ou, em caráter alternativo, em direito (exigível) de fornecimento de recursos 

para tanto ou para, por exemplo, obras que assegurem à moradia sua condição 

de habitabilidade, sem prejuízo de todo um leque de aspectos a serem 

exploradas [...]. 

 

Desse modo, possuir uma moradia digna vai muito além ao que foi expresso 

anteriormente, é garantir o lazer, um conjunto de serviços sociais indispensáveis para a 

sobrevivência e necessidades básicas e adequadas do indivíduo e, de sua família. É dar 

condições a determinadas pessoas que necessitam de um espaço em meio à sociedade, ou 

seja, diante de toda desigualdade nacional, contribuir com a inserção regular de famílias 

no ambiente urbano, sem discriminações e proteger o que até então conquistaram.  

Por isso, emerge da Constituição como um direito fundamental baseado na 

dignidade, é garantir, também, as necessidades básicas vitais, ou seja, ter acesso a 

saneamento básico, luz, e regularidade, assim, cumprindo seu papel social ao garantir 

abrigo e bem estar. Significa dizer que o Estado deve auxiliar na assistência desses 

núcleos familiares de baixa renda diretamente, contribuindo também para o 

desenvolvimento humano no sentido de oferecer boas condições de vida.      

Assim, em seu plano teórico há a busca de um direito social universal, ainda hoje 

muito escasso entre os indivíduos de baixa renda, tendo em vista a ampla desigualdade 

social do Brasil. Ou seja, o direito à moradia, nos dias de hoje, é um direito dos mais 

favorecidos, e, quando fornecido à minoria, acaba por não abranger o integral 

desenvolvimento da dignidade da pessoa humana (SANTOS, 2013, p.1).  

Insta salientar ainda que a função social da propriedade urbana tem importante 

papel no direito à moradia. Ela é pressuposto para a constituição de uma ordem urbana 

legal, bem como, constitui limitação ao exercício do direito de propriedade, haja vista não 

ser absoluto, e ao exercício de fiscalização dos entes públicos. Vale dizer que é 

imprescindível o cumprimento da função social para a aquisição de uma propriedade. 
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 De acordo com Junior (1998, p. 50-54) há dois tipos de função social 

desempenhados pela propriedade urbana, a função social da cidade e a função social da 

propriedade. A primeira compreende o acesso de todos os que vivem na cidade à moradia, 

aos equipamentos e serviços urbanos, transporte público, saneamento básico, saúde, 

educação, entre outros inerentes às condições de vida na cidade, a qual possui preceito de 

balizar a politica de desenvolvimento urbano no sentido de deixar a desigualdade social 

e passar à construção de uma ética urbana diferente da existente. Já a segunda justifica-

se pelo grau de razoabilidade entre a intensidade do uso, ocupação e posse da propriedade 

com o potencial de desenvolvimento das atividades e aproveitamento adequado do solo 

urbano. Sendo assim, é ela que limita o direito de exercício da propriedade, garantindo a 

aqueles que cumprem sua função o uso, a posse e a habitação.  

Ademais, prevista no artigo 182 da Constituição Federal, a função social da 

propriedade urbana está conectada as exigências das ordenações da cidade, ou seja, 

explícita na Lei Federal nº 10.257 de 10 de Julho de 2001 (Estatuto da Cidade) 

envolvendo áreas ocupadas por populações hipossuficientes e estabelecendo normas de 

urbanização, uso e ocupação do solo, bem como, normas ambientais.  

Ao longo deste capítulo, observa-se que o direito à moradia, previsto na 

Constituição Federal agregado pelos princípios da dignidade da pessoa humana, do 

mínimo existencial de todo cidadão e da função social, é sem dúvida um direito essencial 

para o bem estar do ser humano, pois nele, encontra-se o abrigo, segurança, saúde, 

alimentação, etc.. Salienta-se também, que é um direito que necessita de outras normas 

para ser concretizado, assim, deve ser positivado pelo Estado, hoje, democrático e social.  

Por fim, no sentido de prestar positivamente o direito supramencionado, surgem 

políticas públicas capazes de encarar o problema habitacional do país, possibilitando uma 

nova visão ao cenário encontrado, o qual vem formando ciclos e se renovando a cada 

década, principalmente em áreas urbanas, com movimentos de urbanização, devendo 

então, serem reurbanizados e regulados.   

      

2. A LEI Nº 13.465/17 E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PRESTADAS PELO PODER 

PÚBLICO DESTINADAS A CONTROLAR O DÉFICIT HABITACIONAL DO 

PAÍS 

Em primeiro lugar, conforme contextualizado no capítulo anterior, o direito à 

moradia é buscado até hoje na sociedade. Ocorre que, para a plena efetivação desse 
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direito, carece-se de normas e políticas públicas a serem prestadas pelo Estado. Dessa 

forma, após a promulgação da Constituição em 1988, necessitou-se de medidas à proteção 

desse direito.  

 Nesse sentido, o processo de urbanização brasileiro ainda em crescimento, ocorre 

por muito tempo, ao passo que o abandono das zonas rurais, o aumento populacional em 

loteamentos irregulares (sejam eles em vilas, favelas, cortiços, etc.) são os fatores 

principais de uma transição urbanística desordenada. 

No entanto, ao colocar esse plano teórico em meio à realidade brasileira ainda hoje 

é moroso, haja vista o intensivo crescimento urbano ao longo dos anos. Cabe salientar 

que o Brasil sempre foi cenário de diversas invasões habitacionais e de propriedades, bem 

como de urbanização acelerada e irregular pelo motivo de ser um país desigual 

economicamente e socialmente. Desse modo, pelos mesmos motivos, a população 

vulnerável promoveu fisicamente e potencialmente invasões, haja vista o não amparo do 

Estado às suas necessidades.  

Assim, essas invasões com o intuito de pressionar e coagir o estado a suprir sua 

omissão, permanecem até hoje aguardando amparo legal. Enfim, essas ocupações 

originam conflitos, dos quais decorre a ilegalidade, o que a partir disso, deve ser elaborada 

uma reforma na lei cujo resultado seja um aparo à legalidade, constituindo um direito à 

habitação antes não previsto.  

Nesse sentido, torna-se de conhecimento público o déficit habitacional enfrentado 

pelo Brasil atualmente. Bem como, o descaso com as garantias individuais e sociais 

demonstra necessidades de promover a justiça social e positivar politicamente matérias 

com dificuldade de implementação. Ademais, Junior (2004, p.152), expõe em sua obra 

que, “o direito á moradia como integrante dos direitos sociais, para ter eficácia jurídica e 

social, pressupõe a ação positiva do Estado por meio da execução de políticas pública, no 

caso, em especial, da promoção da política urbana e habitacional”. 

Assim, têm-se as chamadas políticas públicas que envolvem o direito à habitação, 

das quais geralmente enfrentam históricos de urbanização irregular, desorganização 

social, econômica, sem a presença de uma vida digna, insalubres e com déficits de saúde 

básica. Bem como, insuficiente os princípios da dignidade humana, mínimo existencial e 

função social, necessitam de uma maior relevância perante a sociedade, fazendo com que 

se perfectibilize cada vez mais o direito à moradia para que sejam reduzidas as 
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desigualdades sociais enfrentadas no país e para que sejam reinseridas as pessoas que 

necessitam de tal apoio.  

Anteriormente a implementação da lei em discussão, houveram diversas políticas 

públicas implementadas, das quais, por um bom tempo, demonstraram-se efetivas aos 

seus objetivos. Nesse sentido, é importante destacar, em especial a Lei Federal 10.257 de 

2001 (Estatuto da Cidade) e Medida Provisória 759/2016, as quais embasaram a criação 

da Lei 13.465/17. 

Ocorre que, ao longo dos anos, o cenário habitacional brasileiro apresentou 

diferentes mudanças, as quais ensejam (ram) atualizações e investimentos para novas 

políticas públicas eficazes e avançadas destinadas a atender todos os tipos de dificuldades 

enfrentadas pela sociedade. Nesse sentido, a busca de meios compositivos e não judiciais, 

é uma das possibilidades à efetivação dos problemas habitacionais que o poder público 

deve aderir, bem como, utilizar de breve planejamento a fim de implementar e executar 

projetos como este analisado, como por exemplo, a simplificação pela via administrativa 

para a aquisição de propriedade por meio de REURB.       

Ocorre que, os aspectos práticos para a promoção deste direito no Brasil é 

desamparado. A realidade que o país enfrenta hoje é de um elevado índice habitacional 

deficiente, que vem crescendo, principalmente, em famílias de baixa renda. Nesse 

sentido, entende-se por baixa renda, de acordo com o Decreto 6.135 de 26 de junho de 

2007, que dispõe sobre o Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, 

aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou a que possua 

renda familiar mensal de até três salários mínimos (BRASIL, 2007). 

Chama-se atenção ao caso também, à desigualdade de renda do país, cujo 

problema é enfrentado ao longo de muito tempo, e analisado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, o qual investiga a qualidade de vida e os níveis de bem-

estar de pessoas, famílias e grupos populacionais, a efetivação de direitos sociais e 

humanos, o acesso a diversas oportunidades, por meio do indicador SIS (Síntese de 

Indicadores Sociais), de acordo com o IBGE, “o Brasil é classificado historicamente 

como um país de alta e persistente desigualdade de renda, em compasso com a América 

Latina. Na última década, o País apresentou um arrefecimento dessas desigualdades, a 
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partir de alguns indicadores calculados com a renda declarada pelas famílias na PNAD4” 

(2016, p. 83). 

Outrossim, em meados de 1990, já havia milhares de famílias morando 

irregularmente no Brasil, como descreve Pinho (1998, p. 67), sejam em ruas, cortiços, 

loteamentos irregulares e favelas, sendo essa última, o lugar onde mais se concentrava a 

população de baixa renda. Ademais, informou que o motivo de estarem nesses lugares 

era devido a diversos fatores, dentre os quais, destacava-se a celeridade da urbanização e 

das crises econômicas do país, bem como, as faltas de políticas públicas os assentamentos 

informais foram à solução de acesso a terra pela população de baixa renda, que ainda, 

àquela época, não conseguia arcar com os custos de uma moradia regularizada.  

A partir desse cenário, passou-se a analisar qual a medida apta a diminuir os 

índices sobre o déficit habitacional que assola (va) a população. Para contribuir com isso, 

houve a publicação da Lei nº 10.257 de 2001, que até hoje possui grande utilidade para a 

reurbanização do país, bem como, deu efetividade a princípios constitucionais, dentre 

eles, a dignidade da pessoa humana. 

Apesar de diversas diretrizes serem impostas ao longo dos anos, os índices de 

urbanização e deficiência ao direito de moradia continuaram a aumentar, bem como, 

percebeu-se que dentre o cenário urbano e metropolitano era visível à precariedade das 

habitações das pessoas de baixa renda.  

Percebe-se que para a legislação atual, o direito à moradia vai além de uma 

habitação, é também entendida como um lugar salubre, onde se tenha condições mínimas 

de sobrevivência, como saneamento básico, luz elétrica, que possa também oferecer 

segurança e acessibilidade. 

Em outro viés, os aglomerados urbanos ou as áreas ocupadas irregularmente, não 

possuem nenhuma das necessidades referidas acima tendo em vista que o crescimento 

urbano ocorre muito rapidamente e de forma proporcional, não dando margem para que 

as pessoas escolham entre bem estar e moradia.       

Anteriormente, o processo de urbanização ocorria apenas em meio às metrópoles, 

pois as pessoas em busca de novas oportunidades, em sua maioria que vinham de zonas 

rurais e com baixo poder aquisitivo, ocupavam-se em tono dos grandes centros urbanos, 

                                                           
4 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 
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daí o início de um grande e desordenado aumento populacional, perdurado até hoje, não 

só em grandes centros, mas sim, por todo o país.  

Como se pode imaginar, as pessoas de baixa renda procuram o meio urbano para 

se alojarem, pois estas são pouco atendidas pelo setor imobiliário e a programas 

habitacionais, visto a grande dificuldade em arcar com os ônus de sua sobrevivência, seja 

ela om alimentação ou aluguel. Resultado de buscas e estudos por Severino (2017, p. 4) 

obteve-se que “segundo informações da Política Nacional de Habitação, as desigualdades 

sociais e a concentração de renda, características da sociedade brasileira, se manifestam 

fisicamente nos espaços segregados das nossas cidades. Nelas, as carências habitacionais 

constituem, talvez, o maior problema: a falta de moradia digna para população mais 

carente, que responde por 92% do déficit habitacional brasileiro”.  

Conforme afirmado por Bontempo, “no Brasil, uma nova ordem legal urbana vem 

sendo construída a partir dos anos 90, contendo instrumentos de política urbana voltados 

a proteger o direito à moradia, combater a exclusão territorial e social” (2005, p. 83). 

Nesse sentido, frente aos olhares de uma constituição garantidora, no ano de 2001, 

promulgou-se o Estatuto da Cidade, como instrumento de política urbana. 

Posteriormente, foi editada a Lei Federal nº 11.977/2009, cujo objetivo era 

implementar o programa Minha Casa Minha Vida, e a regularização fundiária de 

assentamentos localizados em áreas urbanas. Ademais, “definiu a regularização fundiária 

como” o “conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à 

regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a 

garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” (MAUX, 

2017). Nesse contexto, o poder público estava plenamente vinculado às necessidades 

desses núcleos, haja vista seu objetivo como estado prestacional.  

Conforme visto anteriormente, a não implementação de políticas públicas de 

sucesso, resultou em um aumento de irregularidades no âmbito urbano, esse desamparo 

revelou o grande déficit habitacional existente no país. Nesse cenário, surge a Lei 

13.465/17 como amparo às políticas públicas de implementação do Poder Público, de uso 

e desenvolvimento da área urbana, com finalidade de regularizar os núcleos informais de 

baixa renda, habitados em imóveis desocupados comprovadamente até 22 de dezembro 

de 2016.      
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Levando em consideração esses aspectos, pode-se observar que é indiscutível a 

existência do direito a moradia para a essencial qualidade de vida de todos os cidadãos, 

incluindo-se um rol de muitos outros direitos, quais sejam, de viver com dignidade, lazer, 

saúde, segurança, etc. 

No entanto, pelas dificuldades jurídicas e econômicas para possuir um espaço de 

terra, os grupos menos favorecidos socialmente tiveram de encontrar outras maneiras para 

sobreviver – invadindo. Ocorre que, na maior parte das vezes, essas maneiras são 

inadequadas para se viver, seja geograficamente ou ecologicamente.  

Nesse sentido, a lei 13.465/2017 trouxe um avanço do ponto de vista jurídico, 

dando maior aplicação a um tema muito complexo e discutível no cenário brasileiro, 

frente ao déficit habitacional encontrado hoje, pois seu maior objetivo é concretizar o 

direito à moradia. Dá margem também, ao poder público efetivar suas garantias e políticas 

nessa área. Ainda, ao repercutir em âmbito amplo, esta nova norma, além de simplificar 

o acesso a pessoas de baixa renda, dará maior solução aos centros urbanos.  

      

3. A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S) 

COMO MEDIDA JURÍDICA QUE VISA PROPICIAR O DIREITO À MORADIA E A 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

      

Ao que tudo foi exposto, insta salientar que diante do cenário habitacional 

brasileiro, necessitou-se de uma nova medida a assegurar o direito à moradia da 

população de baixa renda, atualmente excluída aos moldes sociais, bem como, frente à 

precariedade urbana das cidades brasileiras. Descaso que ainda perpetua após a 

Constituição Federal de 1988 e a Lei Federal 10.257/2001, ao reconhecer o direito à 

moradia como princípio fundamental. 

Ao que se evidencia até então, as invasões ocorridas em meios urbanos, ocupações 

de bens públicos e áreas privadas são entendidas como soluções às pessoas de baixa renda 

que necessitem de um lugar para habitar, estando assim, longe de ser um problema aos 

olhos de quem necessita. Ademais, o poder público ao longo dos trinta anos pós 

Constituição planejou, escassamente, promover por habitações populares, razão esta que 

ocasionou as grandes irregularidades e informalidades hoje encontradas.  
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Nesse sentido, a Lei 13.465/2017 trouxe um novo instrumento para combater, ou 

quem sabe, igualar em todo território nacional, habitações regulares a população de baixa 

renda, descrevido como: 

 

Trata-se de um instrumento de Regularização Fundiária Urbana (REURB), que 

visa facilitar o acesso à moradia legal, bem como assegurar o cumprimento da 

função social da propriedade pública. Afinal, a concessão garante a posse 

tranquila para o requerente, além de dar uma destinação social ao imóvel, 

levando em consideração ser este um instrumento que vincula a Administração 

pública a conceder a posse legal desses bens, observado todos os requisitos que 

constam na mencionada norma para o deferimento do pleiteado uso 

(RIBEIRO, 2018, p.9). 

      

Pensar em orientações para regularização de moradias, hoje, é auxiliar milhões de 

pessoas de baixa renda a saírem da zona ilegal, quais sejam, favelas, loteamentos 

irregulares, clandestinos, possibilitando uma vida digna e comum a qualquer outro 

cidadão brasileiro integrando-os na estrutura social do país. Mostra-se então, que não é 

apenas atribuir um título de propriedade aos ocupantes, o objetivo da REUB-S é a 

conciliação social e urbana, permitindo integralizações econômicas, financeiras, 

culturais, políticas e de gênero, “é fazer com que uma área ocupada em desconformidade 

com a legislação urbanística seja novamente recepcionada pela legislação” (ALFONSIN, 

2001, p. 214). 

Aqui, tem-se a intenção de ajudar quem cumpre a função social do imóvel, antes 

abandonado. Além disso, conta-se também a valorização do local e a criação de uma 

sociedade, retirando o aspecto ilegal que os denomina. Assim, para a referida lei, núcleo 

urbano informal é aquele clandestino, irregular, do qual não se pôde realizar a titulação 

de seus ocupantes5. Conforme Pinho (1998, p.78), “a regularização fundiária realizada 

como urbanização específica de interesse social deverá, pois, comportar, além da 

regularização do domínio sobre a terra, um programa de urbanização voltado a suprimir 

situações de risco, insalubridade, falta de acessibilidade, etc.”. 

Deve-se destacar também que conforme a legislação, a REURB poderá ser 

aplicada às imóveis situados em zona rural, desde que o núcleo informal tenha ocupação 

e destinação urbana6. Como pode se ver, é necessária certa estabilidade do núcleo urbano, 

                                                           
5Lei 13.465/17- Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se: II - núcleo urbano informal: aquele clandestino, 

irregular ou no qual não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que 

atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização; 
6 Lei 13.465/17- Art. 11. I - núcleo urbano: assentamento humano, com uso e características urbanas, 

constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei nº 
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como tempo de ocupação, natureza das edificações, localização das vias de circulação e 

existência de equipamentos públicos. Conforme o artigo 23, parágrafo 4, do referido 

dispositivo legal, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal quando titulares 

do domínio ficam autorizados a reconhecer o direito de propriedade aos ocupantes do 

núcleo informal urbano consolidado. 

Assim, a legitimação, ou seja, o ato pelo qual se está de acordo com a lei, é 

conferido por ato do poder público a aquele que detenha área pública ou privada como 

área imobiliária cuja destinação seja urbana, integrante de núcleo informal, devendo este, 

atender algumas condições, quais sejam: não ser concessionário, foreiro ou proprietário 

de imóvel urbano ou rural, não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou 

fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano 

distinto, e em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reconhecido 

pelo poder público o interesse público de sua ocupação. 

Nesse sentido, a legitimação constitui a forma originária de aquisição ao direito 

real de propriedade, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, gravames ou inscrições. 

Contudo, não pode ser confundida com a usucapião ou desapropriação, tendo em vista 

que possui seus requisitos próprios, conforme os analisados.  

Desse modo, quando há a instituição da legitimação fundiária em áreas 

abandonadas pelos titulares registrais e ocupadas por pessoas que promovem a função 

social à propriedade, há a criação de um instrumento fiscalizador do uso abusivo da 

propriedade, o que é contrária à Constituição, visto que a propriedade não é absoluta. 

Ademais, facilita a aquisição de propriedade, haja vista que não exige um tempo 

mínimo de posse, a não ser aquele definido como data limite para a criação de um núcleo 

urbano informal consolidado, bem como, não há discussão acerca da obtenção da posse 

ou a sua natureza, qual seja, mansa ou pacífica. 

Já, no que concerne à legitimidade, são legitimados para requerer a REURB-S, de 

acordo com a lei a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como os 

seus beneficiários, de modo individual, coletiva, por meio de associações de moradores, 

fundações, cooperativas habitacionais, organizações sociais, os proprietários e imóveis 

ou terrenos, loteadores ou incorporadores, a Defensoria Pública e o Ministério Público, 

                                                           
5.868, de 12 de dezembro de 1972, independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em área 

qualificada ou inscrita como rural; 
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todos eles contidos no artigo 14 da Lei 13.465/17. Os legitimados poderão promover 

todos os atos necessários à regularização e requerer os atos de registro. 

Identificados os legitimados, deve-se proceder à regularização propriamente dita. 

Nesse sentido, a Lei 13.465/17 trouxe duas etapas para concretizá-la. Busca-se nesse 

contexto, a desjudicialização e simplificação ao processar administrativamente pelo 

Município e pelos Cartórios de Registros de Imóveis, o registro formal antes ilegal de 

populações de baixa renda, o qual llém de promover o direito à moradia, o ente municipal 

está auxiliando na concretização da dignidade humana e de um mínimo existencial às 

pessoas abrangidas pela lei, de outo lado, está contribuindo com a ordem social. 

A primeira fase da REURB-S é feita pelo município, do qual inicialmente deve 

ser feito requerimento por um dos legitimados e elaborado projeto e diagnóstico 

socioambiental, devendo sempre ser exigido à elaboração de projeto acompanhado de 

estudo técnico – ou seja, contendo as unidades imobiliárias, as vias de circulação, 

infraestrutura essencial, áreas de risco – bem como relevante interesse ecológico. Há 

também a notificação dos titulares de direitos reais e confrontantes para querendo, 

impugnar, caso não haja impugnação, presume-se a concordância. Logo, após a 

aprovação da Reurb, haverá expedição de Certificado de Regularização Fundiária, 

passando-se ao registro.  

A segunda fase da REURB-S é processada no Cartório de Registro de Imóveis, 

do qual haverá o requerimento do registro, analisando-se as formalidades da lei, também, 

haverá prenotação e atuação do instrumento pelo Oficial do Cartório, instaurando o 

processo administrativo de registo do projeto. Caso seja recusado, haverá expedição de 

nota devolutiva motivada com eventuais exigências. Caso não haja exigências nem 

impedimentos, procederá ao registro da matrícula ou abertura de uma7. Nesse caso, 

concretiza-se a aquisição imediata do direito real, a legitimação fundiária por ato 

discricionário do município, bem como, inscrição do titulo de legitimação de posse, 

podendo ser convertido em titulo de propriedade após cinco anos. Logo após determina-

se a realização de obras pelo poder Público.  

                                                           
7 Lei nº 13.465/17- Art. 44. Recebida a CRF, cumprirá ao oficial do cartório de registro de imóveis prenotá-

la, autuá-la, instaurar o procedimento registral e, no prazo de quinze dias, emitir a respectiva nota de 

exigência ou praticar os atos tendentes ao registro. § 1º O registro do projeto Reurb aprovado importa em: 

I - abertura de nova matrícula, quando for o caso; II - abertura de matrículas individualizadas para os lotes 

e áreas públicas resultantes do projeto de regularização aprovado; e III - registro dos direitos reais indicados 

na CRF junto às matrículas dos respectivos lotes, dispensada a apresentação de título individualizado. 
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No caso da REURB-S, o ato de registro é isento de custas e emolumentos, bem 

como, a responsabilidade pela implementação de infraestrutura dos equipamentos 

públicos, os custos e manutenção, e as medidas de reparação ambiental, serão arcados 

pelo Poder Público. 

     Além da promoção de política pública, o Poder Público auxilia a população 

hipossuficiente beneficiária do REURB-S à efetivação de seu direito. Nesse sentido a Lei 

em discussão impõe que os custos sejam de responsabilidade do ente, ao passo que haja 

maior segurança aos moradores.  

Conforme mencionado anteriormente, a REURB serve também aos bens públicos 

que não cumprem função social, ou seja, quando não estão destinadas à implantação de 

equipamentos e serviços públicos, “dessa forma, a pretensão reintegratória do Poder 

Público dono do imóvel é descabida quando verificado que o imóvel público se 

encontrava abandonado e de fato foram os ocupantes que lograram êxito em destinar-lhe 

função social e econômica em conformidade com as funções da cidade” (CARDOSO, 

2010. p.121). 

Uma observação deixada pela Lei é de que nem todos os assentamentos informais 

podem ser regularizados, tendo em vista que expressamente dispõe sobre a consolidação 

até 22 de dezembro de 2016, a aqueles que oferecem risco à vida ou à saúde. Já em áreas 

de preservação ambiental – apenas às áreas de proteção permanente, em unidades de 

conservação de uso sustentável ou em áreas de proteção de mananciais - a regularização 

fundiária será admitida por meio de aprovação de projeto e estudos técnicos, na forma da 

lei, que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação de ocupação. 

Demonstra-se que a consolidação utilizada remonta à Medida Provisória nº 759 

de 22 de dezembro de 2016, convertida na presente Lei 13.654/17, não podendo os 

núcleos urbanos informais após esta data se beneficiar da REURB-S, o que deste modo, 

deixa a desejar, limitando sua atuação, sendo os seus instrumentos não utilizados para 

regular novos núcleos.  

A precariedade habitacional cada vez mais concentrada em áreas urbanas atinge a 

população com menor renda, tornando a moradia para o contingente populacional de zero 

a três salários mínimos de renda, como principal reivindicação. Nesse caso, a Constituição 

apresenta diretrizes em seu artigo 182 ao tratar da função social da propriedade urbana, 

fazendo com que ao dar finalidade de moradia ao imóvel, hoje, pode ser garantida a 
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propriedade ao ocupante.  Assim, a regularização significa, em outros termos, um politica 

de legalização de áreas ocupadas.  

Diante desse cenário, percebe-se atualmente, que o direito de moradia tornou-se 

reflexo de um mínimo existencial para assegurar a dignidade da pessoa humana. Nesse 

sentido, a Lei 13465/17 trouxe atribuições ao ente público municipal no sentido de 

classificar, processar, analisar e aprovar projetos de regularização fundiária, e 

implementar a infraestrutura necessária para sua efetivação.  Já, para o Registro de 

Imóveis, a lei trouxe os passos ao registro e certidão de regularização fundiária, bem como 

permitir a abertura de novas matrículas individualizadas.  

Além do mais, a referida lei em termos teóricos, trouxe um meio de reintegrar 

socialmente pessoas carentes habitadas em meios irregulares, auxiliando na diminuição 

da desigualdade social enfrentada pelo país. Ademais, como política pública de incentivo 

inicialmente dos municípios, há tendencialmente uma provocação para que sejam 

adotados métodos mais ativos no processo de regularização, simplificando e 

desburocratizando o processo ao trazer métodos administrativos cuja finalidade é garantir 

o bem estar e justiça social. 

O governo local, por estar mais perto da população faz a condução, elaboração e 

execução dessa regularização.  Nesse sentido, além de colaborar com a garantia da 

moradia, assegura-se o fornecimento de outros meios adequados às melhores condições 

de vida, quais sejam, o fornecimento de agua potável, luz, vias de acesso, ruas, 

saneamento, etc. 

Os movimentos de reivindicações pela população de baixa renda sem moradia 

desencadeou no país um processo de aprimoramento dos mecanismos de regularização 

fundiária a partir da Constituição Federal de 1988. Essa parcela populacional sofreu 

historicamente a segregação e informalidades dos territórios habitáveis nos centros 

urbanos. 

Por sua vez, a legislação urbanística prevista até então não foi aplicada pelos 

governos locais, permanecendo a desigualdade e ilegalidade dos territórios de moradia, 

tendo como exemplos as favelas, os cortiços, as invasões, loteamentos informais, entre 

outros.  Nesse sentido, a regularização fundiária de interesse social veio para possibilitar 

a legalização dessas regiões, por meio dos municípios, promovendo a integração espacial, 
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concretizando o direito à moradia digna e garantindo o acesso aos serviços públicos de 

saneamento básico, transporte, saúde, lazer, assistência social e segurança. 

Portanto, a REURB-S interfere no cenário habitacional brasileiro, haja vista que 

visa de modo menos burocrático efetivar o direito à moradia às pessoas desamparadas 

legalmente e contribui para a concretização da dignidade da pessoa humana. 

      

CONCLUSÃO 

      

O direito social à moradia previsto no artigo sexto da Constituição Federal de 

1988, prestado por meio da atuação estatal, visa garantir um mínimo de dignidade 

humana, pois é considerado direito fundamental de todos os cidadãos. Nesse sentido, este 

direito valoriza o ser humano e suas necessidades, destinando a prestar melhores 

condições de vida, e conferindo-lhe acesso a um lar.  

Junto com ele atuam o direito à dignidade humana e o mínimo existencial com a 

finalidade de garantir o bem estar do homem em meio à sociedade. Desse modo, possuir 

uma moradia digna vai além do que garantir uma habitação, é poder admitir que se 

adquira o lazer, a saúde, a segurança, a educação, o saneamento básico, entre outros.  

Ocorre que, atualmente, no meio urbano brasileiro, há um grande número de 

pessoas, principalmente, as hipossuficientes, sem um local para morar ou que se 

encontram em meios irregulares em razão do crescimento desordenado e desproporcional 

das cidades. Esse desamparo acaba revelando o grande déficit habitacional que o país 

enfrenta, refletindo em ocupações e invasões de imóveis abandonado, criações de favelas, 

cortiços e lugares informais.  

Nesse cenário, surge a Lei nº 13.465/17 como amparo às politicas públicas de 

implementação do Poder Público, de uso e desenvolvimento da área urbana, com 

finalidade de regularizar os núcleos informais para pessoas de baixa renda, reconhecidas 

pela legislação, como forma de aquisição de propriedade.  

Analisada aqui a Regularização Urbana de Interesse Social, apresenta-se como 

uma iniciativa e como um meio de premiar quem cumpre a função social da propriedade. 

Ademais, é um processo de intervenção pública que utiliza de aspectos jurídicos, físicos 

e sociais, objetivando legalizar a permanência de populações moradoras informais de 

áreas urbanas ocupadas, com finalidade de habitação, contribuindo para a melhoria no 
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meio urbano, resgatando a qualidade de vida da população beneficiária e garantindo sua 

dignidade por meio de uma moradia regular. 

Também, a REURB-S veio para prevenir novos núcleos informais de populações 

de baixa renda, como política pública de habitação popular. Bem como, apontou o Ente 

Público municipal como incentivador dessa política pública para o processamento e 

efetivação da regularização fundiária, e ainda, os Cartórios de Registros de Imóveis para 

permitir o registro da aquisição da propriedade. 

Nesse sentido, diante da situação fática que a população brasileira de baixa renda 

enfrenta, a Lei 13.465/17 trouxe mudanças e instrumentos para a regularização, de modo 

menos burocrático, interferindo no cenário habitacional brasileiro quando regulariza e 

implementa obras e serviços públicos de infraestrutura, dando suporte ao ambiente, bem 

como, fornecendo meios adequados às melhores condições de vida e contribuindo para a 

concretização da dignidade da pessoa humana. 
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LOTEAMENTO FECHADO E O USO (I)LEGAL DE BENS DE USO COMUM 

 

Leiliane Evaldt Scheffer1 

 

Resumo: O objetivo do presente artigo é apresentar as consequências que o instituto do 

loteamento fechado traz para a vida em sociedade, tendo em vista a limitação do direito 

de acesso que deixam de ser exercidos em função da privatização de espaços públicos. A 

partir da publicação da Lei 13.465/2017 houve a regulamentação do loteamento fechado, 

embora na prática o instituto já esteja bem consolidado, sendo que nos anos 90 já era 

objeto de estudos. Possibilitando o fechamento de loteamentos e a consequente limitação 

de acesso aos espaços públicos que ali se encontram. Analisando a abordagem da política 

urbana no Brasil é possível analisar as características do loteamento e a consequente 

criação e preferência por loteamento fechado. O método de abordagem utilizado na 

pesquisa é o dedutivo. Tratando sobre a (im) possibilidade de desapropriação sob a ótica 

da função social dos espaços públicos, para que o direito particular não se sobressaia ao 

direito da coletividade.  

 

Palavras-chave: Loteamento Fechado. Parcelamento do Solo Urbano. Função Social. 

Bens Públicos. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Os loteamentos fechados surgem da busca pelos indivíduos por um ambiente que 

possa lhes proporcionar segurança e infraestrutura mínima. 

O estudo desse instituto é de grande importância tendo em vista que sua origem é 

pautada em questões como a da falta de moraria, de saneamento, de segurança, ou seja, 

da falta de cuidados que o poder público teve e tem com a urbanização brasileira.  

Na década de 30, no Brasil as pessoas passaram a migrar para os centros urbanos, 

mirando nas oportunidades de emprego, mas principalmente na busca de melhores 

condições de vida. 

A grande concentração da população trouxe consequências desastrosas, sobre 

tudo pelo fato de não estarem preparados para receberem tantas pessoas, a maior delas 

pautada no aumento da criminalidade, que consequentemente trouxe a diminuição da 

segurança. 

                                                           
1 Especialista em Direito Imobiliário, Urbanístico, Notarial e Registral pela Universidade de Santa Cruz do 

Sul – UNISC, Bacharela em Direito pela Universidade Luterana do Brasil campus Torres – ULBRA. 

Advogada pela OAB RS nº 103.555, desde 2016. Atuação na Advocacia Consultiva e Contenciosa nas 

áreas Cível, Imobiliário e Previdenciário no Escritório Fernandes e Scheffer, Torres/RS. Atendente 

Escrevente no Registro de Imóveis e Especial de Torres de 2008 a 2012. E-mail: 

leilianescheffer@gmail.com, telefone (51) 98153-4613. 
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A população por não ver seus direitos garantidos pelo estado, passam à buscar 

formas de alcançar uma qualidade de vida melhor, o que deu origem aos condomínios e 

loteamentos fechados. 

Para adentrar no assunto central, que está relacionado aos loteamentos fechados, 

se utiliza do estudo da Lei número 6.766/79, que define loteamento como a subdivisão da 

gleba em lotes menores, autônomos e individualizados, tendo como consequência a 

criação de um novo sistema viário e logradouros públicos ou, simplesmente, a ampliação 

dos já existentes (artigo 2º, §1º). 

Ao passo que o loteamento fechado é caracterizado por essa área de terras loteada 

intramuros, de forma que o domínio é exercido pelos proprietários dos lotes, onde espaços 

públicos de uso comum passam a ficar restritos ao acesso do público.  

Pautado na concepção de que o loteamento fechado priva a população que ali não 

reside de ter acesso a infraestrutura, e que o espaço é em sua natureza público, se busca a 

partir do conceito de função social da propriedade a (im)possibilidade da desapropriação 

de bens públicos, incluindo logradouros e praças. 

Ao examinar a evolução histórica que influenciou as mudanças nacionais da 

população que migrou desenfreadamente do campo para os grandes centros, causando 

desequilíbrio urbanístico, e possível a análise e apresentação das principais causas e 

consequências jurídicas da desapropriação de bens públicos sob a ótica da função social 

da propriedade. 

A partir desse estudo se entende a necessidade da observação da função social da 

propriedade, da prestação adequada dos serviços público, fazendo valer o direito de 

moradia e o direito de ir e vir dos cidadãos estabelecidos em nossa Carta Magna. 

Os Problemas Urbanos Instaurados no Brasil 

 

Foi em nome da segurança e certeza do direito que levou o homem a sair do 

estado de natureza para se organizar socialmente. Entendeu que se não fosse 

estas regras criadas levaria fatalmente a espécie humana ao extermínio. O 

homem abdicou de sua liberdade primitiva, entregando a alguém o poder de 

delimita-la, de ordenar-lhe o convívio, de assegurar-lhe a paz e a 

sobrevivência. A necessidade de uma segurança individual, possibilitou a 

criação de um ordenamento social. Surgindo então o direito e o estado como 

instrumento de pacificação e segurança, de garantia de suas vidas e de seu agir 

social2. 

 

                                                           
2 BACELAR, Selma Reiche.  Loteamento fechado.  Revista dos Mestrandos em Direito Econômico da 

UFBA, Salvador, n.9 , p.399, jan. 2001. 
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O marco temporal da urbanização mundial se deu com o advento da Revolução 

Industrial, que trouxe consigo uma transformação de nível econômico não apenas na 

localidade, mas no mundo por inteiro, isso porque as pessoas estavam concentradas mais 

no âmbito rural, e a partir deste acontecimento a estrutura das cidades que até então era 

formada por pequenos centros de comércio e lazer, passam a ser vistas como polos de 

empregos. 

Com o crescimento das cidades houve sua consequente valorização, a lei da oferta 

e da procura fez com que os imóveis se tornassem mais caros por conta da inflação, com 

os altos preços aplicados os trabalhadores passam a adquirir imóveis mais afastados dos 

comércios, localizados nas margens das cidades, como o número de pessoas era grande o 

crescimento deu-se de forma desordenada, apenas avançando conforme a necessidade dos 

moradores, por não fazer parte do plano principal da cidade, esses imóveis não eram 

servidos da mínima atenção pelos governantes o que acarretou em inúmeros problemas 

de ordens sociais e públicas, como problemas de higiene, ausência de locais públicos, 

entre outros. 

“A desigualdade social é fruto da herança patrimonialista de cinco séculos de 

dominação das elites” 3, no Brasil foi possível vislumbrar as primeiras periferias após 

1930. 

Dados do IBGE mostram que a população urbana brasileira cresceu de 26,3% para 

81,2 entre 1940 e 2000. 

No entanto a ocupação do solo foi sendo realizada de forma desordenada, sem 

planejamento, ou seja, aquela parcela de solo não estava preparada para receber 

moradores, e os impactos causados foram e são inúmeros e de ordens diversas, tais como: 

aumento da demanda de serviços públicos urbanos, proliferação de áreas de favelização, 

redução da renda per capita urbana, deterioração ecológica, deterioração edilícia, 

aumento da taxa de desemprego, aumento da marginalidade social e agravamento da 

criminalidade. (Apud José Nilo Castro, Direito Municipal, Direito Metropolitano, p.79.). 

Ano após ano os centros passam à ter os tributos mais caros, isso afasta a 

possibilidade de que grande parte da população tenha ali sua moradia causando a 

proliferação de áreas de favelização que gera o aumento da marginalidade social. 

                                                           
3 FREITAS, Eleusina Lavôr Honanda de. 2008. 206f. Tese (Doutorado – Área de Concentração: Habitat) 

FAUUSP. São Paulo. 
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Quando essa expansão já não é mais possível, por já ter atingido o limite das 

cidades por todos os lados, a batalha passa à ser a da invasão de locais abandonados pela 

administração pública, ou mesmo por particulares, isso porque a falta de moradia é 

alarmante. 

As invasões além de trazerem em seu bojo a deterioração edilícia, traz ainda a 

preocupação com a qualidade de vida, isso porque grande parte dessas edificações objeto 

de invasões estão sem manutenção há um bom tempo.  

E é essa falta de cuidados que o poder público teve e tem com a urbanização que 

traz consequências desastrosas para o desenvolvimento não apenas das cidades mas 

principalmente para o desenvolvimento humano e pode ser identificado nas necessidades 

mais simples do nosso dia a dia, como os problemas no abastecimento de água, isso 

porque a cidade não está preparada para abastecer um número de pessoas tão elevado. 

Esta falta de preparo ocasiona o aumento das demandas de serviços públicos 

urbanos, porque a falta de um sistema de saneamento básico não é capaz de garantir o 

conjunto de medidas com a finalidade de prevenir doenças e melhorar a saúde, logo não 

é possível alcançar uma melhora na qualidade de vida da população, o que acaba 

interferindo diretamente na produtividade do indivíduo que reflete nas atividades 

econômicas desenvolvidas. 

O fato da cidade aumentar de tamanho distancia ainda o trabalhador dos polos de 

emprego, de modo que ou ele leva um elevado tempo de viagem ou ele se desfaz do 

trabalho, o que nos leva diretamente para o aumento da taxa de desemprego, sendo que 

ambos levam a redução da renda per capita urbana, pois deixa o ser humano de circular 

seu salário no comércio. 

Neste contexto de densidade populacional, ficamos diante de falta de 

infraestrutura, falta de dignidade da pessoa humana, “não fosse o bastante, o cidadão não 

encontra por parte do Estado, a tutela necessária e indispensável para a segurança. A 

preocupação com a integridade física é motivo de apreensão” 4. 

 

 

                                                           
4 VIANA, Marco A. da Silva. Solo Urbano: critérios de distinção. Constituição Federal: arts. 182 e 183. 

Estatuto da Cidade. Política de desenvolvimento Urbano. Disponível em: 

<http://www.marcoaurelioviana.com.br/tag/artigos-182-e-183/> Acesso em: 22 de jun. de 2019. 

http://www.marcoaurelioviana.com.br/tag/artigos-182-e-183/
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A Política Urbana Inaugurada a partir de 1988 

 

No ano de 1989, “no Brasil, este período foi marcado pela privatização de diversas 

empresas públicas e pela redução dos investimentos em políticas sociais, trazendo como 

consequência, o aprofundamento das desigualdades sociais historicamente presentes na 

sociedade brasileira”5. 

A Constituição de 1988 foi pioneira em se tratando de política urbana, note-se 

que: 

Os artigos 182 e 183 da Constituição Federal foram regulamentados pelo que 

se intitula de Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001). Nessa 

lei estão as diretrizes gerais da política urbana. Suas normas são de ordem 

pública e interesse social. Isso significa que a vontade do particular não tem o 

condão de alterá-las. Tais regras legais devem ser relevantes para a 

coletividade e implicam em limitações à propriedade urbana6. 

 

A Política Urbana Brasileira envolve um conjunto de estudos a partir dos artigos 

182 e 183 da Constituição Federal, juntamente com o Estatuto da Cidade e do Plano 

Diretor. 

A principal função da política urbana instaurada no Brasil a partir da Constituição 

de 1988 tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 

e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

O grande enfoque não está nos artigos da Constituição, mas sim no Plano Diretor 

desenvolvido por cada município, para cada município, respeitando as individualidades 

na busca por desenvolvimento saudável e sustentável. 

A verdadeira busca consiste por um desenvolvimento urbano sem depredação, 

degradação ou destruição, onde o caos não se instale por falta de previsão urbanística, por 

consequência sendo possibilitado uma vida digna à todos. 

A aplicação do Estatuto da Cidade viabiliza a fixação de previsão de crescimento 

demográfico de forma organizada, possibilitando o crescimento da cidade, garantindo que 

as necessidades básicas serão mantidas naquele território, a busca pela resolução de 

problemas sociais instaurados antes de sua aplicabilidade. 

                                                           
5 FREITAS, Eleusina Lavôr Honanda de. 2008. 206f. Tese (Doutorado – Área de Concentração: Habitat) 

FAUUSP. São Paulo. 
6 SALOMÃO, Marcos Costa. Roteiro de Aprendizagem Semana 01. Parcelamento do Solo Urbano. p.02, 

2019. 
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Em maio de 2019 surgiu a Proposta de Emenda Constitucional 80/19, apresentada 

por 27 senadores, que objetiva alterar o artigo 182 da Constituição Federal, no que se 

referre à função social da propriedade. 

O projeto retrocede ao momento em que a propriedade era considerada um bem 

absoluto e exclusivo, ao passo em que ignora que o atual texto constitucional é fruto de 

emenda popular, isso porque deixa ao juízo do proprietário como ele deseja cumprir a 

função social de sua propriedade, podendo optar se irá seguir os ditames do plano diretor, 

ou leis ambientais, ou a preservação do patrimônio histórico. 

Outros pontos do projeto são incongruentes, para não dizer que ele em sua 

totalidade é uma afronta à função social da propriedade, a separação dos três poderes e 

principalmente à política urbana brasileira. 

O Projeto retiraria do Brasil a possibilidade de torna-se modelo internacional no 

tocante a urbanização, através da prática da legislação atual. 

 

A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE COMO NORTE DA POLÍTICA 

URBANA 

 

Para tratarmos no que consiste a função social da propriedade necessário se faz a 

sua definição através do Código Civil em seu artigo 1.228: 

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 

direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 

detenha. 

 

Scavone7 diz que “a propriedade é direito real por excelência porquanto dela 

emanam todos os outros, cujo elenco é numerus clausus no Código Civil brasileiro e na 

legislação extravagante”. 

O fato da lei não nos trazer uma definição legal de propriedade é o que nos remete 

para o artigo acima citado, “o direito à propriedade é uma maneira de estabelecer um 

sistema que pode regular e equilibrar supostos conflitos”8. 

A garantia do cumprimento da função social no território urbano é o objetivo do 

Plano Diretor, que deverá assegurar “o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto 

                                                           
7 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Direito Imobiliário – Teoria e Prática.  Rio de Janeiro: Forense Ed. 

2018. p. 131. 
8 CRAWFORD, Colin. A Função Social da Propriedade e o Direito à Cidade: Teoria e Prática Atual. 

Brasília: Rio de Janeiro: IPEA. 2017. p. 09. 
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à qualidade de vida, à justiça social, e ao desenvolvimento das atividades econômicas”, 

como preceitua o art. 39 9, do Estatuto da Cidade. 

O fato das cidades terem crescido de forma desordenada, garantiu o surgimento 

de inúmeros problemas de ordens sociais, logo, normas como o Plano Diretor, o Estatuto 

da Cidade visam garantir a função social da propriedade através da busca pelo bem 

coletivo, pois com o descumprindo das previsões legais corre o rico da perda do bem, 

sendo responsável pelo equilíbrio entre interesses público e privado, possibilitando a 

urbanização. 

O grande papel do plano diretor é definir o que o município entende por função 

social e sua a aplicabilidade, que busca a diminuição da crise habitacional que foi 

instaurada no Brasil, sendo que a propriedade deve atender ao uso condizente com os 

interesses da sociedade e não apenas do seu possuidor. 

No entanto, passados 15 anos do desenvolvimento do Estatuto da Cidade os 

problemas de infraestrutura ainda persistem e muito em nosso país, problemas com a 

mobilidade urbana já atinge os menores municípios, problemas com esgoto é visível em 

todo o território nacional, sem mencionar na falta de abastecimento que é notícia nos 

grandes jornais televisivos. 

Por isso, as pessoas tem recorrido a condomínios e loteamentos fechados como 

lugar de moradia, infelizmente pequena parte da população é capaz de pagar por esse tipo 

de infraestrutura, sendo que a grande parcela do povo segue convivendo com as mazelas 

da falta de prioridade diante dos nossos governantes. 

 

LOTEAMENTO FECHADO 

 

A Lei 6.766/1979 traz em seu artigo 2º10 e respectivos parágrafos o conceito de 

loteamento e desmembramento. 

A diferença entre esses institutos é que quando se trata de loteamento existe a 

abertura ou prolongamento de vias de circulação e, ainda, de logradouros públicos, como 

                                                           
9 BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Estatuto da Cidade e Legislação Correlata. 2.ed., atual. 

Brasília: Senado Federal. 80p. 
10 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. 

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. 
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praças, ruas, etc., já no tocante ao desmembramento há um aproveitamento da malha 

viária e dos equipamentos públicos já existentes. 

Os logradouros público e estruturas viárias. que são implementados através da 

criação dos loteamentos passam a pertencer ao poder público. 

O artigo 22 da Lei do Parcelamento do Solo dispõe que após o efetivo registro do 

loteamento, as áreas de circulação, bem como os logradouros, incluídos todos os 

equipamentos urbanos, passam ao poder do Município11. 

Dispensado o rigor terminológico os loteamentos podem ser abertos ou fechados, 

sendo que a regra é que o loteamento será aberto conforme definição da lei, para ser 

considerado fechado, ao final a gleba será cercada ou murada, mantendo assim um 

controle de acesso ao empreendimento. 

Segundo Eduardo Sógrates Castanheira Sarmento Filho: “se trata do fechamento 

de vias públicas para isolar um determinado núcleo de casas, impedindo que a população 

possa circular nesses espaços, sob o argumento de que isto é fundamental para garantir a 

segurança dos seus moradores12”. 

 

PARTICULARIDADES DO LOTEAMENTO FECHADO 

 
O loteamento por oferecer plano viário às cidades através da abertura de novas 

ruas, traz consigo ainda a criação de novos bairros. 

O artigo 22 da lei reguladora dos loteamentos, assegura que na aprovação do 

projeto que institui o loteamento, automaticamente há a transferência das áreas destinadas 

aos espaços públicos para o Município, para esse ato dá-se o nome de afetação. 

Dentre as características do loteamento fechado, se tem ainda o fator de que 

ninguém, sejam pedestres ou condutores de veículos, poderá ser impedido de ingressar 

nas dependências do loteamento, desde que devidamente identificado ou cadastrado. 

Isso se deve ao fato de que muito embora o local esteja fechado por muros ou 

cercas, ele continua possuindo um caráter público, de uso comum do povo. 

                                                           
11 Art. 22º Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e 

praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, 

constantes do projeto e do memorial descritivo.  
12 FILHO, Eduardo Socrates Castanheira Sarmento. Loteamento fechado ou condomínio de fato. – Curitiba: 

Juruá, 2007 – 1ª Reimpressão (Ano 2012). p.11.  
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O grande responsável pela criação dessa nova modalidade de loteamento tem sido 

a segurança pública, ou melhor, a falta dela. Entre muros e com controle de acesso, as 

pessoas se sentem mais seguras. 

Obviamente que não basta apenas criar o loteamento por seu regramento natural 

e depois de pronto mura-lo, até porque isso implicaria na possibilidade de murar 

loteamentos consolidados. 

Pensando nisso, o legislador garante que o loteamento fechado apenas passa a 

existir através de “ato administrativo que através de contrato particular de concessão de 

uso do bem público e lei municipal dispondo acerca dessa concessão, pode o Município 

afetar seus bens, ou seja, destiná-los a categoria de bens de uso especial nos moldes do 

artigo 99, inciso II, do Código Civil” 13. 

Neste sentido, fica o questionamento de qual ou quais argumentos levam a 

constatação de que fechar loteamentos não fere o interesse público, ao ponto de motivar 

a concessão desses bens, garantindo aos proprietários dos lotes uso exclusivo. 

Pois bem, a resposta é simples e de entendimento geral, o principal dos motivos 

tem seu pilar na segurança pública, como já mencionado, e ainda no fato do poder público 

passar aos particulares a manutenção dos bens viários, em suma, o poder público passa 

aos particulares o dever de preservar os bens públicos que guarnecem o loteamento. 

 

Não se pode olvidar que os Municípios, a rigor, vivem em constante estado de 

penúria financeira. Por conseguinte, é benéfica a concessão, já que os bens 

passam à administração e conservação dos proprietários que continuam 

pagando o Imposto Predial e/ou Territorial Urbano, embora não seja possível, 

nessa eventualidade, a cobrança de taxas de limpeza, conservação e demais 

abarcadas pela responsabilidade dos particulares e estipuladas no instrumento 

de concessão. 

Com isso, o Município pode aplicar seus parcos recursos na área social e em 

outras prioridades, quanto os proprietários, por força da concessão, obrigam-

se pela manutenção e conservação dos espaços livres, praças e ruas para que 

possam gozar de mais segurança, v.g coleta de lixo, manutenção da 

pavimentação, das praças, etc14. 

 

A concessão é firmada com uma sociedade civil sem fins lucrativos, formada 

pelos proprietários dos lotes, a finalidade da sociedade consiste na captação de recursos 

                                                           
13 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Direito Imobiliário – Teoria e Prática.  Rio de Janeiro: Forense Ed. 

2018. p. 143. 
14 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Direito Imobiliário – Teoria e Prática.  Rio de Janeiro: Forense Ed. 

2018. p. 143. 
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para a administração e manutenção da área objeto de concessão, que passa à ser de suas 

responsabilidades. 

Nesse sentido a sociedade sem fins lucrativos é como o órgão administrativo do 

loteamento fechado que age por força de regulamento interno. 

O intuito do regulamento interno é reger os espaços públicos concedidos pela 

municipalidade, como pretende se dar o cumprimento das obrigações de manutenção, 

como será realizada a contribuição financeira necessária para aplicar na manutenção, 

assim como todas as obrigações dos proprietários. 

Importante observar, que inicialmente o regulamento é instituído apenas pelo 

loteador, isso porque os lotes só podem ser comercializados após o registro do loteamento, 

e para que seja efetuado o respectivo registro é necessário a apresentação do regimento 

em consonância com a lei municipal de concessão. 

 

INOVAÇÕES DA LEI 13.465/2017 
 

Muito embora o instituto do Loteamento Fechado seja um velho conhecido dos 

Tribunais Brasil à fora, apenas em 2017 foi incorporado a nossa legislação através da Lei 

13.465, sendo que hoje não deixa mais dúvidas sobre a sua regularidade como modelo de 

urbanização. 

Apenas loteamentos que possuírem desde a sua origem a característica de acesso 

controlado, bem como o apoio regulamentado em Lei Municipal, podem ser considerados 

loteamento fechado, evitando assim, que loteamentos já constituídos se valessem dessa 

modalidade. 

Traçado esse cenário histórico, podemos observar que a legislação só fez constar 

no papel o que há muito tempo já vinha se fazendo na prática. 

Note-se, ainda que a lei é omissa quanto a forma em que poderá se dar o acesso 

controlado ao loteamento, fazendo com que na prática possa acontecer um bloqueio 

disfarçado. 

É evidente que quando existe uma restrição de acesso, não se deseja ver terceiros 

estranhos à propriedade circulando por ela, no entanto estamos diante de caso onde existe 

o uso de áreas públicas, a exemplo das praças, logo, restringir o acesso total da 

comunidade seria de fato uma incongruência. 
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Depois de tantos anos existindo sem legislação o que se esperava é que ao instituto 

do loteamento fechado fosse dada atenção nos mínimos detalhes, pois de fato tempo não 

faltou, por não se tratar de assunto recente, mas sim consolidado e com inúmeros 

processos em andamento que discutem lacunas encontradas há anos no que se refere ao 

instituto. 

Como os loteamento fechados trazem consequências imediatas ao processo de 

formação das cidades, e, portanto, para a vida de seus habitantes, é 

recomendável que seja investigado de forma imparcial, considerando seus 

aspectos positivos e também os seus malefícios. 

Se as questões atinentes as cidades forem subestimadas, muitos direitos 

humanos fundamentais estarão em perigo, como o próprio direito à vida, à 

segurança, ao lazer, o direito a uma moradia adequada, além do direito de 

propriedade, entre outros15. 

 

Neste sentido, se tem que também passou despercebido pelo legislador a 

necessidade de ter fixado critérios que levem o empreender a optar por esta modalidade 

de empreendimento em detrimento das demais, sob o risco de interferir diretamente no 

significado de cidade, que busca através do parcelamento do solo sua expansão.  

 

POSSIBILIDADE DE USO PRIVATIVO POR PARTICULAR 

 

Cada bem possuí sua finalidade específica, e para se fazer cumprir não é 

necessário qualquer tipo de autorização, no entanto quando se tem intensão de utilizar 

esses bens de outra maneira, desde que previsto em lei, como é o caso da utilização de 

bem público por particular, é necessário a formulação de pedido por escrito. 

Através desta autorização é possível a concessão do poder de uso privado do bem 

público por particular (pessoa física ou jurídica), vale ressaltar que a autorização não é 

vitalícia, podendo ser revogada à qualquer tempo. 

Cabe lembrar, que quando um loteamento é instituído, em seu projeto o loteador 

deve disponibilizar espaços para as ruas e praças, bem como eventualmente para a 

edificação de espaços públicos, estas áreas passam à ser de propriedade da 

municipalidade. 

Neste momento é comum o surgimento do seguinte questionamento: o que o 

loteador ganha ao disponibilizar ao poder público espaços de sua propriedade, que poderia 

ser convertido em lucros, e a resposta é simples, o empreendimento do loteador passa a 

                                                           
15 FILHO, Eduardo Socrates Castanheira Sarmento. Loteamento fechado ou condomínio de fato. – Curitiba: 

Juruá, 2007 – 1ª Reimpressão (Ano 2012). p.12.  
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integrar a cidade, de modo que ele também é beneficiado, aja vista que as vias integram 

o loteamento aos bairros já existentes, ou seja, uma expansão da cidade. 

Percebe-se que no tocante aos loteamentos fechados figura a seguinte situação: o 

loteador transfere ao poder público a propriedade de ruas, praças, espaços livres de uso 

comum, e em seguida a municipalidade desafeta esses bens em favor dos proprietários do 

loteamento. 

Verificamos neste sentido que tem imperado o interesse do particular sobre o da 

coletividade, sendo possível essa afirmação, pois embora a lei reconheça o instituto da 

desafetação, se trata de uma medida excepcional que deve ser justificada, o que não é 

possível vislumbrar quando se fala de vias e espaços públicos. O mesmo acomete as 

situações de concessão e permissão de uso, que serão autorizadas quando a medida 

alcançar interesse da coletividade, no entanto a medida correta a ser tomada em casos que 

visam o interesse particulares por certo, deveria ser através da desapropriação. 

Outrora, se faz necessário esclarecer, que não se está indo contra as medidas de 

desafetação, concessão ou permissão, mas sim que estas vem sendo aplicadas de forma 

permanente e não excepcional, conforme previsão legal, sendo exatamente neste ponto 

que amargam os direitos da coletividade. 

Aplicar esses institutos de formas excepcionais é quando falamos de eventos e 

acontecimentos que possuem data de início e término pré-ajustadas quando da sua 

autorização, como nos casos de feiras, corridas, shows. 

Nessa perspectiva, é possível se conciliar o uso de bens comuns do povo com 

utilizações privativas exercidos por particulares. Assim, por exemplo, o uso de 

vias públicas para a realização de feiras livres, exposições de artes, venda de 

combustíveis, distribuição de jornais, comércio de flores e frutas traduzem 

situações de harmonização entre o uso comum do povo e a outorga de maior 

poder sobre o bem a alguns membros da coletividade16. 

 

Mas, no que se referre aos loteamentos fechados, o interesse estatal na concessão 

de bem de uso comum é evidenciado pelo fato do Poder Público deixar de arcar com 

encargos de manutenção da área cedidas para os particulares, sem abrir mão da cobrança 

de IPTU, não aplicando esses recursos de onde eles provem. 

                                                           
16 ARRUDA, Élcio. Função Social do Patrimônio Público. Disponível 

em:<http://www.lex.com.br/doutrina_25963660_FUNCAO_SOCIAL_DO_PATRIMONIO_PUBLICO.a

spx> Acesso em: 24 de set. de 2019. 

http://www.lex.com.br/doutrina_25963660_FUNCAO_SOCIAL_DO_PATRIMONIO_PUBLICO.aspx
http://www.lex.com.br/doutrina_25963660_FUNCAO_SOCIAL_DO_PATRIMONIO_PUBLICO.aspx
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Diante do loteamento fechado temos uma limitação de espaço em desfavor da 

sociedade, com a retirada de espaços do núcleo urbano em benefício da segurança de um 

conjunto de pessoas. 

O prejuízo é facilmente identificado, haja vista que ao limitar espaços você 

sobrecarrega os que permanecem abertos, sendo que o número de usuários continua o 

mesmo. 

Diminuem (com o fechamento das ruas), assim, as opções de entrada e saída do 

bairro, sobrecarregando o fluxo de trânsito em algumas vias em detrimento de outras, 

desvaloriza a propriedades. Do mesmo modo, perturbam o direito de ir e vir dos cidadãos, 

obrigando-os a transitar por caminhos predeterminados. (Souza, 1999:241 apud FILHO 

)17. 

Mais do que isso ao limitar, ou mesmo controlar a entrada e saída o cidadão passa 

à ter o sentimento de perda do direito de igualdade, perdendo o desejo de pertencimento.  

 

O ALCANCE DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE DOS 

ESPAÇOS PÚBLICOS 

 

Através da concessão o Município transfere para uma sociedade civil sem fins 

lucrativos (formada pelos proprietários da área) que será responsável pela arrecadação de 

recursos que custearão as despesas de conservação e manutenção dos bens públicos 

disponibilizados. 

A função social dos imóveis públicos é identificada quando a propriedade está 

inserida no meio social em sintonia com a sociedade, prevalecendo o coletivo sob o 

individual, isso quer dizer que o estado deve buscar que o bem público atinja o maior 

números de pessoas. 

Nesse sentido, como pode o estado dispor de modo exclusivo de um bem que à 

todos pertence, ferindo os conceitos de titular, administrador e usuário do bem, o Estado 

é o titular desses direitos pelo simples fato de que nenhum sujeito poderá adquiri-los. 

Há pensadores que entendem que a função social da propriedade é aplicada apenas 

para imóveis particulares, diante da impossibilidade de aplicação das mesmas sanções aos 

                                                           
17 SARMENTO FILHO, Eduardo Socrates Castanheira. Loteamento fechado ou condomínio de fato. – 

Curitiba: Juruá, 2007 – 1ª Reimpressão (Ano 2012). p.48.  
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agentes públicos, já que o bem por si só cumpre sua função social plena, sem a 

necessidade de destina-lo. 

No entanto, o presente artigo pactua com os pensadores que endentem ser 

perfeitamente aplicável a função social aos bens de propriedade do governo, haja vista 

que apenas afetar o bem não o torna útil a coletividade. 

Com relação aos bens de uso comum do povo e bens de uso especial, afetados, 

respectivamente, ao uso coletivo e ao uso da própria Administração, a função 

social exige que ao uso principal a que se destina o bem sejam acrescentados 

outros usos, sejam públicos ou privados, desde que não prejudiquem a 

finalidade a que o bem está afetado. Com relação aos bens dominicais, a função 

social impõe ao poder público o dever de garantir a sua utilização por forma 

que atenda às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

plano diretor, dentro dos objetivos que a Constituição estabelece para a política 

de desenvolvimento urbanos (Di Pietro, 2006: 6 apud FILHO, Pereira )18. 

Assim, a aplicação da função social da propriedade deve ser realizada da maneira 

mais ampla possível, atingindo assim sua finalidade de atender a população de maneira 

igualitária, de modo a substituir o “eu” pelos “nós”. 

Observa-se que a lei 13.465/2017 ainda deixou lacunas que serão pauta de 

discussão por mais décadas, isso porque não foi clara quanto as forma de instituição deste 

empreendimento. 

 

DESAPROPRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS: UMA LEITURA A PARTIR DA 

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

 

Concordar com loteamentos fechados sob a argumentação do direito a segurança, 

fere direitos fundamentais dos cidadãos, bem como a própria definição de loteamento, 

isso porque, toda a população sofre com a falta de segurança pública, por se tratar de um 

direito fundamental artigos 6º e 144 da Constituição Federal, deverá ser garantido à todos, 

e não apenas aqueles que possam pagar por ela. 

Tem-se ainda a infringência de direitos à liberdade de locomoção, direito de lazer, 

igualdade, intimidade, solidariedade, dentre outros.  

Estamos diante de privatização de bens públicos por falta de atuação estatal, que 

resulta em um conflito de direitos, onde apenas restaria avaliar qual é mais valoroso e se 

sobrepõem, haja vista ser impossível a invalidação de direitos existente em vigor. 

                                                           
18 FILHO, Roberto Freitas. Pereira, Flora Regina Camargos. A eficácia da função social na propriedade 

pública. Disponível em:< file:///D:/Users/Usuario/Downloads/4309-19467-2-PB.pdf> Acesso em: 24 de 

set. de 2019. 

file:///C:/Users/csantos/AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/4309-19467-2-PB.pdf
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Deste modo, a priori, o fechamento de ruas estaria permitido pelo direito à 

segurança estabelecido no art. 6º da Constituição Federal de 1988. O propalado 

fechamento de ruas, contudo, colide no particular com outros direitos 

fundamentais estabelecidos na Constituição, já mencionados. Descobrir qual 

deles deve prevalecer é uma tarefa complexa que somente poderá ser realizada 

com o manejo da ponderação19. 

 

Garantir os direitos fundamentais cabe ao estado, e com a ajuda multidisciplinar 

poderá se chegar em uma proposta que não exclua as pessoas de utilizarem os espaços 

públicos, podendo instituir loteamentos fechados desde que o acesso interno ocorre sem 

a interferência às vias e praças já existentes, como acessos por meio de viadutos ou túneis.  

Na obra de Sarmento Filho, ele faz uma citação de Cassio Hisse: 

A cidade é o lugar da praça e do encontro. É o espaço inventado pelo homem, 

para conversa, para o diálogo, onde os homens se encontram e se reconhecem 

contraditoriamente, entretanto, é o lugar do encontro, do diálogo, da ligação de 

identidades que se desenvolve o espaço do estranhamento. A cidade é, 

também, portanto, o lugar da alteridade: onde se é outro, onde o 

estranhamento evidencia a contradição daquele que não se reconhece 

no objeto que cria20. 

Para as classes mais abastadas a cidade é parte do que ela utiliza para chegar onde 

precisa, no entanto para as classes mais humildes a cidade é parte dessas pessoas, ela 

quem proporciona o lazer, através do direito de ir e vir proporciona o direito de igualdade. 

 

CONCLUSÃO 

 

A Lei 13.465/2017 reconheceu juridicamente o loteamento fechado, no entanto 

conforme demostrado, a promulgação da lei apenas fez reconhecer juridicamente um 

instituto que na prática é executado há décadas, embora hoje regulamentado as lacunas 

ainda são muitas. 

É incontestável que o ramo imobiliário é um dos que mais cresceu nas últimas 

décadas, mesmo com o total despreparo das cidades para receber os empreendimentos 

luxuosos ou mesmo as inesperadas invasões. 

Porém, ao fixar a moradia o cidadão não busca apenas um teto para se abrigar do 

mau tempo ou descansar de um dia de trabalho, o cidadão busca que ao pagar seus 

impostos o governo lhe proporcione segurança, lazer, bem estar, saneamento básico, entre 

outras garantias constitucionais. 

                                                           
19 FILHO, Eduardo Socrates Castanheira Sarmento. Loteamento fechado ou condomínio de fato. – Curitiba: 

Juruá, 2007 – 1ª Reimpressão (Ano 2012). p.71.  
20 FILHO, Eduardo Socrates Castanheira Sarmento. Loteamento fechado ou condomínio de fato. – Curitiba: 

Juruá, 2007 – 1ª Reimpressão (Ano 2012). p.73. 
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E é daí que advém o instituto do loteamento fechado, pois promete aos adquirentes 

a aquisição de propriedade guarnecida por muros, portões e controle de entrada e saída, 

na promessa de garantir a segurança dos moradores. 

Ocorre porém, que loteamentos são as extensões das cidades, ou melhor são a 

própria cidade, pois eles constituem os bairros e os acessos à toda a cidade. 

Procurou-se mostrar que deve prevalecer a função social dos bens públicos sob o 

interesse particular dos moradores de loteamentos fechados em manter sua própria 

segurança, que é dever estatal. 

A legislação impõe que a circulação dentro do loteamento fechado poderá ser 

controlada, solicitando a identificação das pessoas, mas não poderá impedi-las de transitar 

por aquele espaço, no entanto, fomos instruídos em nossas criações para não adentrarmos 

em espaços fechados para os quais não fomos convidados, nesse sentido o cidadão 

comum não se sentirá à vontade de entrar em um ambiente que não lhe pertence e que por 

muros cercado está. 

O fechamento de loteamentos dificulta os acessos as demais vias da cidade, tendo 

em vista que para chegar ao destino deverá contornar o empreendimento, quando poderia 

passar por ele. 

Não estamos falando aqui de eventualmente fechar ruas e praças para eventos 

como feiras, corridas entre outros, estamos falando de manter fora do acesso de circulação 

vias públicas que são responsáveis pelo ir e vir do cidadão. 

Destaca-se ainda que o governabilidade e a legislação ao permitirem o fechamento 

de loteamento priorizam uma classe econômica em detrimentos de outras, haja vista que 

a camada menos abastada da sociedade não dispõem de recursos financeiros para arcar 

com as despesas próprias de manutenção do empreendimento, sendo que os encargos de 

IPTU seguem sendo cobrados. 

E é neste sentido, que se defende a utilização dos bens públicos para atender a 

função social à que ele se destina, de maneira que não exclua ninguém da sociedade e 

garanta os mesmos direitos para todos os cidadãos. 

Dessa maneira, mesmo com o advento da lei não foi estabelecido as peculiaridades 

desta forma de empreendimento, firmar os pilares que reconhecem os loteamentos 

fechados é trazer insegurança jurídica para toda população. 
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Evidente que mesmo discordando do formato do empreendimento ele já faz parte 

da nossa sociedade, e talvez o meio mais eficaz para a solução desse conflito, além da 

prática das garantias constitucionais pelo estado, voltar a atenção para a mobilidade 

viária, com a abertura de novas vias que passem pelo empreendimento de forma que não 

exista constrangimento entre os moradores e a sociedade, que necessitam cruzar pelo 

empreendimento, podendo viabilizar o acesso com viadutos e túneis, assim a passagem 

não iria interferir na via pública já implementada.  
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O ESTATUTO DAS CIDADES, O ESTADO E SEUS INSTRUMENTOS 

JURÍDICOS PARA IMPLEMENTAÇÃONO CIDADES E COMUNIDADES 

SUSTENTÁVEIS1 
 

Lívia Jorge Sales Teófilo2 

 

Resumo: O Brasil, devido ao seu processo de urbanização, acentuou as desigualdades 

sociais, ampliou a pobreza e deixou cidades e comunidades sem acesso à moradia, 

infraestrutura e serviços, especialmente, em cidades periféricas e nas favelas. A 

Constituição preocupada com estas distorções, criou mecanismo legais para intervir na 

Gestão de política públicas das cidades, delimitando a função social da propriedade como 

elemento norteador para a gestão das políticas urbanas, associada a este instrumento, foi 

editado em 2001, o Estatuto da Cidade, como uma norma mais específica, da Gestão e 

intervenção, nas cidades, para redução das desigualdades, estabelecendo a função social 

da propriedade urbana, como o pilar para as políticas urbanas e fundiárias. As cidades de 

acordo com estes instrumentos precisam ser mais justas e sustentáveis, cabendo aos 

gestores a efetivação do direito à cidade e sua responsabilização em caso de omissão.  

 
Palavras-chave: Urbanização - Estatuto da Cidade –Estado –  idades Sustentáveis – 

redução das desigualdades 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de urbanização do Brasil é objeto de estudo para vários estudiosos 

sobre o tema Direito Urbano e Direito à Cidade, pois foi a partir deste processo que se 

deu a urbanização das cidades, periferias e favelas brasileiras.  

Este processo também é responsável por problemas estruturais da economia brasileira, 

pois são um traço das nossas desigualdades econômicas e sociais.  

A ausência de planejamento para esta urbanização, suas consequências, levaram 

os legisladores a criar mecanismos legais para intervir nesta esfera da política pública do 

planejamento urbano.  

A Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB/88 reservou um 

capítulo, exclusivo para o assunto, no Título, Da Ordem Econômica e Financeira,  Arts. 

182 E 183. Ocorre que sua implementação, deixou a desejar, sendo necessário um novo 

                                                           
1 Artigo apresentado para a submissão de artigos científicos para a composição do livro no formato E-book, 

intitulado “Direito Urbanístico e Planejamento Urbano: Novos desafios para o Brasil – Volume V” 
2 Mestranda em Planejamento e Desenvolvimento Regional - UFT. Pós-graduada em Direito 

Administrativo – UFT. Pós-graduada em Gramática aplicada a texto. UNITINS. Graduação em Direito - 

UNIEURO - DF Graduação em Letras - UEG-GO. 
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instrumento legal que abarcasse de forma mais, contundente, o tema do Planejamento 

Urbano. 

Então em 2001 foi editada a lei 10.257/2001 – O Estatuto da Cidade, legislação 

que prevê a gestão das cidades de forma participativa e que possa promover a justiça do 

uso do solo.  

Ambas as legislações estabelecem a função social da propriedade como 

instrumento basilador da aplicação da justiça do uso da terra.  

Sob esta perspectiva, este artigo se propõe a fazer um breve histórico sobre a 

urbanização do Brasil, suas deficiências e sequêlas e os instrumentos legais disponíveis 

para implementar cidades e comunidades sustentáveis. 

 

BRASIL - PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA AS 

DESIGUALDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS  

No Brasil, uma das maiores causas de desigualdade social, está vinculada ao nosso 

processo de urbanização, segundo MARICATO, Ermínia3: 

O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO brasileiro (...) marcado pela 

concentração de terra, renda e poder, pelo exercício do coronelismo ou política 

do favor e pela aplicação arbitrária da lei. 

“Pretende-se fazer aqui, uma leitura da metrópole brasileira do final do século 

XX, destacando a relação entre desigualdade social, segregação territorial e 

meio ambiente, tendo como pano de fundo alguns autores que refletiram sobre 

a “formação” da sociedade brasileira, em especial sobre a marca da 

modernização com desenvolvimento do atraso. 

Destaca-se o papel da aplicação da lei para manutenção de poder concentrado 

e privilégios, nas cidades, refletindo e ao mesmo tempo promovendo a 

desigualdade social no território urbano.   

 

Diante destes dados, entendemos como crucial o enfrentamento das questões 

urbanas, do direito à cidade sustetável e humana, como forma de combater e reduzir as 

desigualdades econômicas sociais. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1998, CRFB/88, no Título, 

Da Ordem Econômica e Financeira,  Arts. 182 E 183, preocupada com as questões 

urbanas e seus desdobramentos, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de 

vista social, apresenta a importância das questões urbanas, mais especificamente, da 

cidade, seu planejamento e sua estruturação na promoção do bem-estar de seus habitantes.   

                                                           
3 MARICATO, Ermínia, Metrópole, Legislação e desigualdade 
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O processo de urbanização do Brasil, ocorreu em virtude da industrialização e da 

falta de oportunidades de trabalho no campo. MARICATO, Ermínia4 

As mudanças políticas havidas na década de 1930, com a regulamentação do 

trabalho (não extensiva ao campo), incentivo à industrialização, construção da 

infraestrutura industrial, entre outras medidas, reforçaram o movimento 

migratório campo-cidade. 

 

É possível observar, mais nitidamente, o processo de urbanização das cidades e o 

crescimento das periferias a partir dos anos de 1980, e juntamente com esse crescimento, 

constatamos o crescimento da pobreza e da desigualdade social no Brasil. MARICATO, 

Ermínia5 

A extensão das periferias urbanas (a partir dos anos de 1980 as periferias 

crescem mais do que os núcleos ou municípios centrais nas metrópoles) tem 

sua expressão mais concreta na segregação espacial ou ambiental configurando 

imensas regiões nas quais a pobreza é homogeneamente disseminada. Pela 

primeira vez na história do país registram-se extensas áreas de concentração 

de pobreza, a qual se apresentava relativamente esparsa nas zonas rurais antes 

do processo de urbanização. 

  

Neste cenário de crescimento urbano, com sérios prejuízos à ordem social e 

econômica, surgem as periferias e as ocupações irregulares, um processo marcado pela 

busca de trabalho e pela necessidade de sobrevivência dos mais dos mais pobres. Bonduki 

e Rolnik (1982)6 

Conclui-se que ocorre a periferização como mecanismo de expansão urbana, 

seguindo vetores predeterminados ou não; contudo, esse evento pode estar 

vinculado à condição socioeconômica dos habitantes.  

 

Assim compreendemos a que a terra foi transformada em mercadoria e como tal, 

quem tem mais, está assistido pelos serviços básicos de infraestrutura, água, saneamento 

básico e menos suscetível aos problemas de saúde e sociais que a ausência desta 

infraestrutura acarreta. VILLAÇA, 19987 

A terra, transformada em mercadoria, teve seu valor agregado à infraestrutura 

que a cerca. E esse valor impôs à população de baixa renda um elevado preço 

ao acesso à terra urbanizada. 

 

                                                           
4 MARICATO, Ermínia, Metrópole, Legislação e desigualdade 
5 MARICATO, Ermínia, Metrópole, Legislação e desigualdade 
6 BONDUKI, N.; ROLNIK, R. 1982. "Periferia da Grande São Paulo: reprodução do espaço como 

expediente de reprodução da força de trabalho". In: MARICATO, E. (org.). A produção capitalista da casa 

(e da cidade) do Brasil industrial. São Paulo: Alfa-Ômega. 
7 VILLAÇA. F. Espaço Intra-Urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel, 1998. 
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Associada aos valores dos imóveis no Brasil serem injustificáveis do ponto de 

vista econômico e social, temos outras questões que dificultaram a urbanização das 

periferias e favelas. PEGORETTI; SANCHES, 20048 

A dificuldade da aquisição da terra urbanizada, articulada a outros fatores, 

como a auto-segregação da população de alta renda, e a locação espacial 

diferenciada dos investimentos em infraestrutura, caracteriza o espaço urbano 

e a segregação socioespacial vivenciada pelas cidades brasileiras a partir da 

segunda metade do século XX. 

 

A urbanização no Brasil, gerou um processo de exclusão, ilegalidade de 

ocupação territorial e de imensa pobreza. Esta exclusão deve e pode ser caracterizada 

por indicadores sociais que auferem as grandes diferenças econômicas e sociais entre os 

proprietários de imóveis “legais” e os ocupantes de imóveis “ilegais”. 

A exclusão social não é passível de mensuração, mas pode ser caracterizada 

por indicadores como a informalidade, a irregularidade, a ilegalidade, a 

pobreza, a baixa escolaridade, o oficioso, a raça, o sexo, a origem e, 

principalmente, a ausência da cidadania. “A carência material é a face externa 

da exclusão política” (Demo, 1993, p. 3)9. 

 

Esta exclusão deve ser analisada e eficazmente combatida, para que possamos 

vivenciar uma sociedade mais justa econômica e socialmente mais desenvolvida, não 

podemos vislumbrar um país desenvolvidos, no qual boa parte da população vive sem a 

garantia de seus direitos básicos de moradia. HARVEY10 

Reivindicar o direito à cidade no sentido que aqui proponho equivale a 

reivindicar algum tipo de poder configurador sobre os processos de 

urbanização, sobre o modo como nossas cidades são feitas e refeitas, e 

pressupõe fazê-lo de maneira radical e fundamental (Harvey, 2014, p.30) 

 

LEI – 10.257/2001 - ESTATUTO DA CIDADE E SEUS INSTRUMETOS 

JURÍDICOS PARA A PROMOÇÃO DO DIREITO À CIDADE  

 

A Constituição estabelece em seu artigo no seu art. 5º, inciso XXII: "é garantido 

o direito de propriedade". Logo em seguida, aduz no inciso XXIII: "a propriedade 

atenderá a sua função social". Estabelecia também parâmetros para sobre o cumprimento 

da função social. 

                                                           
8 PEGORETTI, M. S.; SANCHES, S. P. A problemática da segregação espacial dos residentes da área 

rural: uma visão através da dimensão acesso e do sistema de transporte. II Encontro da ANPPAS, 

Indaiatuba, 2004. Disponível em: http://www.anppas.org.br/encontro_anual/en 

contro2/GT/GT11/michela.pdf. Acesso em: ago. 2012. 
9 DEMO, P. "Pobreza política". Papers. São Paulo, Fundação Konrad Adenauer-Stiftung, 1993.  
10 HARVEY, 2014, p. 30. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo: Martins 

Fontes. 
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Neste sentido, o Estatuto da Cidade, ao estabelecer a função social da propriedade 

urbana, relativizou o conceito de propriedade, visando assegurar uma existência digna 

para todos, de modo a inserir no mundo legal, os excluídos e promover a justiça social. 

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, 

estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade 

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

do equilíbrio ambiental. 

Neste sentido é imperioso apontar os objetivos primordiais do Estatuto da Cidade. 

(...)teve como principais méritos reafirmar a imperiosa necessidade de um 

planejamento urbano voltado para o combate da especulação imobiliária, 

ditado pela necessidade de redistribuição das mais valias-urbanas para toda 

coletividade, exigindo-se ainda o cumprimento da função social dos imóveis 

urbanos e a gestão democrática da cidade, mas, lado outro, também serviu para 

procrastinar a imediatividade no cumprimento de alguns desses direitos. (da 

Silva. Márcio Luís. 2009: 02)11 

 

O artigo 2º - por sua vez, estende o direito a cidades sustentáveis ao direito à 

moradia, saneamento básico, infraestrutura urbana e meio ambiente saudável, além de 

transporte público, trabalho, lazer, garantidos recursos renováveis para estas e para as 

futuras gerações, ademais prevê ações ordenadas para provisão habitacional de interesse 

social e o uso democrático dos espaços urbanos. 

Além de consagrar a função social da propriedade, a Lei 10.257/01, em seu art. 

6º, em virtude da Emenda Constitucional 26/2000, introduziu o à moradia e à 

regularização fundiária ao planejamento urbano. 

Este mesmo Estatuto estabelece a obrigatoriedade, para cidades com mais de 20 

mil habitantes, do desenho do Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, quanto a 

esta determinação, existem controvérsias, Segundo da Silva (2009)12, essa postura 

equivocadamente sentencia: 

Apesar de ter a característica de um plano geral, o Plano Diretor – em razão do 

disposto no artigo 182, parágrafos 2º e 4º da Constituição – transformou-se 

no instrumento obrigatório para o Município intervir, visando a executar a 

política urbana, como meio de garantir que a propriedade urbana tenha uma 

função social. (BRASIL, 2005: 46) 

 

                                                           
11 DA SILVA, Márcio Luís. A Função Social da Propriedade segundo o Estatuto da Cidade: a 

Necessidade de uma Interpretação Crítica e Extensiva.  
12 BRASIL. Senado Federal. Estatuto da Cidade: Guia para Implementação pelos Municípios e 

Cidadão. 4. Ed. Brasília: Instituto Pólis, 2005. 
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Os Estados e municípios ficam obrigados a desenvolver um Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), com prazo de 10 anos para ser revisto, 

devendo atender à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), a Política de 

Ordenação do Território (PNOT) e à Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

(PNDR). 

Existem também questões legais e técnicas que foram incorporados ao Estatuto 

para evitar a expansão urbana, desenfreada, melhorar a gestão da cidade, tentar evitar a 

especulação imobiliária, racionalizando o uso do solo e proporcionando segurança 

jurídica à pessoas. Para tanto os municípios devem elaborar um projeto com 

especificações precisas e que trate de forma racional as áreas que comportarão o 

crescimento da cidade. 

Como planos para moradia de interesse social em área central, seja através do uso 

das ZEIS, com reserva fundiária para habitação de interesse social ou ocupação, por 

pessoas de baixa renda de imóveis públicos desocupados. 

Parcelamento, edificação e utilização compulsórios, com a finalidade de fazer 

cumprir a função social da propriedade, reduzindo os vazios urbanos e disponibilizando 

e racionalizando o uso do solo, além de coibir a especulação mobiliária. 

A Portaria 17 de 27/06/2014 instituiu a Comissão Interministerial de Mediação de 

Conflitos Urbanos – CIMCFurb, que tem como principal objetivo produzir soluções 

conciliatória em relação aos conflitos urbanos nos quais estejam envolvidas famílias de 

baixa renda ou grupos vulneráveis. 

Difundir ferramentas de que beneficiam a urbanização das cidades, como Outorga 

Onerosa do Direito de Construir, promover Operações Urbanas Consorciadas, Imposto 

sobre Propriedade Urbana e a Contribuição de Melhoria. 

Ainda sobre questões técnicas, a Portaria nº 317 de 18/07/2013 dispõe sobre os 

procedimentos a serem adotados em casos de deslocamento involuntário. 

O Estatuto da Cidade também prevê sanções para os gestores que descumprem os 

compromissos com a gestão efetiva da cidade. 

O Artigo 52 do Estatuto da Cidade que prevê se o prefeito não cumprir por 

(omissão), quaisquer dos incisos deste artigo. Sem prejuízo da punição de outros agentes 

públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em 
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improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, quando: 

(I a VIII), estará se omitindo ao dever de eficiência, previsto pelo caput do artigo 37 da 

Constituição Federal. 

O Estatuto da Cidade é uma democratização do planejamento urbano e da gestão 

das políticas de urbanização das cidades. Pois como afirma SOUZA13 é necessário colocar 

em prática gestão urbana e torna-la real para vida e o bem estar das pessoas nas cidades. 

O compromisso com a maior democratização possível do planejamento e da 

gestão de urbanos significa desmistificá-los, tirando-os de seu pedestal e 

entendendo-os como temas em que um tipo de saber técnico-científico deve 

desempenhar um papel, sim, mas cuja natureza, em última análise, é política, 

por dizer respeito a intervenções que mexem significativamente com a vida das 

pessoas. 

 

O ESTADO E SUAS RESPONSABILIDAES LEGAIS NA IMPLEMENTAÇÃO 

DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO URBANO E NA AMPLIAÇÃO DO 

DIREITO À CIDADE  
 

A Constituição da República Federativa do Brasil/88 – CRFB/88 estabelece as 

responsabilidades legais do Estado em relação ao Planejamento Urbano e a Gestão da 

Cidades. 

Sob os aspectos legais,  LEAl, p. 1864 14 reafirma esta obrigação do Estado: 

 
(...) fora a Constituição de 1988, que dera "atenção à matéria urbanística, com 

dispositivos sobre as diretrizes do desenvolvimento urbano, preservação 

ambiental, planos urbanísticos e função social da propriedade", encontrando-

se a competência para o "desenvolvimento adequado do sistema de cidades" 

no artigo 21, parágrafo XX, e o "desenvolvimento urbano no território 

municipal" no artigo 182, o estudo do chamado direito à cidade faz nascer a 

percepção de que, na realidade, tal direito se perfazem um conjunto de direitos 

que necessitam ordenação para manter em termos urbanísticos a própria 

cidade. Logo, a falha em qualquer um dos setores jurídicos provoca um 

desalinhamento na lógica da cidade estruturada e equilibrada. 

 

O Estado, entre os anos de 1980 e 1990, passou por um desmonte de agências e 

instrumentos de planejamento. Com o advento do Estatuto da Cidade – Lei 10.257/01, 

retomou força de intervenção, especialmente no aspecto do planejamento urbano. Houve 

a disseminação de consultoria para a elaboração de Planos Diretores, mas conjuntamente 

houve a disseminação de estratégias para o desenvolvimento regional, debates e projetos 

                                                           
13 SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à gestão 

urbanos.2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 518-532. 
14 LEAL, R.G. 2013. "Comentário ao artigo 182". In: CANOTILHO, J.J.G. et al. (coords.). Comentários à 

Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina. 
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políticos e concepções teóricas acerca do desenvolvimento e econômico e sua relação 

com o Planejamento Urbano e Regional. 

Houve a construção de uma Agenda Urbana, o Estatuto da Cidade tornou-se um 

marco para o desenho de Plano Diretores municipais, que passa ocupar o papel de 

instrumento basilar da política urbana, tornando-se a base para aplicação dos instrumentos 

legais, urbanísticos, jurídicos e tributários na política do direito urbanístico. 

Um dos principais e mais contundentes pontos do Estatuto da Cidade foi a 

reafirmação da função social da propriedade urbana, que deve contemplar a igualdade e 

justa distribuição dos benefícios da urbanização para todos. 

O Estado, via Ministério das Cidades e do Concidades foram responsáveis pela 

capacitação de diversos setores públicos e da sociedade civil para discussão e 

implementação do planejamento urbano. 

Foram aprovados neste período o Plano Nacional de Habitação e o Plano Nacional 

de Saneamento básico, o Conselho Nacional de Saúde (CNS), o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) e Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). 

Houve um período de grande atuação do Estado, em relação às políticas de 

planejamento urbano. Apesar deste período, por questões históricas e geopolíticas, o 

Brasil ainda precisa enfrentar, problemas urbanos básicos como; a urbanização das 

favelas, problemas como abastecimento de água e saneamento, moradia digna para todos, 

questões que ampliam as desigualdades sociais e impedem o crescimento econômico do 

Brasil. 

As discussões sobre as sobre questões urbanas, o planejamento das cidades e o 

papel que o Estado tem em promover mudanças nas políticas de planejamento urbano, 

interferem não só na ordem econômica e social de um cidade, mas também, no bem-estar 

da população das cidades, ampliando a compreensão sobre o direito à cidade.  

É responsabilidade do Estado ampliar a compreensão da cidade, tratando-a como 

um organismo vivo, dinâmico, centro das representações dos valores sociais,  não apenas 

avaliando a propriedade e seus proprietários ou não, sob o ponto de vista, do valor 

mercadológico, a cidade para além das questões meramente econômicas. Lefevre, 201115   

 

                                                           
15 LEFEBVRE, H. 2011. O direito à cidade. 5. ed. São Paulo: Centauro 
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As instituições mais gerais, as que dependem do Estado, da realidade e da 

ideologia dominante, têm sua sede na cidade política, militar, religiosa. Elas aí 

coexistem com as instituições propriamente urbanas, administrativas, 

culturais. Motivo de certas continuidades notáveis através das mudanças da 

sociedade. 

É obrigação do Estado propor a discussão e a compreensão sobre as questões que estão 

intricadas no direito à cidade. HARVEY16 

 (...) a propósito de Lefebvre, o direito à cidade é uma queixa e uma exigência. 

A queixa enquanto resposta a uma "dor existencial de uma crise devastadora 

da vida cotidiana na cidade". E a exigência enquanto impulsionadora da busca 

de uma "vida urbana alternativa que fosse menos alienada, mais significativa 

e divertida", ao mesmo tempo que "conflitante e dialética, aberta ao futuro, aos 

embates [...] e à eterna busca de uma novidade incognoscível 

 

Trata-se de uma obrigação do Estado implementar o Estatuto das Cidades como 

uma política pública de planejamento urbano.  

O Estado deve promover a capacitação técnica, financeira e institucional para o 

planejamento e gestão urbana em todos os Estados e Municípios. 

Cabe ao Estado cadastrar e manter atualizados o mapeamento técnicos 

multifinalitários, bem como cadastrar o registro das propriedades, de acordo com as 

diretrizes nacionais, de forma integrada com o INCRA e as plataformas territoriais 

urbanas. 

O Estado também fica incumbido de fortalecer estratégias que promovam a 

articulação entre políticas urbanas e a função social da propriedade. 

Vincular mecanismo de financiamento público para ampliar a gestão das cidades.  

Ampliar a transparência das ações do Estado, em todos os níveis, ampliando a 

participação da sociedade civil sobre o conjunto de políticas públicas. 

Promover a convergência entre os instrumentos de planejamento privado e 

planejamento público em consonância com o Estatuto da Cidade. 

Ampliar e capacitar a participação popular no debate e construção do 

desenvolvimento urbano.  

Implementar mecanismos de planejamento que contemplem a viabilidade de 

serviços e oportunidades para o usufruto da cidade a todos os habitantes.  

                                                           
16 HARVEY, 2014, p. 11. 2014. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo: 

Martins Fontes. 
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Regular o uso do solo pelos municípios, corrigindo desvios da dinâmica do 

mercado imobiliário. 

Implementar e fiscalizar a política de gestão ambiental para áreas urbanas de 

acordo com o plano diretor. 

Cabe ao Estado promover a Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários 

Urbanos de maneira ampla, participativa.  

Promover programas habitacionais, de mobilidade urbana e geração de emprego 

e renda em áreas sem infraestrutura e serviços. 

Promover a ampla participação coletiva, na gestão de projetos urbanos. 

Ampliar a produção de alimentos nas áreas urbanas e periurbanas, visando a 

redução de custos com o transporte de alimentos e segurança alimentar. 

Desenhar o planejamento urbano vislumbrando a solução das questões fundiárias, 

de forma a valorizar o espaço público e a proteção do meio ambiente. 

Garantir a efetiva aplicação dos instrumentos de combate à especulação 

imobiliária, de modo a viabilizar a ampliação do acesso à terra e visando o cumprimento 

da função social da propriedade de acordo com a política pública locais.  

Melhorar a gestão da terra e evitar o espraiamento urbano.  

Cabe ao Estado mensurar o impacto da ausência de políticas de planejamento 

urbano, para encontrar mecanismo que possam amenizar e promover o desenvolvimento 

local. 

Ademais o Estatuto da Cidade, estabelece em seus art. 51 e 52 a responsabilidade 

do poder público, que se utiliza de critérios adotados pela Lei 84.429/92 para dispor de 

sanções a serem aplicadas aos agentes públicos, mais especificamente “ao administrador 

da cidade”, prefeito ou governador.  

Nesta linha de raciocínio, cabe ao Estado implementar uma política de 

planejamento urbano, do ponto vista legal, atendendo aos preceitos da CRFB/88 e do 

Estatuto da Cidade, procurando solucionar problemas que afligem as cidades e as tornam 

tão desiguais. Implementar diretrizes legais, sociais e econômicas que viabilizem o 

desenvolvimento sustentável das cidades.  
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ESTATUTO DA CIDADE, ESTADO E O DESAFIO DE PROMOVER CIDADES 

E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

 

De acordo com estudiosos, o conceito de desenvolvimento sustentável está bem 

definido no Relatório de Brundtland17, da ONU, este documento elenca as necessidades 

humanas, o crescimento econômico dos países, pobreza, consumo de energia, recursos 

ambientais e poluição. 

Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação 

no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação 

do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e 

reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e 

aspirações humanas” – resume o Relatório de Brundtland.  

 

Brundtland18 em seu relatório a pobreza endêmica causa e potencializa as 

catástrofes ambientais.  

um mundo onde a pobreza é endêmica estará sempre sujeito a catástrofes, 

ecológicas ou de outra natureza”. Para atender às necessidades básicas de 

todos, o documento recomenda, então, “um crescimento potencial pleno, e o 

desenvolvimento sustentável exige claramente que haja um crescimento 

econômico em regiões onde tais necessidades não estão sendo atendidas. 

 

De acordo com o Relatório de Brundtland19, primeiro é necessário atender as 

necessidades básicas da população, para podermos falar em crescimento sustentável, pois 

o crescimento sustentável é compatível com o crescimento econômico, onde isto não 

ocorre primeiramente é necessário promover esse crescimento.  

Mas o simples crescimento não basta. Uma grande atividade produtiva pode 

coexistir com a pobreza disseminada, e isto constitui um risco para o meio 

ambiente. Por isso, o desenvolvimento sustentável exige que as sociedades 

atendam às necessidades humanas, tanto aumentando o potencial de produção, 

quanto assegurando a todos as mesmas oportunidades. 

                                                           
17 Gro Harlem Brundtland – Primeira-ministra da Noruega – 1983 – Nosso Futuro Comum. Conhecido 

como Relatório de Brundtland – 1987 - 

https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/temas-em-discussao-na-

rio20/ecodesenvolvimento-conceito-desenvolvimento-sustentavel-relatorio-brundtland-onu-crescimento-

economico-pobreza-consumo-energia-recursos-ambientais-poluicao.aspx 
18 Gro Harlem Brundtland – Primeira-ministra da Noruega – 1983 – Nosso Futuro Comum. Conhecido 

como Relatório de Brundtland – 1987 - 

https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/temas-em-discussao-na-

rio20/ecodesenvolvimento-conceito-desenvolvimento-sustentavel-relatorio- undtland-onu-crescimento-

economico-pobreza-consumo-energia-recursos-ambientais-poluicao.aspx 
19 Gro Harlem Brundtland – Primeira-ministra da Noruega – 1983 – Nosso Futuro Comum. Conhecido 

como Relatório de Brundtland – 1987 - 

https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/temas-em-discussao-na-

rio20/ecodesenvolvimento-conceito-desenvolvimento-sustentavel-relatorio- undtland-onu-crescimento-

economico-pobreza-consumo-energia-recursos-ambientais-poluicao.aspx 

https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/temas-em-discussao-na-rio20/ecodesenvolvimento-conceito-desenvolvimento-sustentavel-relatorio-brundtland-onu-crescimento-economico-pobreza-consumo-energia-recursos-ambientais-poluicao.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/temas-em-discussao-na-rio20/ecodesenvolvimento-conceito-desenvolvimento-sustentavel-relatorio-brundtland-onu-crescimento-economico-pobreza-consumo-energia-recursos-ambientais-poluicao.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/temas-em-discussao-na-rio20/ecodesenvolvimento-conceito-desenvolvimento-sustentavel-relatorio-brundtland-onu-crescimento-economico-pobreza-consumo-energia-recursos-ambientais-poluicao.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/temas-em-discussao-na-rio20/ecodesenvolvimento-conceito-desenvolvimento-sustentavel-relatorio-%20undtland-onu-crescimento-economico-pobreza-consumo-energia-recursos-ambientais-poluicao.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/temas-em-discussao-na-rio20/ecodesenvolvimento-conceito-desenvolvimento-sustentavel-relatorio-%20undtland-onu-crescimento-economico-pobreza-consumo-energia-recursos-ambientais-poluicao.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/temas-em-discussao-na-rio20/ecodesenvolvimento-conceito-desenvolvimento-sustentavel-relatorio-%20undtland-onu-crescimento-economico-pobreza-consumo-energia-recursos-ambientais-poluicao.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/temas-em-discussao-na-rio20/ecodesenvolvimento-conceito-desenvolvimento-sustentavel-relatorio-%20undtland-onu-crescimento-economico-pobreza-consumo-energia-recursos-ambientais-poluicao.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/temas-em-discussao-na-rio20/ecodesenvolvimento-conceito-desenvolvimento-sustentavel-relatorio-%20undtland-onu-crescimento-economico-pobreza-consumo-energia-recursos-ambientais-poluicao.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/temas-em-discussao-na-rio20/ecodesenvolvimento-conceito-desenvolvimento-sustentavel-relatorio-%20undtland-onu-crescimento-economico-pobreza-consumo-energia-recursos-ambientais-poluicao.aspx
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Hodiernamente, falar em desenvolvimento sustentável envolve a inserção da 

comunidade nas decisões sobre sua localidade, seja do ponto de vista econômico, 

geopolítico, social ou cultural, promovendo alternância da visão sobre métodos 

tradicionais de planejamento para um novo modelo de inovação e implementação de 

novas políticas pautadas em soluções locais. JACOBI, 201320 

(...) fortalecer o desenvolvimento de ações pautadas pela resiliência e 

adaptação às mudanças climáticas; criar novos mercados para economias 

urbanas verdes inclusivas; promover rupturas estruturais na lógica da 

mobilidade urbana, do fortalecimento de redes e associações que conectem os 

líderes locais, de modo a facilitar o intercâmbio de conhecimentos, capacitar e 

promover a ação colaborativa; e criar oportunidades para conduzir a transição 

para uma economia urbana verde vigorosa e inclusiva que aborda a 

necessidade de redução da pobreza e a justiça ambiental.  

 

JACOBI, apresenta um modelo de “gestão compartilhada com ênfase na 

corresponsabilidade na gestão dos espaços coletivos e públicos e na promoção da 

qualidade de vida urbana. 

Políticas urbanas intersetoriais, com a participação da comunidade local, que 

apresenta suas demandas, seus anseios e necessidades, com outros setores promovendo e 

disseminados conhecimento sobre sustentabilidade, urbanização, direito à cidade e bem-

estar social. Como ressalta LEFEBVRE21 

A realização da sociedade urbana exige uma planificação orientada para as 

necessidades sociais, as necessidades da sociedade urbana. Ela necessita de 

uma ciência da cidade (das relações e correlações na vida urbana). Necessárias, 

estas condições não bastam. Uma força social e política capaz de operar esses 

meios (que são mais do que meios) é igualmente indispensável. 
 

Compreender as necessidades sociais do ponto de vista urbano, como afirma 

Nelson Saule Júnior22  

O atendimento dessas necessidades significa compreender o desenvolvimento 

urbano como uma política pública que torne efetivo os direitos humanos, de 

modo a garantir à pessoa humana uma qualidade de vida digna. 

 

                                                           
20 JACOBI P. R. São Paulo metrópole insustentável - como superar esta realidade? Cadernos 

Metrópole2013;15(29):219-239. 
21 LEFEBVRE, H. 2011. O direito à cidade. 5. ed. São Paulo: Centauro 
22 SAULE Júnior, Nelson - Novas perspectivas do Direito Urbanístico brasileiro. Ordenamento 

constitucional da Política Urbana. Aplicação e eficácia do Plano Diretor, Sergio Antônio Fabris Editor, 

Porto Alegre, 1997, pgs. 65 e 69. 
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Para o atendimento do Desenvolvimento Sustentável, foram incorporados três 

elementos do desenvolvimento sustentável: crescimento econômico, inclusão social e 

proteção ao meio ambiente. 

Ao analisar essa incorporação observamos que esta agenda incorporou 

indicadores capazes de medir o desenvolvimento social, econômico e ambiental, de modo 

a proporcionar acesso a direitos básicos que garantam qualidade de vida para toda 

população, especialmente, para os mais pobres. 

O Brasil é um país predominantemente, urbano, isto quer dizer que cerca de 80% 

da nossa população vivem em áreas urbanas, segundo Maricato(2001)23. 

E apesar de sermos um país com estas características urbanas, MARICATO24 

afirma: 

Duas de nossas maiores cidades têm extensão superior à de muitos países. 

Estão entre as maiores aglomerações do mundo. Aproximadamente 80% dos 

moradores de favelas estão em nove regiões metropolitanas. Apesar das 

dimensões desses dados, não temos, no Brasil, nenhuma política institucional 

para as metrópoles (Maricato, 2001, p. 78). 

 

Isto quer dizer que boa parte da população brasileira vive desassistida de requisitos 

básicos, considerados essenciais para podermos nos considerar os espaços ocupados 

como espaços urbanos. Faltam requisitos como infraestrutura, serviços urbanos, 

transporte e até mesmo, abastecimento de água e saneamento básico.  

Segundo dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 2018, 

o Brasil não está longe de atingir a meta de acesso a água encanada, segundo Pnad 

2018/IBGE, as regiões Norte e Nordeste, e Rondônia (43,6%) apresenta a pior situação. 

Já os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm índices de acesso à água entre 80% - 

Mato Grosso e 96% São Paulo. 25 FÁVERO E CUNHA  

Estes dados, são confirmados pelos dados colhidos pelo Instituto Trata Brasil, 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) formada por empresas que 

atuam no setor de saneamento e proteção de recursos hídricos, lançado no portal – Painel 

Saneamento Brasil.  

                                                           
23 MARICATO, E. 2001. Brasil, cidades: uma alternativa para a crise urbana. Petrópolis, RJ: Vozes. 
24 MARICATO, E. 2001. Brasil, cidades: uma alternativa para a crise urbana. Petrópolis, RJ: Vozes. 
25 FÁVERO E CUNHA - O Saneamento Básico no Brasil em 6 gráficos – FÁVERO, Bruno e CUNHA, 

Ana Rita – 30 de maio de 2019, 17h.38 https://www.aosfatos.org/noticias/o-saneamento-basico-no-brasil-

em-6-graficos/ 

https://www.aosfatos.org/noticias/o-saneamento-basico-no-brasil-em-6-graficos/
https://www.aosfatos.org/noticias/o-saneamento-basico-no-brasil-em-6-graficos/
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Para tanto o Instituto Trata Brasil levou em consideração quatro regiões 

metropolitanas: Belém – Região Norte, Porto Alegre – Região Sul, Rio de Janeiro e São 

Paulo – Região Sudeste, chegando as seguintes conclusões: MURARO26 

- renda – quem não tem acesso à água e esgoto ganha menos. 

- saúde pública – falta de saneamento provoca gastos com internações. 

- emprego – obras de infraestrutura geram postos de trabalho. 

- 35 milhões de brasileiros sem acesso à rede de água potável; 

- 95 milhões de brasileiros sem coleta de esgotos; 

 

Estes dados expõem as desigualdades entre ricos e pobres, pois segundo o Instituto 

Trata Brasil, a população com menos renda é a que mais sofre, pois conforme os gráficos, 

quanto menor a renda, pior as condições de tratamento do esgoto, da saúde e das 

perspectivas de futuro dos moradores destas localidades. Segundo Édison Carlos, 

presidente do Instituto Trata Brasil: 

Quando a pessoa morou e mora numa área sem saneamento, a tendência é que 

ela se desenvolva menos, tanto na escola quanto na formação profissional. Ela 

tende a faltar mais à escola, faltar mais ao trabalho... Tem impacto na formação 

profissional". O salário é consequência de uma vida toda com uma condição 

sanitária ruim. A pessoa não ganha menos só porque mora ali. Ganha menos 

porque foi submetida, ao longo da vida, a condições de saneamento ruins, o 

que faz com ela tenha mais doenças. 

 

Segundo estes dados um jovem submetido a ausência de saneamento, falta mais 

às aulas e tende a ter um rendimento escolar inferior aos demais.  

Ademais a ausência de saneamento causa impactos ao meio ambiente e 

consequentemente ao bem-estar da comunidade.  

Isso quando falamos de requisitos básicos, além de saneamento, temos outras 

questões que precisam ser atendidas, o mínimo necessário para considerarmos a vidas nas 

cidades e comunidades como digna. Infraestrutura, serviços de transporte, saúde e 

geração de emprego nestas cidades e comunidades. MARICATO, 199927 

 

A ocupação ilegal como as favelas são largamente toleradas quando não 

interferem nos circuitos centrais da realização do lucro imobiliário privado. Se, 

de um lado, o crescimento urbano foi intenso durante décadas, e o Estado teve 

dificuldades de responder às dimensões da demanda, de outro, a tolerância para 

com essa ocupação anárquica do solo está coerente com a lógica do mercado 

                                                           
26 MURARO, Cauê – Falta de acesso a saneamento básico resulta em baixa renda e gasto com internações, 

diz estudo - https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/04/23/falta-de-acesso-a-saneamento-basico-

resulta-em-baixa-renda-e-gasto-com-internacoes-diz-estudo.ghtml 
27 MARICATO, E. "Metrópole de São Paulo, entre o arcaico e a pós-modernidade". Em SOUZA, M. A. 

de et alii. Metrópole e globalização. São Paulo, Cedesp, 1999. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/04/23/falta-de-acesso-a-saneamento-basico-resulta-em-baixa-renda-e-gasto-com-internacoes-diz-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/04/23/falta-de-acesso-a-saneamento-basico-resulta-em-baixa-renda-e-gasto-com-internacoes-diz-estudo.ghtml


413 
 

 
 

fundiário capitalista, restrito, especulativo, discriminatório e com o 

investimento público concentrado. 

 

O crescimento sustentável, pois é compatível com o crescimento econômico, 

onde isto não ocorre primeiramente é necessário promover esse crescimento.  

 Sob este prisma, vislumbramos que o acesso de todos à habitação segura, 

adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos de infraestrutura, urbanização das 

favelas é primordial. 

Viabilizar uma agenda para atendimento dos requisitos básicos é necessário para 

propiciar a vida digna a todas as pessoas, preconizada na CRFB/88 e no Estatuto da 

Cidade. 

Esta agenda é uma reivindicação do direito à cidade, HARVEY28 

Reivindicar o direito à cidade no sentido que aqui proponho equivale a 

reivindicar algum tipo de poder configurador sobre os processos de 

urbanização, sobre o modo como nossas cidades são feitas e refeitas, e 

pressupõe fazê-lo de maneira radical e fundamental (Harvey, 2014, p.30) 

 

O Direito Urbanístico atualmente é analisado sobre teorias Geopolíticas e de 

Políticas ambientais, que analisam os aspectos geográficos e históricos das grandes 

cidades e suas implicações na vida cotidiana dos brasileiros. Edésio Fernandes29 afirma: 

(...) é  direito coletivo à participação democrática no processo decisório da 

ordem urbanística é o direito de todos - individualmente, por intermédio de 

representantes, eleitos ou através de outras formas de organização de interesses 

coletivos - de participarem da gestão das cidades". 

Mudar a cidade é uma tarefa coletiva. Esta frase, em qualquer circunstância 

uma obviedade, adquire maior conteúdo de verdade sob um ângulo 

autonomista, de vez que não se tratará, então de impor soluções de cima para 

baixo, mas de construí-las democraticamente...[...] O planejamento e a gestão 

urbanos, por tudo isso em face de tudo isso, são, no sentido mais profundo 

possível, políticos, ou um conhecimento técnico-científico mobilizado para 

alterar constelações de poder. 

 

A implementação de cidades e comunidades sustentáveis, está centrada em dois 

grandes pilares, na implementação de fato, da função social da propriedade pelos estados 

e municípios, como uma forma de garantir a aplicação da Constituição Federal e do 

Estatuto da Cidade e em investimentos urbanos que favoreçam as necessidades coletivas 

da camadas mais pobres, como forma de reduzir as desigualdades econômicas e sócias 

                                                           
28 HARVEY, 2014, p. 30. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo: Martins 

Fontes. 
29 FERNANDES, Edésio - A  Nova Ordem Jurídico-Urbanística no Brasil. [S.l.]: Revista Magister de 

Direito Imobiliário, Ambiental e Urbanístico, n.2. pp. 5 – 26  

https://jus.com.br/tudo/processo
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entre moradores da cidade, viabilizando assim o crescimento econômico, social e cultural 

do Brasil. 

A par destes grandes pilares, temos outras medidas a serem tomadas como: a 

gestão democrática e participativa da população nas decisões sobre as políticas urbanas; 

Implementação de instrumentos de política fundiária, regulamentação das 

políticas de parcelamento e uso do solo como forma de evitar a especulação imobiliária e 

a justa distribuição dos benefícios da urbanização. RIBEIRO30 

Para as camadas populares a questão fundamental não é a propriedade, mas o 

lugar que elas ocupam na cidade. Elas são em parte proprietárias, mas vivem 

em espaços marcados pela total precariedade de condições de vida. Neste 

sentido, o espaço urbano aprofunda as desigualdades sociais da nossa 

sociedade: por exemplo, são aqueles que mais necessitam do transporte que 

moram mais longe do local de trabalho e pagam, relativamente, mas caro para 

se locomoverem na cidade; em contraposição, aqueles que já absorvem a maior 

parte da renda monetária são justamente os que desfrutam das melhores 

condições urbanas e, ao mesmo tempo, possuem os imóveis de mais alto valor. 

 

É necessário que o Estado implemente os instrumentos jurídicos para que os 

resultados do planejamento urbano sejam mais eficazes. ROLNIK. 

Descentralizar a gestão do uso do solo sem estabelecer uma organização do 

Estado que permita a coordenação de políticas entre níveis de governo e setores 

e uma capacidade local instalada para viabilizar a implementação de uma 

estratégia urbanística de longo prazo é condenar a prática de planejamento 

urbano local a um exercício retórico que, assim como em outros vários corpus 

normativos, funciona no mesmo registro da “ambiguidade constitutiva”: trata-

se de uma lei que pode ou não ser implementada, a depender da vontade e 

capacidade do poder político local de inseri-la no vasto campo das 

intermediações do sistema político." (ROLNIK, 2009, pg.45-46) 

 

CONCLUSÃO 

 

O Brasil tem sérios problemas com a urbanização e suas sequelas para a economia 

e para o desenvolvimento social são severas e ampliam as desigualdades sociais e 

ampliam a pobreza e justa distribuição da terra e o acesso à cidade, sua urbanização e 

infraestrutura. Apesar de termos instrumentos jurídicos que normatizam e viabilização o 

desenvolvimento das políticas públicas para o desenvolvimento das cidades e a promoção 

do bem-estar social, ainda não conseguimos implementá-los 

                                                           
30 "Metrópole de São Paulo, entre o arcaico e a pós-modernidade". Em SOUZA, M. A. de et 

alii. Metrópole e globalização. São Paulo, Cedesp, 1999. 
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Estados, municípios e sociedade civil precisam assumir compromissos que 

priorizam o atendimento das necessidades básicas dos hipossuficientes, de forma a 

assegurar condições mínimas de vida digna para todas as pessoas. Cobrando dos 

governantes uma postura menos eleitoral e mais diretiva, com propósitos mais 

administrativos e humanitários. ROLNIK 

É no interior do jogo político-eleitoral que boa parte do processo decisório 

sobre a política urbana, especialmente no que se refere aos investimentos em 

obras e ampliação de serviços urbanos, ocorre. O acesso a crédito, como a 

recursos a fundo perdido, seja sob a forma de emendas parlamentares, seja sob 

a forma de convênios com os programas do Ministério, dependem 

essencialmente das relações que os governantes locais estabelecem com o 

governo federal, com intensa participação de mandatos parlamentares e 

networks. (ROLNIK, 2009, p.45) 

Os instrumentos estabelecidos pela legislação apresentaram uma lista de medidas 

a serem adotadas para combater a pobreza, gerar prosperidade, bem-estar para uma vida 

digna para todos, promover o enfrentamento às mudanças climáticas e garantir que o meio 

ambiente seja protegido. SANTOS31 

No ideário que orientou a elaboração do Estatuto da Cidade a participação 

popular direta era definida como condição para que “fosse alterado o padrão 

clientelista e excludente das políticas sociais e promovido um novo padrão de 

intervenção nas cidades.” (SANTOS, 2011, pg.257) 

 

O Planejamento democrático das cidades, com a participação dos principais 

envolvidos, a comunidade, é um dos passos importantes para ampliar o direito à cidade. 

O Estado precisa investir onde a comunidade necessita, desempenhar seu papel de 

fazer a distribuição dos recursos para obras de infraestrutura e melhoria da vida das 

pessoas de modo a promover o real desenvolvimento econômico do Brasil, sem atender 

interesse individuais. É necessário implementar um novo modelo de uso do solo e de 

distribuição de recursos, RIBEIRO, SANTOS JUNIOR, 201132   

...à quebra do controle excludente do acesso à riqueza, à renda e às 

oportunidades geradas no (e pelo) uso e ocupação do solo urbano, assegurando 

a todos o direito à cidade como riqueza social em contraposição a sua 

mercantilização. (RIBEIRO;SANTOS JUNIOR, 2011) 

 

 

                                                           
31 SANTOS, M. R. M. "O sistema de gestão e participação democrática nos planos diretores brasileiros". 

In: SANTOS JUNIOR, O. A.; MONTANDON (orgs.) Os planos diretores municipais pós Estatuto da 

Cidade: balanço crítico e perspectivas. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2011. 
32 RIBEIRO, L. C. Q; SANTOS JUNIOR, O. A. "Desafios da questão urbana". In: Le Monde Diplomatique 

Brasil. São Paulo, n.45, abr. 2011. Disponível em < http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=906> 

Acesso em: 30 de março de 2012. 
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DESAFIOS DO PLANEJAMENTO URBANO NAS CIDADES BRASILEIRAS: 

REFLEXÕES SOBRE A GESTÃO URBANA NO PROCESSO DE REVISÃO DO 

PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, SÃO PAULO 

 

Lucas Gomes Ferreira1 

 
Resumo: O presente artigo apresenta dados e reflexões produzidos a partir das 

experiências relacionadas ao acompanhamento do processo de revisão do Plano Diretor 

da cidade de Pindamonhangaba. O município está localizado na região metropolitana do 

Vale do Paraíba, estado de São Paulo, e iniciou em novembro de 2018 o processo de 

revisão do seu plano diretor, conforme previsão legal inserida no Estatuto da Cidade. O 

planejamento urbano e territorial das cidades brasileiras é de suma importância para o 

desenvolvimento socioeconômico, devendo ter um foco no enfrentamento das 

desigualdades perpetradas durante anos, com a segregação da ocupação e uso do solo. 

Nesse diapasão, o presente estudo tem como escopo analisar e refletir aspectos sobre a 

política urbana brasileira, tendo por objeto o processo de revisão do documento de 

ordenação urbana do município localizado no interior paulista.Para isso foram utilizados 

os estudos técnicos elaborados e apresentados pela administração municipal e pela 

assistência técnica contratada, bem como das legislações municipal e federal e da 

literatura pertinente ao tema. Por fim, vale mencionar, que o recorte temporal analisado 

acompanha os eventos desde o lançamento da revisão do plano diretor até a realização da 

2ª audiência pública que ocorreu em junho de 2019. 

Palavras chave: Planejamento urbano.Plano diretor. Estatuto da cidade. 

Pindamonhangaba. 

 

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA ESTUDADO 

O processo de urbanização das cidades brasileiras no século XX aconteceu de 

forma acelerada. Em poucas décadas passaram a existir cidades com uma grande 

concentração de pessoas, que chegavam de outras regiões em busca de trabalho em razão 

do desenvolvimento industrial que estava acontecendo no país.  

Entretanto, nem todas as pessoas que chegavam as cidades para trabalharem nas 

indústrias conseguiam garantir uma moradia próxima aos centros urbanos, o que fez com 

que desenvolvessem formas de moradia em que prevaleceu a iniciativa autônoma, da 

população de baixa renda, formando assentamentos precários como solução para 

habitação, construindo um mercado informal de loteamentos irregulares e/ou clandestinos 

predominantemente destinados à moradia popular. 

                                                           
1 Graduado em Direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pós-graduado em Direito 

Corporativo e Compliance pela Escola Paulista de Direito. 
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Essa mudança na realidade fundiária do país, onde as pessoas começaram a sair 

do meio rural para o urbano contribuiu para um processo de configuração espacial das 

cidades brasileiras, caracterizado por um quadro de desigualdades socioeconômicas. O 

reflexo disso é que as camadas mais pobres passaram a ocupar regiões onde não haviam 

intervenções públicas e/ou privadas que possibilitassem condições necessárias para o 

mínimo de qualidade de vida.  

Em outras palavras esse processo de ocupação urbana implicou diretamente no 

tratamento que os mais pobres receberam, principalmente no que diz respeito a oferta de 

serviços públicos essenciais para uma boa qualidade de vida nas cidades. Essa forma de 

exclusão social dos mais pobres ainda é muito latente em vários municípios do país. 

Por conseguinte, o desenvolvimento do capitalismo através da industrialização 

resultou em um processo de urbanização também caracterizado por um quadro de luta de 

classes, fazendo com que a classe mais pobre desenvolvesse na cidade dual2, formas de 

terem para si, o mínimo necessário para sua subsistência, que seria um local para morar. 

A segregação social é perceptível em muitas regiões metropolitanas do país e 

advém de um processo de desenvolvimento em que os interesses individuais estiveram 

sempre acima dos interesses coletivos. Essa situação é construída na medida em que 

aqueles que detêm o capital condicionaram e ainda condicionam as estruturas de 

urbanização, os modos de ocupação do solo, suas formações e divisões, enquanto as 

camadas mais pobres vão se adaptando como podem a esse contexto, inclusive burlando 

as leis do mercado imobiliário, ao desenvolverem ocupações em áreas ociosas de baixo 

valor especulativo. 

Segundo David Harvey:  

Desde o início, as cidades emergiram da concentração social e geográfica do 

produto excedente. Portanto, a urbanização sempre foi um fenômeno de classe, 

já que o excedente é extraído de algum lugar e de alguém, enquanto o controle 

sobre sua distribuição repousa em umas poucas mãos. Esta situação geral 

persiste sob o capitalismo, claro, mas como a urbanização depende da 

mobilização de excedente, emerge uma conexão estreita entre o 

desenvolvimento do capitalismo e a urbanização3 (HARVEY, David, 2008, p. 

74) 

                                                           
2RIBEIRO, Luiz César de Queiroz. Cidade desigual ou cidade partida? Tendências da Metrópole doRio 

de Janeiro. Disponível em: 

<http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/download/CIDADE_DESIGUAL_OU_CIDADE_PARTI

A.PF.> Acesso em 22/06/2019. 

3HARVEY, David. O direito à cidade. Traduzido do original em inglês “The right to the city”, por Jair 

Pinheiro, professor da FFC/UNESP/Marília. Esta versão foi cotejada com a publicada na New Left Review, 

n. 53, 2008. p. 74. 
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Contudo, a produção do espaço urbano deve ser realizada por cada cidadão que o 

habita, devendo lhe ser garantido o seu direito de usufrui-lo sem nenhuma restrição. A 

cidade se origina da necessidade de contato, comunicação, organização e troca entre as 

pessoas. Nesse sentido, a cidade deve ser proposta em igualdade de condições, o que 

reflete na possibilidade de as pessoas garantirem uma moradia, planejada e adequada, 

para uma vida digna.  

 Henri Lefebvre concebeu o direito à cidade como a forma superior dos direitos: 

direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. De tal 

modo, propunha a concepção de que a cidade deve ser vivida de forma integral por seus 

habitantes, não pelo valor de troca, mas sim pelos usos e benefícios que pode oferecer4 

(LEFEBVRE, Henri apud FROTA, 2015, p. 20). 

Assim sendo, o debate sobre o direito à cidade preconizado por Henri Lefebvre 

está diretamente vinculado a participação popular no planejamento urbano e 

desenvolvimento sustentável dos municípios. E isso é importante para romper com os 

paradigmas criados historicamente e caracterizados pela segregação de direitos e 

oportunidades nas cidades brasileiras. 

Nesse diapasão, os movimentos populares foram e continuam sendo importantes 

na construção de uma agenda voltada à democratização das cidades. Nas últimas décadas, 

principalmente no processo de redemocratização do país, foi de suma importância que 

fossem colocadas nas agendas progressistas temas relacionados aos espaços urbanos e 

sua democratização, criando, ainda que pontualmente, instrumentos urbanísticos para 

regularização fundiária de assentamentos informais e clandestinos.  

Esse processo de lutas e reinvindicações teve resultado positivo com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988. A partir desse marco constitucional do 

país, teve início uma nova forma de se pensar a política urbana no Brasil. A inclusão no 

texto constitucional de um capítulo voltado ao planejamento e desenvolvimento urbano 

trouxe uma nova forma de tratar esse assunto, inclusive, como política pública do estado 

brasileiro.  

                                                           
4 LEFEBVRE, Henri. apud FROTA, Henrique Botelho. Megaprojetos de impacto urbano e ambiental: 

violação de direitos, resistência e possibilidades de defesa das comunidades impactadas. / Organizado 

por Paulo Somlanyi Romeiro e Henrique Botelho Frota. Colaboração de Nelson Saule Junior e Stacy 

Natalie – São Paulo: IBDU, 2015. p. 20. 
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Assim, o planejamento urbano brasileiro, como já mencionado, foi previsto 

constitucionalmente nos artigos 182 e 183, da Constituição Federal vigente, sendo 

regulamentado pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001). O Estatuto prevê a obrigação 

do município promover e exigir o cumprimento da função social da propriedade, além de 

incorporar e instituir instrumentos que tratem das distorções geradas pelo crescimento 

urbano e seus efeitos negativos sobre o meio social e ambiental, determinando diretrizes 

para o crescimento e a distribuição espacial da população e das atividades econômicas.  

Um dos institutos jurídicos mais importantes para regular o desenvolvimento 

urbano das cidades brasileiras é o Plano Diretor. Previsto na Constituição Federal de 

1988, o plano diretor deve ser instituído em caráter obrigatório nas cidades com mais de 

20.000 mil habitantes, dispondo as diretrizes a serem adotadas pelos municípios sobre a 

ordenação urbana com o intuito de atender os interesses sociais daqueles que ali vivem.  

Portanto, o plano diretor deve ser elaborado através de um procedimento em que 

seja assegurada a participação popular e a sua ampla divulgação, conforme prevê o artigo 

40, §4º; devendo o instrumento legal prever o conteúdo mínimo elencado no artigo 42 do 

Estatuto da Cidade. Além disso, o § 3º do art. 39 da Lei 10.257/2011 dispõe que o plano 

diretor deve ser revisto ao menos a cada dez anos.  

Muitas são as dificuldades enfrentadas para efetiva implantação da agenda urbana 

nos municípios brasileiros. Questões políticas e desconhecimento técnico para aplicação 

de instrumentos urbanísticos impedem que os planos diretores criados em várias cidades 

sejam plenamente realizados. A implementação desses projetos de gestão e 

desenvolvimento passam a ser questionados e isso vem à tona quando os planos diretores 

voltam a ser discutidos, no processo de revisão previsto legalmente. 

As revisões ou alterações do plano diretor devem observar o mesmo procedimento 

de sua elaboração (processo de planejamento participativo). Essa revisão é necessária 

para que governo e população, a partir de uma leitura da cidade real, repensem 

conjuntamente a cidade em relação as questões físico, ambiental, econômico e social, via 

processo de participação social que envolva toda a cidade. 

E é nesse cenário que se encontra o município de Pindamonhangaba, que vem 

passando pelo processo de revisão do seu plano diretor que foi instituído no ano de 2006. 

A revisão do plano diretor da cidade teve início em novembro de 2018, com um evento 

de lançamento para apresentação da empresa responsável pela consultoria técnica e das 
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etapas a serem cumpridas, para elaboração do texto legal e posterior aprovação na câmara 

de vereadores do município. 

Portanto, a revisão do plano diretor é importante para o planejamento urbano da 

cidade para os próximos anos. Porém, mais do que a revisão, a participação da população 

é importante para formação das temáticas propostas. 

E é nesse sentido que o presente trabalho vem trazer considerações, sobre como 

vários temas relacionados ao ordenamento urbano da cidade foram abordadas nas 

reuniões realizadas junto à população, assim como nos estudos e diagnósticos produzidos 

pelo corpo técnico. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

A pesquisa para elaboração deste artigo correspondeu tem início no 

acompanhamento do processo de revisão do plano diretor do município de 

Pindamonhangaba. Soma-se a isso, a análise da literatura pertinente sobre gestão urbana 

e territorial e direito à cidade, bem como a legislação vigente. 

A partir das reuniões e audiências públicas realizadas foi possível verificar o nível 

de interação dos agentes públicos, membros da sociedade civil e da população em geral. 

Essas reuniões foram de grande importância para formação de uma base de dados e 

informações, para que posteriormente fossem formulados os diagnósticos apresentados 

pela assessoria técnica contratada, responsável pela elaboração do projeto.  

Segundo consta no relatório denominado “Leitura Comunitária”, foram 213 

participantes que estiveram nas oficinas participativas de bairro, onde o município de 

Pindamonhangaba foi dividido pela prefeitura em oito setores. 

Ademais, foram realizadas oficinas temático-setorial e duas audiências públicas, 

bem como duas reuniões complementares, sendo uma da comissão de acompanhamento 

e outra com os vereadores do município. 

Nesse diapasão, é possível verificar ainda que formalmente a tentativa de se 

atingir o que preconiza o princípio da gestão democrática das cidades, conforme previsto 

na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto das Cidades. Em outras palavras foram 

realizados encontros com participação da população de vários bairros com agentes 

públicos e o corpo técnico para elaboração do projeto do novo plano diretor de município. 
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Durante esse processo foram apresentados aos participantes, nas audiências 

públicas e nas oficinas temáticos setoriais, as informações compiladas e as propostas 

formuladas. Foram vários aspectos para o desenvolvimento da cidade para os próximos 

anos. 

A primeira audiência pública realizada aconteceu em 20 de fevereiro de 2019, 

com a finalidade de apresentar e discutir a leitura da realidade municipal. Essa audiência 

pública teve início com a explanação técnica contratada, cujo objetivo foi apresentar os 

principais dados dos diagnostico municipal. 

A segunda audiência pública realizada no dia 18 de junho de 2019 é um marco 

temporal importante, pois, foi quando a população, os agentes públicos e a sociedade civil 

estiveram em conjunto para ouvir o resultado do trabalho realizado pelo corpo técnico da 

prefeitura e pela assessoria contratada. Vale mencionar, que no término dessa audiência 

foi pautado uma data para que novas contribuições fossem encaminhadas que seria até o 

dia 27 de junho de 2019. 

 A partir das reuniões e apresentações formuladas foi possível constatar alguns 

pontos relevantes sobre o planejamento da cidade para os próximos, pontualmente 

aqueles que geraram questionamentos, tanto por munícipes quanto pelos parlamentares 

municipais.  

Logo, para configurar uma amostra representativa deste extenso recorte de 

informações no processo de revisão do plano diretor, estabeleceram-se alguns assuntos a 

serem abordados neste artigo, a fim de analisar quais seriam as relações do que foi 

apresentado nos diagnósticos e encontros, em consonância com a legislação e literatura 

urbanísticas vigentes e/ou cabíveis aos temas. A ideia é trazer uma reflexão sobre os 

desafios e limitações da política urbana, tendo como quadro o processo de revisão do 

plano diretor que está ocorrendo na cidade de Pindamonhangaba. 

 

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 
O município de Pindamonhangaba está localizado na região central do Vale do 

Paraíba Paulista, na porção leste do estado de São Paulo, integrando a Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – RMVPLN. Essa, por sua vez, é uma 

das cinco RM que compõe a Macrometrópole Paulista – MMP.  
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De acordo com dados do Seade, em 2018, a população de Pindamonhangaba era 

de 160.506 habitantes, o que representa 6,5% do contingente regional. E em razão do seu 

posicionamento estratégico a cidade possui grande importância no desenvolvimento 

econômico no estado de São Paulo. 

 Essa afirmação é corroborada pelo fato de que o espaço macroregional é 

articulado a partir da capital, São Paulo, com eixos rodoviários que permitem o acesso a 

um grande número de municípios, com destaque para a Rodovia Presidente Dutra (BR-

116), que corta Pindamonhangaba. Ademais, o município está situado a 140 km da capital 

do Estado, 260 km da cidade do Rio de Janeiro/RJ, ambas vias BR-116, e 520 km de Belo 

Horizonte/MG, através da BR-381 (Rodovia Fernão Dias). 

Desse modo, é possível observar que a RMVPLN exerce pressões no território de 

Pindamonhangaba, considerando a presença da BR-116 (Rod. Presidente Dutra), com 

vocação industrial/logística, devido a sua importância no contexto de ligação regional e 

estadual e intenso crescimento demográfico observado na região, o que demanda áreas e 

infraestrutura para abrigar novos contingentes populacionais. 

Nesse sentido, um planejamento urbano e territorial adequado à realidade 

socioeconômica do município é importante, para que o seu desenvolvimento seja feito de 

modo a respeitar todas as vocações e necessidades de sua população. 

O adequado instrumento do planejamento e gestão da cidade é o plano diretor, 

sendo o orientador do uso e ocupação do solo, bem como o norteador dos caminhos 

necessários a serem cumpridos com o objetivo de dirimir desigualdades. Muitas situações 

relacionadas ao ordenamento e expansão urbana da cidade precisam ser debatidas para 

que o crescimento e expansão demográficaesteja de acordo com as características e 

necessidades sociais. 

 
O plano diretor é a lei municipal que, ao expressar um projeto de ordenamento 

e desenvolvimento territorial para os municípios, afirma a função social da 

propriedade, as condições de gestão do solo e de recursos naturais, e a 

qualidade política do processo e gestão municipal. (FERNANDES, Edésio, 

2006, p 350)5. 

 

                                                           
5FERNANDES, Edésio et. al. Direito Urbanístico Estudos Brasileiros e Internacionais. Ed. Del Rey, 

2006, pág. 350. 
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O plano diretor vigente do município de Pindamonhangaba foi publicado no ano 

de 2006. A elaboração e publicação dessa lei complementar venho de encontro à previsão 

normativa do Estatuto das Cidades (Lei Federal nº. 10.257/2001).  

Destarte, a sua revisão deveria ter ocorrido em 2016, mas acabou atrasando e 

tendo início apenas no final de 2018, mais precisamente em 21 de novembro de 2018, 

com um evento de lançamento.  

Segundo informado neste evento, a Secretaria de Infraestrutura e Planejamento da 

Prefeitura estaria à frente da revisão do Plano Diretor, por meio da empresa Geo Brasilis, 

e integrariam ainda os núcleos gestores representantes da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Secretaria de Gestão e Articulação Política, Secretaria de Serviços Públicos, 

Secretaria de Negócios Jurídicos e Secretaria de Habitação, Meio Ambiente e 

Regularização Fundiária. 

No mesmo evento foi apresentado um cronograma com as etapas a serem 

cumpridas para revisão do plano diretor de Pindamonhangaba, onde ficou estabelecido 

que o processo seria dividido em sete etapas, sendo elas: plano de trabalho, diagnóstico 

da situação atual – leitura da realidade municipal, organização do banco de dados e base 

cartográfica do município, levantamento da cobertura vegetal de porte arbóreo, 

levantamento da infraestrutura urbana, proposta do plano diretor e diretrizes para os 

instrumentos legais e complementares e elaboração do projeto de lei de atualização do 

Plano Diretor Municipal. 

Como já mencionado, em 20 de Fevereiro de 2019 foi realizada a 1ª Audiência 

Pública da revisão do plano diretor tendo como tema a apresentação da leitura da 

realidade municipal. Todos os arquivos confeccionados estão disponíveis no site da 

Prefeitura, como o Relatório do Diagnóstico Técnico e Comunitário do Município de 

Pindamonhangaba, objeto da Etapa 2 da Revisão do Plano Diretor. 

Segundo, consta na apresentação do corpo técnico contratado pela 

municipalidade, para compreender os aspectos que condicionam, interferem e definem as 

principais questões territoriais da localidade, as informações coletadas foram 

sistematizadas em torno dos seguintes eixos temáticos: aspectos regionais; aspectos 

ambientais, aspectos socioeconômicos, aspectos socioespaciais, aspectos de 

infraestrutura e serviços públicos, aspectos institucionais, leitura comunitária e resumo 

executivo. Ademais, ocorreram três reuniões temáticas setoriais, com os seguintes temas: 
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eixos estratégicos; macrozoneamento e estruturação viária; zoneamento e intervenções 

prioritárias.  

Os relatórios técnicos e a reuniões foram importantes para esse estudo, na medida 

em que foi possível verificar situações que tratam justamente da problemática do 

planejamento urbano, analisando situações previstas no passado que não foram 

executadas, problemas existentes no presente e possíveis contradições a serem tratadas 

no futuro. 

 

PLANO DIRETOR DE 2006 E SUA NÃO APLICABILIDADE 

 

Inicialmente, cumpre mencionar que o primeiro plano diretor de 

Pindamonhangaba foi instituído por meio da Lei Complementar Municipal nº. 3º, de 10 

de outubro de 2006. Assim como muitos outros municípios do país, a promulgação do 

texto legal de ordenação e planejamento urbano da cidade, ocorreu em razão da previsão 

legal instituída nos incisos I e II da Lei nº. 10.257/2001 (Estatuto das Cidades). 

No decorrer dos anos vários fatores influenciaram a dinâmica urbana e o 

ordenamento territorial da cidade. Tal afirmação se sustenta pelos diversos projetos de 

leis aprovados posteriormente, modificando vários pontos preconizados no texto original 

durante o período de dez anos após a sua aprovação. Ao todo foram aprovadas 12 

emendas entre os anos de 2008 a 2017.  Não há que se afirmar que toda alteração ao texto 

foi prejudicial, porém, não é difícil constatar que pontos relevantes não foram 

considerados pela administração municipal, por exemplo, a não aplicabilidade de vários 

instrumentos previstos,inclusive aqueles que estão relacionados ao cumprimento da 

função social da propriedade.  

Esse ponto foi apresentado no resumo executivo formulado pela assessoria técnica 

contratada, apontando como “franqueza” do município a ausência de regulamentação dos 

instrumentos urbanísticos estabelecidos pelo Plano Diretor vigente. No artigo 119 do 

plano diretor se dá a previsão de que para o planejamento, controle, gestão e promoção 

do desenvolvimento urbano, o município de Pindamonhangaba adotará instrumentos a 

fim de cumprir a função social da propriedade privada e do município.  

Dentre os instrumentos legalmente previstos estão: a) parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios; b) outorga onerosa do direito de construir; c) operações urbanas 
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consorciadas; d) consórcio imobiliário; g) estudo de impacto de vizinhança; h) 

instrumento de gestão ambiental; i) instrumento de regularização fundiária. 

Ocorre que a falta de regulamentação e aplicabilidade de tais institutos 

impossibilitou que houvesse uma conscientização sobre o ordenamento territorial 

equânime e equilibrado da sociedade. 

O não cumprimento da legislação municipal, também vai de encontro ao que prevê 

a Lei nº 10.257/2001. O Estatuto das Cidades prevê a obrigação de o município promover 

e exigir o cumprimento da função social da propriedade, além de incorporar e instituir 

instrumentos que tratem das distorções geradas pelo crescimento urbano e seus efeitos 

negativos sobre o meio social e ambiental, determinando diretrizes para o crescimento e 

a distribuição espacial da população e das atividades econômicas. 

 

CONSELHO DA CIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

Outra previsão legislativa do plano diretor de Pindamonhangaba que não foi 

concretizada durante todos esses anos foi a criação do Conselho da Cidade. Impende 

mencionar que Título VIII do texto legal estabelece que o sistema municipal de 

planejamento e gestão, preve para sua consecução setores de planejamento das unidades 

da administração direta, encarregados do planejamento setorial; Conselho Municipal da 

Cidade encarregado da apreciação de planos propostos pelo Executivo e da iniciativa em 

questões de interesse do desenvolvimento e do planejamento local; Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Rural; Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.  

A não criação de um órgão deliberativo como o Conselho da Cidade é um atraso 

e permite afirmar que desde a entrada em vigor do plano diretor não houve no município 

um espaço de debate sobre a ordenação e desenvolvimento territorial, bem como assuntos 

relacionados a prestação de serviços públicos municipais. 

Por se tratar de um ambiente de diálogo e discussão, pois assim é em várias 

cidades, esse conselho seria o local apropriado para debater ideias sobre os mais variados 

temas relacionados à cidade, como crescimento populacional, mobilidade urbana, 

regularização fundiária, saneamento básico entre outros. 

Ademais, temas pontuais que tem causado insatisfação na população e que estão 

travando melhorias na cidade, seriam prontamente debatidos com a sociedade e agentes 

públicos, onde caminhos seriam pautados e se encerrasse a morosidade para solução de 
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tais problemas. Nesse contexto, tem-se como exemplo na cidade de Pindamonhangaba, a 

prestação do serviço público de transporte, que está regido por um contrato vigente desde 

o ano de 2004, onde o plano operativo está alheio a realidade do município e sua 

densidade demográfica passados dezesseis anos.  

Outro ponto que vale destacar é sobre a importância do Conselho da Cidade no 

que diz respeito a paridade nas decisões relacionadas ao desenvolvimento e planejamento 

local. Inclusive, no atual processo de revisão sobre o plano diretor,  o executivo municipal 

a fim de suprir essa falha, resolveu instituir por meio de duas portarias:  a Comissão de 

Acompanhamento da revisão do Plano Diretor (Portaria Geral nº 5.154/2019), com 

caráter operacional e técnico, formado por representantes de Conselhos já instituídos e da 

sociedade civil; e o Núcleo Gestor (Portaria Geral nº 5.152/2019), com caráter técnico e 

estratégico, formado por representantes das secretarias municipais. 

Contudo, a constituição da comissão de acompanhamento se deu pela formação 

de membros de conselhos municipais já existentes. A intenção do gestor municipal era 

que a escolha de membros de conselhos já existentes seria o ideal para representar a 

sociedade civil. Ocorre que, apesar da participação desses membros, o assunto em tela 

está equidistante daqueles tratados pelos mesmos em seus conselhos de origem. Logo, os 

debates não tiveram o tempo e o aprofundamento necessários sobre o tema.   

 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

O uso e ocupação do solo são pontos importantíssimos a serem debatidos no 

processo de revisão do plano diretor. A definição de uso e ocupação do solo significa 

dizer qual será a maneira com que a cidade irá controlar a utilização do seu espaço e 

definir as atividades permitidas nela, devendo ocorrer sob intervenção do Município ou 

do Estado, que legalmente buscam o desenvolvimento integrado com a proteção 

ambiental. 

O artigo 141 da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba dispõe que lei 

municipal poderá, desde que com a efetiva participação das entidades representativas na 

elaboração, tratar do uso e ocupação do solo.  

Foi informado na apresentação técnica da segunda audiência pública que o 

regramento para ocupação do solo estará previsto no texto legal do novo plano diretor, 

porém o uso do solo seria tratado em legislação especifica a ser elaborada aprovada em 
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um segundo momento. Esse ponto é motivo de questionamentos, inclusive de vereadores, 

tendo em vista que por uma coesão legislativa, seria oportuno tanto o uso quanto a 

ocupação já estivessem contemplados no novo texto legal. 

A criação de várias normas para tratar de assuntos relacionados a temas correlatos 

acaba por gerar certa confusão. Essa situação também foi apontada como fraqueza do 

município, no relatório apresentado pela empresa contratada para assessoria técnica. 

Consta no relatório técnico executivo que umas das dificuldades da gestão urbana é a 

sobreposição de leis que regulamentam o uso e a ocupação do solo em Pindamonhangaba, 

o que burocratiza os processos de emissão de certidão, além de causar insegurança da 

equipe técnica e a falta de clareza para o cidadão. 

Ademais, esse instituto a ser criado equidistante ao projeto do plano diretor pode 

ter um resultado insatisfatório, na medida em que, pelo seu uso e abuso, poderá tornar 

completamente inócua a legislação de uso e ocupação do solo, e caótica a ocupação e 

localização das atividades, desfigurando o zoneamento da cidade pensado para cidade.  

O capítulo II do Estatuo da Cidade, ao tratar dos instrumentos da política urbana, 

em seu inciso III, refere-se ao Plano Diretor e também à disciplina do parcelamento, do 

uso e ocupação do solo. É importante destacar que se trata de “disciplina do uso e 

ocupação do solo”, noção muito mais ampla e aberta do que “zoneamento”, estratégia 

específica de controle do uso e ocupação do solo já questionada em experiências 

contemporâneas de elaboração de instrumentos de manejo do solo. Tal situação, deixa 

espaço para atuação de agente que podem orquestrar situações a fim de garantir que 

interesses individuais possam se sobrepor aos coletivos, em determinadas regiões da 

cidade. 

São muitas as possibilidades econômicas decorrentes do parcelamento, uso e 

ocupação do solo. É neste campo, que possibilita a expansão das cidades, 

construção de edifícios, ocupação de imóveis com as mais variadas atividades 

econômicas, construção de infraestruturas, direcionamento de investimentos 

públicos, desapropriações e privatizações entre muitas outras questões ligadas 

ao solo. É neste mercado e nestas regulações que ocorrem os casos de 

corrupção urbanística. (Borges, L. B. O., & Silva, J. M. P, 2019, p. 2).  

  

Sendo, assim é importante que na apreciação do texto legal do plano diretor se 

coloque em pauta no tema do zoneamento, não apenas a ocupação do solo, mas também 

seus usos a fim de coibir possíveis irregularidades a serem praticadas em benefícios 

individuais, estando distantes dos interesses coletivos. 
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 CONCLUSÃO 

A Constituição da República de 1988 inovou ao dispor sobre uma agenda urbana 

no país, principalmente, a inserir a obrigatoriedade do plano diretor para municípios com 

mais de vinte mil habitantes. A regulamentação feita pelo Estatuto da Cidade, foi mais 

um esforço legislativo para que as cidades brasileiras possam desenvolver direitos e coibir 

desigualdades da população brasileira nos ceio dos mais variados municípios.   

Porém, tem sido difícil para muitos municípios enfrentar a temática do 

planejamento urbano, pois são muitas as dificuldades de se enxergar qual seriam as 

melhores políticas e diretrizes para o melhor futuro de uma cidade, seja por 

desconhecimento técnico ou vontade política.  

Percebe-se que a grande dificuldade é a efetividade na aplicação das normas 

exigentes. O Estatuto da Cidade tem quase vinte anos de existência e da mesma forma os 

planos diretores de muitos municípios também já estão há muitos anos em vigor. 

O município de Pindamonhangaba tem a oportunidade de mais uma vez elaborar 

um plano diretor que possa planejar o futuro da cidade pelos próximos dez anos. Para isso 

é importante frisar não somente os objetivos a serem alcançados, mas sim a forma como 

isso acontecerá. Nesse contexto, é importante a existência de órgãos deliberativos de 

participação como Conselho da Cidade e a efetiva aplicação dos instrumentos previstos, 

principalmente aqueles relacionados a função social da propriedade.  

Por fim, a cidade de Pindamonhangaba tem a oportunidade de progredir no seu 

planejamento urbano, mas para isso deverá se desvencilhar de vícios do passado, 

ajustando incongruências para que na próxima revisão de seu plano diretor, aquilo que 

está sendo aprovado no presente seja realmente realizado.   
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A SIMBIOSE ENTRE O CONSUMO E OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

NO DESENVOLVIMENTO DOS MEIOS CITADINOS 

 

Luciara Melo Fantinel1 

 

Resumo: Tanto o consumo, quanto os resíduos sólidos urbanos, são fatores constituintes 

dos meios urbanos e resolutos do desenvolvimento econômico. Disso, indaga-se: Em que 

medida o consumo circunscreve o formato de gestar os resíduos sólidos urbanos e o 

desenvolver sustentável dos meios citadinos? O presente estudo, fundamenta-se no 

método de abordagem sistêmico complexo e pelos procedimentos técnicos de pesquisa 

bibliográfico e documental. Tendo como tema as interfaces do desenvolvimento urbano, 

subdivide-se em dois capítulos que circundam a crise de percepção do homem para com 

o meio ambiente (Cap. I) e as potencialidades e efeitos danosos dos resíduos sólidos 

urbanos (Cap. II). Concluiu-se que, o modo como se dá o consumo está diretamente ligado 

à forma como será gerido e gestados os resíduos sólidos urbanos. Por conseguinte, em 

que pese o consumo ser um fator histórico, houve a conversão para o consumismo. No 

qual, não é ponderado a sustentabilidade e a geração de resíduos sólidos urbanos de forma 

ambientalmente correta, resultando em impactos e questões ambientais para toda a 

sociobiodiversidade, outrossim, em simultaneidades e antagonismos no desenvolvimento 

do meio citadino. 

 

Palavras-chaves: Consumismo; Resíduos Sólidos Urbanos; Políticas Públicas; 

Desenvolvimento Urbano Sustentável. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Quando o estilo de vida da sociedade contemporânea alia-se a questões como o 

desenvolvimento nos meios citadinos, advém a reflexão acerca do modo pelo qual 

conduzimos os espaços, os meios e sobretudo os instrumentos para alcance de um 

desenvolver sustentável. Nessa busca por uma qualidade de vida ao homem e ao meio 

ambiente, o ordenamento jurídico doméstico foi se moldando. 

Como marco legislativo de coligação de interesses coletivos e individuais, 

transmutando eixos econômicos, sociais e também ambientais, têm-se a Constituição da 

República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, de forma a abarcar para o âmbito 

jurídico doméstico o eixo ambiental como proposição de unidade e de pluralidade 

(BRASIL, 1988, Art. 225). Formando um ideal a ser buscado desde então, a partir do 

preceito constitucional normativas específicas foram elaboradas com o intuito de dar 

                                                           
1 Advogada, Mestre em Direito pela Universidade Federal (UFSM) de Santa Maria – RS, Pós-graduanda 

lato sensu no Curso de Especialização em Direito Processual Civil pela Universidade Franciscana (UFN) 

de Santa Maria - RS (UFN). E-mail: luciarafantinel@gmail.com 
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vazão a exigências ambientais contemporâneas, tal como a Lei 12. 305 promulgada em 

02 de agosto de 2010.  

Contudo, por sistematizações entre diferentes eixos e sujeitos nem sempre 

predispostos a coligar o viés sustentabilidade aos prismas jurídico e de praticabilidade, 

sobrevêm o olhar crítico para alcance de efetividade das proposições de um desenvolver 

conexo com o meio habitado. Nesse sentido, ao considerar os produtos consumidos 

meramente de fim, tanto no âmbito de produção, quanto no de destinação ambientalmente 

incorreta pós consumo, origina-se uma problemática no que tange ao tema das interfaces 

do desenvolvimento urbano. 

Partindo desses pressupostos, o presente estudo indaga: Em que medida o 

consumo circunscreve o formato de gestar os resíduos sólidos urbanos e o desenvolver 

sustentável dos meios citadinos? 

Os procedimentos técnicos adotados serão dois: Pesquisa Bibliográfica; Pesquisa 

Documental. Consistirão assim, em: i) pesquisa bibliográfica, mediante pesquisas em 

doutrinas, artigos científicos, periódicos e sites da internet; ii) pesquisa documental, 

atendendo pesquisas em leis, análise de dados estatísticos, decretos e normativas. O 

método de abordagem fundamenta-se no método sistêmico complexo, por considerar 

componentes múltiplos e inter-relacionados para análise do tema (ZAMBRA, 2013).  

A estrutura, consistirá em dois capítulos. No Capítulo I, titulado “Homo Demens 

e a crise de percepção para com o meio ambiente: reflexos da (in) sustentabilidade 

ambiental urbana”, abordar-se-á aspectos da relação do homem com meio ambiente frente 

ao consumo/ consumismo, sucedendo aos resíduos sólidos urbanos e o desenvolver dos 

meios citadinos. No Capítulo II, titulado “Potencialidades e efeitos danosos dos resíduos 

sólidos urbanos: balizas jurídicas para a promoção de políticas públicas”, abordar-se-á 

leis de âmbito doméstico, no sentido de contrapor com os impactos socioambientais 

decorrentes do manejo inadequado do consumo e dos resíduos sólidos urbanos. 

 

2 HOMO DEMENS E A CRISE DE PERCEPÇÃO PARA COM O MEIO 

AMBIENTE: REFLEXOS DA (IN) SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

URBANA 

 

O termo meio ambiente é conceituado juridicamente pela Lei nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, como “o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
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que permite, abriga e rege a vida em todas as formas” (BRASIL, 1981, art. 3, inc.). Para 

José Afonso da Silva (2004, p. 20), a definição de meio ambiente abrange “toda a 

natureza, o artificial e original, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, 

portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, 

turístico, paisagístico e arquitetônico”. Por esse ângulo, conforme o entendimento de Luiz 

Ernani B. Araujo (2013), a sociedade e a natureza representam um contexto de 

sociobiodiversidade.  

Nesse seguimento, para cogitar uma análise ambiental contemporânea acerca das 

simultaneidades e antagonismos presentes no desenvolvimento do meio urbano, mister se 

faz o entendimento que a tratativa ambiental não é restrita. Depreende-se assim que, 

versar acerca do meio ambiente é tratar do lugar onde vivem os seres vivos, não sendo 

apenas os recursos naturais, mas também tudo aquilo que rodeia as espécies, incluindo os 

resíduos sólidos urbanos (RSU). 

Com tal característica sistêmica, tem-se que no processo de desenvolvimento de 

uma cidade, aspectos urbanísticos vão sendo alterados e questões como planejamento, 

infraestrutura, zoneamento, saneamento básico, acesso em geral a bens e serviços, 

tornaram-se eixos chaves para à qualidade de vida e ao cuidado com o meio ambiente. 

Isso por que outro fator influenciador no planejamento urbano é a permanência do avanço 

urbano nas cidades. Segundo o relatório Perspectiva de Urbanização no Mundo das 

Organização das Nações Unidas (ONU, 2018), 80% dos habitantes da América Latina e 

Caribe vivem em cidades, fator que cresce continuamente a circulação de RSU. 

Acompanhando essa análise, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2018), 76% da população brasileira se concentra em áreas 

predominantemente urbanas. A população brasileira em 2018 foi estimada em 209 

milhões de habitantes, com prospecção crescente até 2047, quando chegará a 233 milhões 

habitantes (IBGE, 2018). 

Isto posto, tanto pelos motivos intrínsecos quanto pelos instrumentais, 

transubstanciar o emaranhado em torno dos impactos e questões ambientais, notadamente 

nos espaços urbanos, se interliga a dialética relação homem-natureza, configurando o 

limiar individual e coletivo. Razão pela qual, o crescimento, mesmo que acelerado, não é 

sinônimo de desenvolvimento pois “o desenvolvimento exige um equilíbrio de sintonia 

fina entre cinco dimensões diferentes”, quais sejam, social, ambiental, territorial, 

econômica e política (SACHS, 2008, p. 14). 
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Desprendem-se, todavia, que romper com a tradição histórica do 

desenvolvimento atinente a predileção ao crescimento econômico isolado, e direcionar 

ações em torno da sustentabilidade urbana, tornou-se um ideal a ser seguido, mas também 

um grande dilema, em face às dificuldades para alcançar um equilíbrio entre as balizas 

jurídicas e a prática (GRISA; CAPANEMA, 2018). 

Como aponta Leonardo Boff em sua obra Ética e Moral (2003), a história da 

humanidade constituiu-se sempre na aspiração dos mais diversos tipos de conquistas, seja 

elas territoriais, de matérias-primas, de desenvolvimento de tecnologias, até a apropriação 

por bens privados e da natureza. Ocorre que, no transcorrer dessas conquistas nos 

desconectamos com o meio habitado ao ponto de sermos “simultaneamente homo sapiens 

et demens” (BOFF, 2003, p. 82-85), pois ao mesmo tempo que conquistamos e 

construímos coletividades, destruímos e nos individualizamos, ou seja, nos constituímos 

como homens sapientes e dementes. 

Nesse sentido, sendo considerado como item inseparável da crise ambiental da 

sociedade moderna (WALDMAN, 2010), os resíduos sólidos urbanos (RSU) 

compreendidos conceitualmente entre os resíduos domiciliares e os provindos de limpeza 

urbana (BRASIL, 2010, art. 13, alínea “c”), por sua origem, protagonizam o efeito 

antropogênico no consumismo. De modo que, estabelecida pela ação apropriativa, a 

globalização econômica tendência seus interesses à lógica do mercado, ao ponto de dar 

vazão a “demência” mencionada por Boff (2003). 

 Coligada a voracidade em produzir novos produtos e, a contradições 

socioambientais que levam a natureza a fazer parte deste sistema, “nossa vontade de 

apropriação e de aumentar o espaço de nossas propriedades geralmente ligados à bens de 

consumo” (SERRES, 2011, p. 59) – que vão desde a cobiça pelo televisor novo até a 

escolha da marca de um produto alimentício – emblematiza o ciclo de vida de um produto 

nos processos de administração sustentável das cidades. Ao ponto de delegar a 

coletividade, o “limite de todas as pequenas ‘fraquezas’ comuns, ostentação de luxo, 

aceitação açodada dos privilégios materiais ou simbólicos” (BOURDIEU, 1998, p. 13) e, 

a referenciar a ascensão do consumo a uma característica de externalidade negativa na 

natureza. 

 Correspondendo, por conseguinte, a uma ascensão de um consumo que 

desconsidera a reflexão sobre sustentabilidade ambiental urbana, tem-se a formação da 

problemática em torno da produção, uso e descarte de RSU. Pois, em que pese o consumo 
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constituir-se como parte pétrea da dinâmica da vida humana para satisfação das 

necessidades diárias, quando convertido para o consumismo revela o ímpeto da sociedade 

por apropriações das mais variadas concepções de propriedade privada, “no qual o 

indivíduo busca produtos e serviços cada vez mais supérfluos [...] que poderiam ser 

deixados de lado sem que isso criasse qualquer empecilho à vida“ (LUNDGREN et al. 

2015, p. 19). 

Nessa perspectiva, uma gestão consciente, estruturada e concatenada com as 

responsabilidades dos geradores, coliga-se à gestão integrada e ao gerenciamento 

ambientalmente adequado dos RSU. Onde, cada setor, conjuntamente com a sociedade, 

deve fomentar o desenvolvimento de atividades pró ativas à execução ordenada e correta 

aos resíduos gerados, consumidos e descartados (BRASIL, 2010, art. 3º, inciso IX). De 

acordo com Sirvinskas (2015, p. 481), da geração ao descarte o ciclo de vida de um 

produto envolve uma série de etapas, percorrendo elas a obtenção de matérias-primas e 

insumos, o processo produtivo em si, a comercialização e a disposição final do mesmo.  

Assim, produzidos em todos os estágios das atividades humanas, os bens de 

consumo em termos tanto de composição, como de volume, variam em função das 

práticas e dos métodos utilizados durante seu ciclo de vida. Quando descartados os 

produtos de consumo manifestam a distorcida percepção para quem fez ou pretende fazer 

o descarte, de materiais meramente indesejáveis (WALDMAN, 2010). Desse modo, após 

o consumo, os bens transformam-se em objetos descartáveis, determinando o fechamento 

de um ciclo para abertura de um outro: a destinação e disposição desses materiais.  

Partindo dessa premissa, novos desafios se colocam para a sociedade e para as 

suas atividades, tanto nas dinâmicas sociais, como políticas e econômicas, a fim de 

minimizar os impactos ambientais (BOFF, 2014). No entanto, diante de uma a crise de 

percepção para com o meio ambiente, o consumo desagua nos meios citadinos como 

contrariedade justamente quando a ação antrópica não pondera os efeitos de uma 

produção pujante e insustentável, somatizada ao encurtamento do ciclo de vida dos 

produtos.  

A demonstrar os impactos dessa falseada percepção e indicar em tempo real a 

quantidade dos mais variados resíduos que despejamos no planeta, o site de estatísticas 

ambientais The World Counts2, aponta que em média 2,12 bilhões de toneladas de 

                                                           
2 Disponível para consulta em: <http://www.theworldcounts.com/>. Acesso: 05 de jan., 2019. 

http://www.theworldcounts.com/
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resíduos são descartadas globalmente todos os anos. Na América Latina e Caribe, o 

relatório Perspectiva sobre a Gestão de Resíduos das Organização das Nações Unidas 

(ONU, 2018), indica que diariamente 145 mil toneladas de resíduos tem como fim 

destinação incorreta. 

No âmbito doméstico o cenário não é diferente. O relatório supra indica o Brasil 

como sendo o maior gerador de resíduos na América Latina e o terceiro maior do mundo. 

Ademais, segundo o último Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, realizado pela 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE), o montante de resíduos coletados nos meios urbanos no ano de 2017, foi de 

71,6 milhões de toneladas, registrando um índice de cobertura de coleta de 91% no país.  

Índice significativo, entretanto, que também evidencia que 6,9 milhões de 

toneladas anuais de resíduos não foram objeto de coleta (ABRELPE, 2017). Quanto a 

forma de disposição final estima-se que 59% do que é descartado de resíduos no país, é 

coletado e disposto em aterros sanitários. Isto é, para cerca de 41% dos resíduos 

descartados desconhece-se o local e a forma de disposição, podendo, a grande maioria ter 

como destino locais ambientalmente inadequados (ABRELPE, 2017). 

Sob essa ótica, mostra-se de grande relevância a contemplação de políticas 

públicas que objetivem evitar, diminuir e solucionar os problemas gerados por uma má 

gestão de resíduos sólidos urbanos. De modo que, para que a gestão aconteça de modo 

integrado e efetivo a minimizar impactos socioambientais e a fomentar um 

desenvolvimento relacionado à sustentabilidade, substancial é mudança de paradigma 

durante o seu ciclo de vida incluindo todos os estados físicos que se possam se encontrar 

(PEREIRA; HORN, 2015).  

Enfrentar esse panorama de maneira adequada mostra-se como um paradigma a 

ser rompido, já que se cogita se é “necessário consumir para viver ou se o homem vive 

para poder consumir” (BAUMAN, 2010, p. 89). Tanto nos contextos locais, quanto no 

âmbito federativo do país, contestar o modo pelo qual é conduzido o consumo e a 

apropriação de bens perante o meio ambiente é um desafio, todavia como expressa Boff 

(2014, p. 11) “como tudo se globaliza, a sustentabilidade, mais que qualquer outro valor, 

deve ser também globalizada”. 

As cidades brasileiras diferenciam-se por características próprias, como 

tamanho, atividades e região em que estão inseridas, todavia, em sua grande maioria 
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exibem problemáticas similares, como índices de desemprego, desigualdade social, 

serviços públicos precarizados, deficiências sanitárias, e por extensão, gerenciamento de 

resíduos inadequados (SAIANI, 2014). Diante desse cenário, a complexidade para 

gerenciar e gestar resíduos sólidos urbanos é significativa. 

Todo e qualquer processo de mudança, neste caso a urbanização das cidades e o 

consumismo, determina cenários de concentração econômica, segregação espacial/social 

e, entraves na implementação e aplicabilidade de políticas públicas capazes de estruturar 

o desenvolvimento destes espaços e, o desenvolver de modelos de sustentabilidade urbana 

(SANTILLI, 2005). Fato que também é justificado por Coelho (2001), quando pressupõe 

que os seres humanos, ao se concentrarem num determinado espaço físico, aceleram 

inexoravelmente os processos de degradação ambiental.  

Nessa lógica, multifacetado entre uma crise de juízo que se tem para com o meio 

habitado e, uma crise da relação que se propõe a ter com o meio ambiente, o 

desenvolvimento e costumes adquiridos nos meios citadinos localizam-se entre uma crise 

de vínculo e uma crise de limite (OST, 1995).  Por assim dizer, a homogeneização do 

corpo social incutido em uma distorção estrutural produtivista, reflete em equivalentes 

satisfações e insatisfações. Na qual, a estratégia é manter a sociedade humana sobre 

suporte falso e em perpétuo déficit pela lógica feiticista, constituída pela ideologia de 

consumo (BAUDRILLARD, 1995). 

Com relevância sob variados aspectos que descendem da imperativa noção e 

percepção dos resultados/ reflexos do modo como se conduz o meio urbano em cada 

realidade concreta, a gestão de RSU vem a demandar uma percepção do todo e para as 

partes de modo simultâneo (SANTOS; ROVARIS, 2017). Assim, compreendida como 

um conjunto de ações tomadas pelo Poder Público e que irão ocasionar efeitos específicos 

(SANTILLI, 2005), as políticas públicas direcionadas ao saneamento básico e, por 

conseguinte, ao gerenciamento e gestão de RSU, tem um propósito coletivo e em 

benefício da sociedade. 

Nesse sentido, as palavras do cientista ambientalista Fritjof Capra (2006): 

 
Quanto mais estudamos os principais problemas à nossa época, mais 

somos levados a perceber que eles não podem ser entendidos 

isoladamente. São problemas sistêmicos, o que significa que estão 

interligados e são interdependentes [...] esses problemas precisam ser vistos, 

exatamente, como diferentes facetas de uma única crise, que é, em grande 

medida, uma crise de percepção. Ela deriva do fato de que a maioria de nós, 

e em especial nossas grandes instituições sociais, concordam com os conceitos 
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de uma visão de mundo obsoleta, uma percepção da realidade inadequada para 

lidarmos com nosso mundo superpovoado e globalmente interligado. 

(CAPRA, 2006, p.23). (grifo nosso) 

 

Isto é, como um dos significativos problemas a ser encarado em uma sociedade 

que tem no pensamento alcançar o desenvolvimento sustentável (FREITAS, 2012), a 

gestão dos RSU nos meios citadinos constitui-se no palco de concretização desse 

pensamento. Rupturando à omissão de política pública ineficaz e permitindo um 

remodelamento dos serviços públicos de manejo dos resíduos sólidos, as cidades tornam-

se elementos-chave para o desenvolvimento sustentável global (WALDAM, 2010).  

Percebíveis os impactos provenientes das ações antrópicas no desenvolvimento 

urbano e para o meio ambiente, deriva a necessidade de uma mudança paradigmática, de 

superação da visão racionalista e mecanicista da modernidade apoiada no crescimento 

econômico não sustentável. A passagem à visão sistêmica do homem para com a natureza 

e a compreensão da sociedade e do Poder Público como agentes responsáveis de avanço 

a sustentabilidade urbana, para Capra (2006, p. 231) equivale a dileção de que  

 
durante mais de três bilhões de anos de evolução, os ecossistemas do planeta 

têm se organizado de maneiras sutis e complexas, a fim de maximizar a 

sustentabilidade. Essa sabedoria da natureza é a essência da eco-alfabetização. 

(CAPRA, 2006, p. 231).  

 

Repensar a concepção de sustentabilidade ambiental urbana e aplicabilidade do 

campo normativo em pilares de análise transdisciplinares, vem assim vislumbrar uma 

tutela que considere a complexidade e o intercâmbio de informações em torno também 

do consumismo e do gerenciamento e gestão de resíduos sólidos urbanos. Uma vez que, 

a busca por novas apropriações de domínio atreladas aos anseios de desenvolvimento 

econômico presentes em diversos tipos de atividades e lugares, moldam-se de forma 

antagônica ao processo de conscientização e interação socioambiental positiva e conexa, 

necessária às tratativas ambientais. 

 

3 POTENCIALIDADES E EFEITOS DANOSOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS: BALIZAS JURÍDICAS PARA A PROMOÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

Mediante o entendimento de que a sustentabilidade e/ou a insustentabilidade 

urbana pode ser retratada pelo modo como é transposto o consumo no processo dinâmico 

da vida do meio urbano, outrossim, pela forma pela qual é vista a tratativa dos resíduos 
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sólidos urbanos (RSU), a análise de prismas jurídico e socioambientais equivalem a uma 

visão ampla originária em busca da sustentabilidade urbana (GRISA; CAPANEMA, 

2018). Por esse viés, para abarcar e tentar acompanhar a dinâmica do processo de 

desenvolvimento urbanísticos das cidades, a legislação urbanística ambiental no país 

gradativamente ao longo dos anos, foi sendo estruturada. 

 Na história do constitucionalismo brasileiro a Constituição Federativa do Brasil 

de 1988 – CFBR/88 foi “a primeira a tratar deliberadamente da questão ambiental”, 

motivo pelo qual, ficou conhecida à época como a Constituição Verde (SILVA, 2004, p. 

46). A respeito do meio ambiente equilibrado e integralizado com os meios e com os seres 

vivos, a CFBR/88 em seu Título VI, Capítulo VIII, positivou o artigo 225: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao poder público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

 

Desta positivação, tanto para a qualidade de vida do planeta, quanto dos seres 

vivos que nele habitam, a tratativa de questões ambientais pelas presentes e futuras 

gerações é de vital importância. Nesse ínterim, para um ambiente ecologicamente 

equilibrado fica a cargo do Poder Público3 e da coletividade preservá-lo, de modo que 

alguns eixos que circundam a temática de RSU merecem destaque à título das 

competências estabelecidas na CRFB/ 88. Como exemplo, a competência da União, aos 

Estados e ao Distrito Federal para legislar concorrentemente sobre a produção e consumo; 

conservação da natureza; defesa do solo e dos recursos naturais; proteção do meio 

ambiente e controle da poluição; direito urbanístico, tributário, econômico (BRASIL, 

1988, art. 24, incisos I, V, VI). 

                                                           
3 A responsabilidade do Poder Público na CF/88 aduz que para assegurar a efetividade ao meio ambiente e 

qualidade de vida, incube a este: Art. 225. [...] I. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 

prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II. Preservar a diversidade e a integralidade do 

patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético; III. Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através da lei, vedada 

qualquer utilização que comprometa a integralidade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV. Exigir, 

na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação 

do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V. Controlar a produção, 

a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 

qualidade de vida e o meio ambiente; VI. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para preservação do meio ambiente; VII. Proteger a fauna e a flora, vedadas, na 

forma da lei, as práticas que coloquem em risco a função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 

submetam os animais a crueldade; (BRASIL, 1988). 
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E como a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse 

local; instituir e arrecadar os tributos de sua competência; realizar planejamento e 

ordenamento territorial ((BRASIL, 1988, art. 30, incisos I, III, VIII). Assim como, a 

competência para executar a Política de Desenvolvimento Urbano (art. 182, da CRFB/ 

88). Por esse ângulo, se extrai em caráter geral que, a CFBR/88 firmou a responsabilidade 

conjunta e compartilhada desde a sua promulgação. Com efeito, pelo arranjo de políticas 

públicas, normas infraconstitucionais também interligaram esferas para busca de resoluções 

aos problemas sociais e ambientais resolutos da dinâmica de desenvolvimento do país. 

Por sua vez, a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, veio a definir saneamento 

básico como o conjunto dos serviços da infraestrutura e das instalações operacionais de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, 

manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. E a Lei 10.257 de julho de 2001, 

denominada Estatuto da Cidade, a regulamentar tratativas relacionadas a matéria Política 

Urbana, estabelecida na CFBR/1988 como competência dos Municípios para sua 

execução. 

Regimentando o que lhe concerne, o Estatuto da Cidade trouxe à baila a garantia 

do direito a cidades sustentáveis, indicando o direito à terra urbana, à moradia, ao 

saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 

trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações, como rol (BRASIL, 2001, art.2, 

inciso I)4. De modo que, em seu o artigo 39 aduz que o Plano Diretor de uma cidade é o 

"instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana", sendo parte 

integrante do desenvolvimento das funções sociais e do processo de planejamento 

municipal (BRASIL, 2001, art. 39). 

Não obstante, no que concerne a temática resíduos sólidos urbanos, até a 

promulgação da Lei Federal nº 12.305 de 2010 o país não detinha de aporte jurídico que 

estabelecesse a formulação de políticas públicas com diretrizes específicas aplicáveis e 

que assim orientasse a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ao 

gerenciamento e gestão dos bens de consumo que perpassam o meio urbano. A ser 

implementada de forma individualizada e encadeada, seus parâmetros abrange os 

fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e os titulares dos 

                                                           
4 Como instrumento, apresenta o ideal de ordenação por planos, posteriormente seguido pela Lei 12. 305 

de 2010. 
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serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos (BRASIL, 2010, 

arts. 25 e 30, da Lei 12.305/2010).  

 Desta forma, cabe ao Poder Público, sincronicamente, com o setor empresarial e 

a coletividade a efetividade das ações voltadas para assegurar a observância das 

determinações e diretrizes estabelecidas em seu corpo legal (BRASIL, 2010, art. 25). Ao 

passo que firma a gestão integrada e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos para viabilizar ações de minimização da geração até a garantia de destinação 

adequada aos RSU, a Lei 12. 305 de 2010 veio consolidar uma trajetória de 

transformações legislativas a respeito de diretrizes normativas específicas para problemas 

sociais e ambientais ligados à produção, manejo, destinação e disposição de resíduos 

sólidos. 

À vista de melhor elucidar, a Lei 12.305 de 2010, regulamentada pelo Decreto nº 

7.404, de 23 de dezembro de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos como 

um programa de políticas públicas a serem empreendidas para organização e otimização 

dos princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relativas a ela (art. 1º). Integrando-a à 

Política Nacional do Meio Ambiente, bem como, a articulando com a Política Nacional 

de Educação Ambiental, regulada pela Lei no 9.795 de 1999, com a Política Federal de 

Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445 de 2007, e com as normas gerais de 

contratação de consórcios públicos, regulada pela Lei no 11.107, de 2005 (BRASIL, 2010, 

art. 5º). 

Atendendo o entendimento de que os resíduos provindos do consumo são bens 

comuns, dotados de valor econômico, social e ambiental (BRASIL, 2010, art. 6º, inciso 

XIII), a Lei 12. 305 de 2010 sobrevém como um mecanismo de proposições para 

implementação de logísticas, capazes de ordenar políticas públicas para o gerenciamento 

e gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU). Porquanto, importantes definições devem 

ser diferenciadas na abordagem da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS 

(PEREIRA; HORN, 2015). Dentre elas, os conceitos de “gerenciamento de resíduos 

sólidos” e de “gestão integrada de resíduos sólidos”, abordados na Lei12.305 de 2010, 

art. 3º.  

A dicotomia proposta pela Lei 12. 305 de 2010 entre a destinação de resíduos, 

levando-os a reutilização, reciclagem, recuperação e/ou aproveitamento. E, a disposição 

final de rejeitos, quando findada as oportunidades/ alternativas de destinação (BRASIL, 

2010, art. 3º, incisos XII e XIII), evidencia igualmente sua proposta sistêmica e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
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compartilhada para o gerenciamento e a gestão integrada de RSU. Dada a bifurcação entre 

destinação e disposição, sobrevêm a indagação do que então é resíduo e o que é de fato 

rejeito, de modo a minimizar os impactos ambientais e danos ou riscos adversos. A Lei 

12.305/2010 apresenta a seguinte definição: 

Art. 3º. XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 

disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que 

não a disposição final ambientalmente adequada; 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 

procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido 

ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos 

ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010). (grifo 

nosso) 

 

Considerando tais conceituações, os rejeitos estão para com a disposição final 

tanto quanto, os resíduos sólidos estão para com a destinação ambientalmente correta. 

Nesse ínterim, Vital et.al. (2014), apontam que no intento de controlar os reflexos 

prejudiciais dos resíduos e para empreender meios de reutilização dos mesmos, as 

principais tecnologias empregadas para valorização e tratamento dos RSU no país estão 

voltadas para os aterros sanitários, incineração, compostagem e reciclagem (VITAL et. 

al., 2014).  

Não obstante, se no desencadear logístico e temporal transcorrer sentido diverso, 

consequências diretas ao homem e a natureza insurgem como problemática 

socioambiental e opera negativamente no alcance de uma sustentabilidade ambiental 

urbana (SANTOS; ROVARIS, 2017). Em termos de decomposição natural dos bens de 

consumo que perpassam o dia a dia no meio urbano, os impactos socioambientais são 

variáveis conforme as condições do local em que forem dispostos e da composição e 

material utilizado na sua produção.  

Atenta Soliani et.al. (2019), para o fato que RSU comuns nos meios citadinos 

podem apresentar pesticidas, solventes e metais pesados, dentre outros contemplados em 

sua produção. Características essas que, em contato com o solo, consistem numa 

significativa fonte de substâncias tóxicas. Da mesma forma, nos processos de 

decomposição pode haver contaminação para além do solo, atingindo o ar e as águas 

superficiais ou subterrâneas pela formação de gases tóxicos, asfixiantes e explosivos 

(SOLIANI et.al., 2019).   
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Apesar de comumente fazerem parte da logística das cidades, a decomposição de 

um único material pode levar muitos anos para ser concluída naturalmente. A guisa de 

exemplo, os copos descartáveis, cuja decomposição varia entre 200 e 450 anos; as pontas 

de cigarro com tempo variável de 2 a 5 anos; as latas de alumínio entre 100 a 500 anos; 

as garrafas de plástico se decompõem a partir dos 500 anos; as fraldas descartáveis, mais 

600 anos. E até por tempo indeterminado, como é o caso de vidros, borrachas e pneus 

(GRIPPI, 2006). 

Com efeito, em virtude da armazenagem ou disposição final em lugares 

impróprios, riscos relevantes também à saúde humana originam-se. Os pontos irregulares/ 

inadequados dão luz à proliferação de vetores e de outros agentes com potencial de 

transmissão de doenças, como por exemplo, a proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

que no ano de 2016 causou a epidemia tríplice de dengue, zika e chikungunya no país 

(PORTAL SANEAMENTO BÁSICO, 2016). 

Alguns bens de consumo possuem potencial de reciclagem sob a ótica técnica e 

econômica, com o objetivo de conversão em insumos ou novos produtos (BRASIL, 2010, 

art. 3º, inciso XIV). Como é caso dos provenientes do plástico, a partir deles é possível a 

produção de novas embalagens à fabricação de fibra de poliéster para a confecção de 

roupas5. Nessa esteira, o processo de reciclagem se desempenhado, favorece a separação 

dos resíduos sólidos urbanos, a geração de postos de trabalho, oportunidades de novos 

negócios, estimulação da valorização da limpeza pública, prolongamento da vida útil dos 

aterros sanitários e, sobretudo, construção do pensamento ambiental (BARROS, 2012). 

Todavia, apesar das potencialidades de valorização desses resíduos, um estudo 

feito pelo Fundo Mundial para a Natureza – sigla em inglês WWF, aponta o Brasil como 

o 4º maior produtor de materiais plásticos do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, 

China e Índia, sendo que apenas 1,2% é reciclado, ou seja, 145.043 toneladas, do total de 

11.355.220 milhões de toneladas de resíduos plásticos por ano produzido/ circulado no 

país. O estudo revela ainda que 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartadas de 

forma irregular, 7,7 milhões de toneladas ficam em aterros sanitários e mais de 1 milhão 

de toneladas, não é recolhida no país (WWF, 2019)6.  

                                                           
5 Composição e tipos de plástico: Disponível em: <http://www.recicloteca.org.br/material-

reciclavel/plastico/>. Acesso: 08 de out., 2018. 
6  Disponível em: https: <//g1.globo.com/natureza/noticia/2019/03/04/brasil-e-o-4o-maior-produtor-de-

lixo-plastico-do-mundo-e-recicla-apenas-1.ghtml>. Acesso: 10 de out., 2018. 

http://www.recicloteca.org.br/material-reciclavel/plastico/
http://www.recicloteca.org.br/material-reciclavel/plastico/
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A contribuição do setor informal em iniciativas de reciclagem, atingem o índice 

de 20% em determinadas regiões da América Latina (ONU, 2018). Concomitantemente, 

pondera Crivellari e Kemp (2008) que, em decorrência de crises econômicas e políticas, 

parte do que é reciclado nos meios citadinos advém de iniciativas individuais de catadores 

autônomos. Pessoas que passam a ocupar as ruas das cidades e por elas encontram a 

informalidade, o objeto de trabalho e uma renda, são “trabalhadores invisíveis da limpeza 

urbana” (CRIVELLARI; KEMP, 2008, p. 17). 

Embora essa mão de obra tenha sido integrada ao serviço público de saneamento 

urbano, a informalidade acompanha um cunho político-social sensível, uma vez que em 

um aspecto geral, os catadores informais de materiais recicláveis não possuem qualquer 

tipo de suporte para o exercício das atividades e muitas vezes estão submetidos a 

condições de trabalho bastante precárias e de exploração (WALDMAN, 2010). 

Por consequência, a prioridade à formalização e profissionalização dos 

trabalhadores que lidam com a coleta e reciclagem de resíduos de forma informal, insurge 

como um desafio para configurar um desenvolvimento sustentável, tal como, para moldar 

a adoção de uma conscientização a criticar os padrões dotados de irresponsabilidades e 

desconscientização para com o meio (SAIANI et. al., 2014). Posto que produtos 

precocemente considerados obsoletos, se tornam cada vez mais presentes, sendo 

descartados em parte indevidamente e/ou, trocados por novos (PEREIRA, HORK 2015). 

Para os resíduos sólidos urbanos orgânicos, a compostagem é vista por diversas 

iniciativas em virtude de poder ser destino para a produção de adubo e até energia, 

possibilitando a recuperação de seu valor econômico. De acordo com Braga e Henkes 

(2017), resultando na produção de matéria orgânica estável, passível de aproveitamento 

(BRAGA; HENKES, 2017).  Em contrapartida, a disposição inadequada pode ser um 

elemento significativo para as mudanças climáticas. Nesse sentido, Gouveia indica que o 

processo de decomposição da matéria orgânica, produz Gases de Efeito Estufa (GEE) 

causadores do aquecimento global, principalmente o Metano (CH4), o qual se eleva a 

depender das condições dos ambientes de disposição dos resíduos (GOUVEIA, 2012). 

Outra forma de tratamento e valorização de RSU pode advir por incineração. 

Nesse processo os resíduos sólidos urbanos transformam-se em matéria inorgânica, a qual 
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pode ser utilizada para a geração de energia7, quanto pode ser usada na construção civil 

(GOUVEIA, 2012). Apesar de, mediante a incineração ao ar livre e/ ou sem uso de 

equipamentos adequados, partículas poluentes podem ser lançadas na atmosfera e, os 

reflexos dessa situação vão além dos locais de disposição final dos RSU, atingindo a 

comunidade em seu entorno (SAIANI et.al., 2014).  

A composição e material utilizado na produção e destinação final dos RSU 

consistem, portanto, em uma questão relevante e, para sua melhor compreensão, é 

necessário simplificar e sistematizar pontos como definições, classificações, 

características, viabilidade técnico-econômica e, notoriamente, seus impactos 

socioambientais no meio urbano (BERTICELLI et.al., 2017). Assim, as variadas formas 

de tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos (RSU), são uma estratégia 

sustentável e está em função do sincronismo das etapas empreendidas durante o seu ciclo 

de vida, consoante a Lei 12.305 de 2010. Não se limitando as supracitadas. 

Trata-se de instrumentos que precisam ser observados como pertencentes ao 

conjunto de ações integradas e sistêmicas, voltadas a sustentabilidade urbana, ao meio 

ambiente e desenvolvimento econômico. Em consonância, as autoras Grisa e Capanema 

ponderam, “o país avançou ao apresentar diretrizes semelhantes às de países europeus 

como a Lei 12. 305 de 2010, mas não progrediu em sua implementação e pouco investiu 

no desenvolvimento de uma consciência cidadã” (GRISA; CAPANEMA, 2018, p. 07).  

Estas compreensões demonstram que as atividades humanas no meio ambiente se 

encontram em um caminho de simultaneidades e antagonismos pelo descarte inadequado 

de mercadorias. Caracterizando a subversão do que vem ser resíduo e do que vem ser 

rejeito, ao passo que também torna evidente a cultura de consumo da sociedade atual. 

Eivadas por desconexão e inobservância, desde a produção até o pós-consumo, as 

negações para conscientização e desfomento de práticas que estejam em prol do meio 

ambiente, suscitam potencial de poluição e impactos negativos (LEFF, 2015).  

Apesar de, se implementadas ações conjuntas entre poderes públicos e sociedade 

civil para desenvolvimento dos serviços inerentes ao gerenciamento dos resíduos nas suas 

mais diversas etapas, vislumbra-se possível o desenvolver urbano sustentável e um 

consumo consciente. Disso, se depreende a necessidade de se buscar formas de satisfazer 

                                                           
7 Para a líder global em tecnologias e serviços avançados de energia e meio ambiente, The Babcock & 

Wilcox Company, a transformação de resíduos em energia, incluindo os resíduos sólidos urbanos e os 

combustíveis derivados de resíduos, é uma valiosa fonte de energia renovável. Disponível em: 

<https://www.babcock.com/energia>. Acesso: 14 de dez., 2018. 

https://www.babcock.com/energia


447 
 

 
 

as demandas da geração atual, sem afetar o potencial das gerações futuras de atenderem 

as suas próprias necessidades (BRUNDTLAND, 1987). 

Isso posto, uma agenda de desenvolvimento urbano sustentável, provêm da 

inclusão de pautas como o consumismo e o gerenciamento/ gestão adequados dos 

resíduos sólidos. Sendo de elevada importância a busca e a identificação de meios que 

estruturem e direcionem estes ditames, para que eles ocorram de modo coerente em todas 

as esferas envolvidas através do conhecimento das potencialidades, efeitos danosos, e 

déficits de cada realidade concreta. 

 

4 CONCLUSÃO 
 

Na tratativa relativa ao meio ambiente e aos impactos ambientais, a percepção que 

se obtêm tangencia a ideia sistêmica de que o desenvolvimento urbano apresenta 

simultaneidades e os antagonismos. Por esse ângulo, pelo problema levantado no presente 

estudo “Em que medida o consumo circunscreve o formato de gestar os resíduos sólidos 

urbanos e o desenvolver sustentável dos meios citadinos? ”, evidenciou-se que nos meios 

citadinos questões como o aumento da densidade demográfica, bem como do consumo, 

culminam diretamente na distorção do que é qualidade de vida e do cuidado com o meio 

ambiente. 

Em consequência, ponderou-se que o crescimento econômico desenvolvido 

distante de perspectivas sustentáveis para com o meio habitado, não equivale a promoção 

de equilíbrio entre as dimensões social, institucional, cultural e ambiental. Nesse sentido, 

as possibilidades ambientalmente adequadas para os produtos consumidos mediante a 

hierarquização das atividades e a prioridade em prevenção e redução na geração de 

resíduos sólidos urbanos, são de suma importância. 

Dado os variados impactos socioambientais decorrentes dos materiais utilizados 

e dos locais em que forem dispostos, constatou-se, inclusive por levantamento de dados 

estatísticos, que é premente a análise de um gestar sustentável tanto na forma como se dá 

o consumo, quanto na forma como são tratados os resíduos sólidos urbanos nas diferentes 

realidades. Porquanto, no arranjo dos modelos de planejamento dos meios citadinos, o 

desenvolver dos aportes jurídicos domésticos, dentre eles os mencionados no presente 

estudo, necessitam ser manejados e implementados frente aos óbices e deficiências 

concretas.  
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 Disso se extraí que, ao tratar do consumismo e dos resíduos sólidos urbanos, 

permeia-se uma relação individual e, simultaneamente, coletiva de uma consciência 

cidadã. Pois, durante o ciclo de vida de um produto há medidas de potencialidades 

sustentáveis, como a valorização/ reaproveitamento desses bens. No entanto, quando não 

observadas, insurgem como um desafio a ser enfrentado pelos efeitos danosos que 

ocasionam. Isto é, na conversão do consumo como quociente histórico para o 

consumismo como resultado desenvolvimento predominantemente econômico, advém 

uma crise de percepção e distanciamento do homem da natureza.  

Conclui-se, que o desenvolver do meio urbano conexo com o meio ambiente 

decorre da dicotomia do que vem ser resíduo e o que vem ser rejeito, outrossim, da 

percepção que sustentabilidade ambiental urbana resulta de logísticas capazes de ordenar 

políticas públicas e da transfiguração paradigmática e racionalista que se tem na 

modernidade para os bens de consumo. 
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PARTICIPAÇÃO POPULAR, GESTÃO PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA: 

A EXPERIÊNCIA DE BELO HORIZONTE – MG 

Luís Otávio Rocha Castilho1 

Glaycon de Souza Andrade e Silva2 

 

Resumo: O presente estudo possui como objeto a participação popular na gestão da 

mobilidade urbana, com foco na cidade de Belo Horizonte, através do dispositivo 

estabelecido pela Prefeitura da capital, a Comissão Regional de Transportes e Trânsito 

(CRTT), analisando a efetividade desse dispositivo adotado pela capital mineira. Desta 

maneira, levantaram-se os pressupostos jurídicos e marcos legais que garantem a 

democratização para atuação da sociedade civil, em nível federal e municipal, seguida de 

uma análise quali-quantitativa, empregando estatística descritiva e análise espacial, a 

partir da base de dados cedida pela BHTRANS, empresa pública responsável pela gestão 

da CRTT. Os resultados obtidos demonstram que há desafios a serem superados na 

ampliação da participação popular. Contudo, a eficiência da CRTT é notória para o 

desenvolvimento de ações que visam a melhoria da participação popular na gestão da 

mobilidade urbana de Belo Horizonte.  

 

Palavras-chave: participação popular; mobilidade urbana; gestão pública; direito à 

cidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para abordar acerca de uma instância participativa que diz respeito à gestão do 

espaço urbano, mais precisamente a mobilidade, cabe esclarecer que a cidade é, em si, 

um ambiente produzido e reproduzido pelo sujeito a título de seus desejos e propósitos 

de habitar, deslocar, produzir, trocar, divertir, experienciar, conviver, entre outros. Para 

além, é um espaço em que as vivências ocorrem de modo coletivo e se estabelecem 

relações sociais. Sendo assim a cidade, além de palco de relações, é entendida por Henri 

                                                           
1 Mestrando em Engenharia de Transportes pelo Departamento de Transportes e Geotecnia da Universidade 

Federal de Minas Gerais, Licenciado em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais.  

Mestrando pela UFMG; empregado na BHTRANS (Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte), 

onde ocupa o cargo de Coordenador de Mobilização Social. Possui experiência em participação popular na 

gestão pública e da mobilidade urbana. Belo Horizonte – MG, Brasil. castilholuiis@gmail.com , (31) 

99899-4335 

Rua Pastor Salatiel Garcia, 50, Heliópolis, BH – MG, CEP 31741-445. 
2 Mestrando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia - Tratamento da Informação 
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Rua E, 15, Goiânia, BH – MG, CEP 31960-360. 
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Lefebvre (2001; 2002) e David Harvey (2005) como mercadoria de uma sociedade urbana 

desenvolvida no modo de produção capitalista.  

Ambos autores compreendem que há uma relação dialética entre sujeito e cidade. 

Sobre essa dialética, Lefebvre (2001; 2002) esclarece que a sociedade resulta da 

urbanização, dita completa, e a cidade é a projeção concreta da sociedade. Em sua obra 

intitulada “O direito à cidade”, o autor aprofunda suas análises e entende a cidade como 

sendo produto da alienação, definida pelo mesmo como “miséria urbana”, e do processo 

de urbanização ferrenho (Ibid, 2001). Com o decorrer do tempo as estruturas da sociedade 

urbana contemporânea passam a sofrer com fenômenos de desintegração (cultural, 

política e social) que são reflexos do processo de desenvolvimento da cidade. Segundo o 

autor (2001) tal processo é permeado de ideologismos, segregação e coação, que 

acarretam o aumento de desigualdades e vulnerabilidades à população.  

Perante esse cenário de crise urbana, fruto do desenvolvimento de um modelo 

racional, cartesiano e industrial de cidade, Lefebvre (2001) entende que essa 

fragmentação deve ser vista como uma possibilidade de abertura para representação 

social. Contudo, se faz necessário “uma metamorfose radical”3, que gere um movimento 

de articulação político-social e fundamentação teórico-científico crítico, que crie 

estratégias para tratar de questões sobre o urbano (moradia, transporte, segurança e 

outras) e que exprima os verdadeiros anseios sociais, pretendendo conceber não só o 

direito à cidade mas, sim, uma nova vida urbana pautada no valor de uso e no lugar de 

encontro (Ibid). 

Visando garantir a legalidade da participação popular perante as questões 

urbanísticas e “dar voz” aos interesses sociais, origina-se no campo do Direito uma 

disciplina jurídica denominada Direito Urbanístico, fruto das transformações sociais e 

que “consiste em oferecer instrumentos normativos ao Poder Público a fim de que possa 

atuar no meio social e no domínio privado, para ordenar a realidade no interesse da 

coletividade” (SILVA, 2010, p. 36). E José A. da Silva (2010) acrescenta que esse ramo 

é constituído por dois aspectos: primeiro, se trata do conjunto de normas jurídicas 

reguladoras, tendo por objeto regular a atividade urbanística, seja ela: de ordenação 

territorial, planejamento urbano, proteção ambiental, mobilidade urbana etc; segundo, do 

caráter científico, como “ramo do direito público destinado ao estudo e formulação dos 

                                                           
3 LEFEBVRE, 2001, p. 115. 
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princípios e normas que devem reger os espaços habitáveis, no seu conjunto cidade-

campo” (MEIRELLES, 1957; 1961 apud SILVA, 2010, p. 38). 

Desta maneira, após discorrer sobre os avanços acerca da atuação pública nas 

decisões urbanísticas da cidade, graças à articulação política civil tratada por Lefebvre 

(2001) sobre o direito à cidade, e a legitimidade jurídica, com o surgimento do direito 

urbanístico brasileiro abordado por Silva (2010), visando uma realidade urbana 

democrática e inclusiva, esse presente estudo tem por objetivo analisar a efetividade do 

dispositivo de participação popular no campo da mobilidade urbana, do trânsito e dos 

transportes adotado pelo município de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, a 

Comissão Regional de Transportes e Trânsito - CRTT, a fim de apontar os desafios para 

expansão e fomento deste dispositivo.  

A metodologia na qual orientou-se para qualificar a eficiência deste dispositivo, 

está pautada numa análise quali-quantitativa e espacial da representatividade da sociedade 

civil e a relação entre demandas e implementações realizadas na instância do atual 

mandato da CRTT, compreendendo o período entre 31/08/2017 (data da posse dos 

membros) até 15/07/2020 (data de extração e recebimento dos dados). Lançando mão de 

bases cartográficas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e da base de dados interna, 

cedida pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - BHTRANS, empresa 

pública responsável pela supervisão e gestão da Comissão, resultando em uma análise 

criteriosa e reflexiva sobre esse instrumento de política urbana e a existência de uma 

possibilidade no desenvolvimento de uma cidade mais inclusiva e democrática. 

 

2. ASPECTOS LEGAIS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO DA 

MOBILIDADE URBANA 

 

A participação popular nas decisões políticas vieram a se tornar efetivas no 

período de redemocratização do país, tendo como marco a promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Na qual concerne em seu arquétipo, marcos legais que garantem espaço 

para a atuação da sociedade civil em decisões de múltiplas políticas públicas. No que 

tange ao âmbito do Planejamento Urbano, essa efervescência em vista de espaço 

participativo têm início em meados da década de 1980 com o Movimento Nacional pela 

Reforma Urbana (MNRU), que reuniu urbanistas, engenheiros, sociólogos, geógrafos, 

arquitetos, advogados, associações de classe, instituições acadêmicas e de pesquisa, 
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movimentos e lideranças sociais, setores da Igreja Católica, servidores públicos, prefeitos 

e parlamentares progressistas, que objetivavam desenvolver estudos, seguindo princípios 

de promoção do direito à cidade, gestão democrática e a função social da cidade e da 

propriedade, a fim de formular propostas para serem incorporadas à Constituinte 

(BRASIL, 1988; BASSUL, 2002; MARICATO, 2015; SOUZA, 2016). 

Essa articulação política foi bastante marcante na época e resultou na apresentação 

de uma emenda popular sobre a reforma urbana. E essa temática foi introduzida na 

Constituição de 1988 em seu Artigo 24, inciso I, que versa sobre a competência da União, 

dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre o Direito Urbanístico e, para além, com a 

inclusão de um capítulo reservado para a Política Urbana e suas diretrizes, os Artigos 182 

e 183.  

Segundo Bassul (2002) e Maricato (2015) outra conquista da organização popular 

do MNRU foi a criação do Estatuto da Cidade, que foi sancionado em 2001, através da 

Lei nº 10.257/2001, sendo esta "[...] a norma que traz todas as diretrizes para o 

desenvolvimento urbano brasileiro, remetendo aos municípios a sua regulamentação [...]" 

(AZEVEDO, 2014, p. 96). Em seu 2º artigo, inciso I, a legislação de 2001 apresenta como 

diretriz geral: 

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, grifo nosso). 

 

O Estatuto da Cidade estabelece algumas obrigações aos municípios, "[...] 

recomendando aos mesmos a instituição dos Conselhos Municipais da Cidade" 

(AZEVEDO, 2014, p. 96). A respeito de tais instrumentos de gestão democrática, a 

legislação também estabelece: 

 
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 (BRASIL, 2001). 

 

Além das conquistas acima referidas, Ermínia Maricato (2015) complementa que 

houve o surgimento do Ministério das Cidades, criado em 2003, e extinto por Decreto 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prefeito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamentar
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Presidencial em 2019, e secretarias nacionais de habitação, mobilidade urbana e 

saneamento ambiental. Houve, também, a consolidação de espaços de participação direta 

da sociedade civil, com destaque para a Conferência Nacional das Cidades (CNCidades) 

e o Conselho Nacional das Cidades (ConCidades), ambos instrumentos de gestão 

democrática alocados na pasta de Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 

(PNDU). E em 2012, através da Lei nº 12.587/2012, é instituída a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, que apresenta como objetivos: 

 

Art. 2º A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir 

para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições 

que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da 

política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão 

democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. 

[...] 

Art. 7º A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes 

objetivos: 

[...] 

V - consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da 

construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana (BRASIL, 2012, 

grifo nosso). 

 

Com relação aos direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, 

a Lei de 2012 apresenta em seu Artigo 14, inciso II: "participar do planejamento, da 

fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana" (Ibid), contendo nesta 

legislação, também, a garantia da participação popular, a saber: 

 
Art. 15. A participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e 

avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana deverá ser assegurada 

pelos seguintes instrumentos: 

I - órgãos colegiados com a participação de representantes do Poder Executivo, 

da sociedade civil e dos operadores dos serviços; 

II - ouvidorias nas instituições responsáveis pela gestão do Sistema Nacional 

de Mobilidade Urbana ou nos órgãos com atribuições análogas; 

III - audiências e consultas públicas; e 

IV - procedimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da satisfação 

dos cidadãos e dos usuários e de prestação de contas públicas (Ibid). 

 

No município de Belo Horizonte, as experiências de participação popular são 

anteriores a regulamentação de 2001, com destaque para a criação do Orçamento 

Participativo, em 1994 (ARAÚJO, 2012). No que tange às políticas públicas voltadas a 

mobilidade urbana, aos transportes e ao trânsito, o município também se adiantou às 

recomendações e obrigações das legislações federais e implementou, em 1994, a CRTT - 

Comissão Regional de Transportes e Trânsito. A CRTT se configura como instância de 
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"[...] caráter consultivo, sugestivo, opinativo e informativo [...]" (BELO HORIZONTE, 

2017a), supervisionada e gerida pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo 

Horizonte - BHTRANS (Ibid, 2017a, 2018ab). Ao longo dos anos, a composição da 

comissão se alterou e, em 2017, a Prefeitura de Belo Horizonte publicou novas 

legislações, através de Decretos e Portarias, visando dar continuidade aos trabalhos e 

promover novo arcabouço jurídico, definindo:  

 
Art. 4º - São atribuições das Comissões Regionais de Transportes e Trânsito - 

CRTTs: 

I - propor medidas e parâmetros para tornar mais eficiente a fiscalização dos 

serviços de transporte prestados no município de Belo Horizonte; 

II - propor medidas para aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelos 

operadores dos serviços de transportes e trânsito; 

III - cooperar com o Município no estudo e solução dos problemas 

concernentes ao transporte público e ao trânsito, propondo medidas tendentes 

ao seu aperfeiçoamento, adequado aos interesses e necessidades da população 

e às características locais; 

IV - opinar, discutir, recomendar e propor medidas necessárias para a melhoria 

da Mobilidade Urbana no âmbito da regional, inclusive sugerindo obras de 

implantação e/ou recuperação dos pavimentos das vias, em especial nos 

itinerários do transporte coletivo; 

V - participar do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana; 

VI - prestar à comunidade local informações relativas aos trabalhos 

desenvolvidos em seu âmbito; 

VII - sugerir assuntos para discussão nas reuniões da regional (BELO 

HORIZONTE, 2017b). 

  

A CRTT, passa, então, a ser definida pelo Poder Público Municipal como: 

  
[...] espaço democrático para a discussão das questões de transporte público, 

trânsito e planejamento urbano. Ela visa assegurar à comunidade local o acesso 

à informação e à participação no processo de elaboração, debate, sugestão, 

implantação, desenvolvimento e manutenção das políticas públicas de 

transportes e trânsito (Ibid, 2018a). 

 

3. COMISSÃO REGIONAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO: UMA ANÁLISE 

DE SUA EFETIVIDADE 

 

Conforme explicitado anteriormente, em Belo Horizonte, o Poder Público 

Municipal utiliza-se do dispositivo das CRTTs para fomentar a participação popular na 

gestão da mobilidade urbana. Neste sentido, o uso da palavra dispositivo é indicado por 

Giorgio Agamben, com base em Foucault, e aqui se justifica uma vez que, Foucault 

apresenta esta terminologia "[...] quando começa a se ocupar daquilo que chamava de 

"governabilidade" ou de "governo dos homens" (FOUCAULT, 1977 apud AGAMBEN, 

2005, p. 9). Foucault também aponta que os dispositivos apresentam uma função 
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estratégica e de relação de poder (Ibid), relações que são notórias na concepção e na 

aplicação das CRTTs e que será abordado adiante. 

 

3.1. ESTRUTURA DA COMISSÃO 

 

Atualmente, Belo Horizonte possui uma população de 2.375.151 em uma área de 

331.354 k, sendo, sua Região Metropolitana a terceira mais populosa aglomeração urbana 

no país (BRASIL, 2010). 

A capital possui 487 bairros e eles encontram-se divididos espacialmente em nove 

Regionais Administrativas, a saber: Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, 

Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. Tal divisão administrativa foi estabelecida pela 

Lei Municipal nº 4.158/1995 e alterada pela Lei Municipal nº 10.231/2011. No entanto, 

a realidade dispersa da cidade, levou ao Poder Público Municipal a realizar uma nova 

divisão espacial, estabelecendo, assim, os Territórios de Gestão Compartilhada, a partir 

do Decreto Municipal nº 14.724/2011, que passou a agrupar bairros da cidade e de uma 

mesma Regional Administrativa de acordo com a existência de homogeneidades entre 

eles, notadamente a partir de critérios socioeconômicos e de infraestruturas, visando “[...] 

fortalecer o processo democrático participativo da população nas decisões políticas do 

Município” (BELO HORIZONTE, 2011). Um dos principais objetivos e usos da nova 

divisão espacial estabelecida pela Prefeitura de Belo Horizonte é a de “[...] reunir governo 

local e cidadãos vizinhos, com semelhante qualidade de vida, para discutirem a cidade e 

a atuação do governo, assim como para construir coletivamente políticas públicas e o 

planejamento [...]” (NABUCO et al., 2012, p. 4, grifo nosso), o que reforça o caráter 

democrático e participativo das políticas públicas à nível municipal.  

Assim, a cidade passou a apresentar 40 Territórios de Gestão Compartilhada em 

suas nove Regionais Administrativas (Fig. 1). 
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FIGURA 1 - Regionais Administrativas e Territórios de Gestão Compartilhada de Belo Horizonte – MG. 

 

Fonte: BELO HORIZONTE, 2020. Elaboração própria. 

 

A CRTT se utiliza destas duas divisões espaciais e, determina, a eleição de 3 

membros titulares e 3 membros suplentes para cada Território de Gestão Compartilhada, 

totalizando 240 membros para toda a cidade. A última eleição destes membros fora 

realizada em 2017 e regida por duas portarias da BHTRANS, sendo elas: Portaria 

BHTRANS DPR Nº 068 e 074/2017, as quais estabeleceram “[...] normas gerais 

instituídas pelo Regimento Interno Eleitoral para escolha de membros representantes [...]” 

(BELO HORIZONTE, 2017cd).  

As 40 eleições de 2017, uma para cada Território de Gestão Compartilhada, 

ocorreram no mês de agosto, em nove dias, um para cada Regional Administrativa, 

sempre em um dia útil (entre segunda e quinta-feira) e entre 19h e 21h. O local das 

reuniões foram escolas públicas municipais, indicadas pela Prefeitura de Belo Horizonte 

e as eleições foram coordenadas por equipes da BHTRANS. Nestes pleitos foram 

registrados 1145 votos, que elegeram 197 membros para o mandato 2017-2019, 

prorrogável por igual período, ou seja, até 2021 (Ibid, 2020). Importante pontuar que, 
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apesar da não ocupação de todas as vagas disponíveis, a eleição de 2017 registrou uma 

renovação de 77% dos membros, quando comparada a gestão anterior, o que aponta para 

uma ampliação do alcance do trabalho de comunicação prévio às eleições. O resultado é 

a seguinte ocupação das vagas disponíveis (Tabela 1): 

 

TABELA 1 - Número de Territórios por Gestão Compartilhada por Regional Administrativa; vagas 

disponíveis na CRTT e; membros eleitos por Regional Administrativa 

Regional 

Administrativa 

Número de 

Territórios de Gestão 

Compartilhada 

Vagas disponíveis 

na CRTT 

Membros eleitos 

na CRTT 

Barreiro 5 30 26 

Centro-Sul 5 30 25 

Leste 4 24 23 

Nordeste 5 30 29 

Noroeste 4 24 6 

Norte 4 24 22 

Oeste 5 30 23 

Pampulha 4 24 24 

Venda Nova 4 24 19 

Total 40 240 197 

Fonte: BELO HORIZONTE (2020). Elaboração própria. 

 

Após o processo eleitoral e à posse dos membros, realizada em 31/08/2019, 

iniciaram-se as atividades da CRTT. O principal ponto de encontro entre as equipes 

técnicas e os membros são as reuniões, as quais são divididas em: ordinárias e 

extraordinárias. A seguir veremos sobre as reuniões ordinárias. 

As reuniões ordinárias são aquelas com calendário anual, onde os membros podem 

apresentar novas demandas, consultar o andamento de demandas já existentes, discutir 

com as áreas técnicas soluções para os problemas apresentados e elencar prioridades. 

Assim, é possível direcionar a ação técnica do Poder Público, através “[dos] mais diversos 

olhares e saberes que é proporcionado pela participação mais ampla e representativa da 

sociedade” (AZEVEDO, 2014, p. 93). 

São realizadas, a cada ano, 82 reuniões ordinárias, sendo nove reuniões em cada 

uma das Regionais Administrativas e a 82ª reunião, de balanço anual, realizada para todos 
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os membros da CRTT, corpo técnico e representantes civis, em uma data específica ao 

fim das atividades previstas para aquele ano. Em todas as reuniões ordinárias estão 

presentes representantes: da Assessoria de Mobilização Social da BHTRANS, setor 

responsável pelas reuniões; das 4 diretorias técnicas da BHTRANS, sendo que um deles 

é o diretor da área; da área técnica da BHTRANS diretamente responsável pela Regional 

Administrativa; da Coordenadoria de Atendimento Regional da Prefeitura, órgão 

responsável pelo atendimento dos munícipes em nível regional e; da Secretaria Municipal 

de Obras e Infraestruturas (BELO HORIZONTE, 2020). 

As reuniões extraordinárias, por sua vez, possuem caráter excepcional e são 

realizadas sob demanda, seja da área técnica ou da CRTT. Elas tratam de demandas com 

impactos locais, como por exemplo: alteração de circulação em uma via ou alteração de 

itinerário de uma linha de ônibus. As reuniões extraordinárias são realizadas com a 

presença de representantes: da Assessoria de Mobilização Social da BHTRANS, setor 

responsável pelas reuniões; da área técnica da BHTRANS que elaborou o projeto que será 

apresentado e discutido e; e da Coordenadoria de Atendimento Regional da Prefeitura, 

órgão responsável pelo atendimento em nível regional. Foram realizadas, entre 

01/09/2017 e 15/07/2020, 283 reuniões extraordinárias, sendo: 8 reuniões em 2017; 129 

reuniões em 2018; 131 reuniões em 2019 e; 15 reuniões em 2020. Cabe pontuar que, em 

2020, devido às restrições impostas pela pandemia de COVID-19, diversas reuniões 

(ordinárias e extraordinárias) foram suspensas (Ibid). 

Com relação à representatividade na CRTT, analisou-se os dados dos membros 

perante dois critérios: idade e sexo. Com relação à idade, considerando-se 15/07/2020, 

aponta-se que é pouco expressiva a participação de jovens (entre 18 e 29 anos) na 

composição atual gestão da CRTT, uma vez que 63% dos membros são adultos (entre 30 

e 59 anos) e outros 31% são idosos (acima de 60 anos), totalizando 94% dos membros 

com idade superior aos 30 anos, enquanto apenas 6% dos membros são jovens. No que 

tange ao sexo dos membros, é importante pontuar que esta informação foi obtida através 

do cadastro do nome dos membros, não constando, de maneira explícita, o sexo ao qual 

o membro se identifica no cadastro deles junto à Prefeitura, constatando que 74% dos 

membros são do sexo masculino (146 membros) e 26% do sexo feminino (51 membras). 
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3.2. DEMANDAS DA COMISSÃO 

 

No decorrer de 82 reuniões ordinárias foram apresentadas4 3.298 demandas dos 

membros eleitos. Destas, 57% (1.881 demandas) encontram-se encerradas; 16% (519 

demandas) encontram-se abertas, mas aguardando implantação da solução técnica ou 

novo parecer e; 27% (899 demandas) encontram-se abertas e sem respostas. No caso das 

demandas encerradas, significa que as respostas foram dadas aos membros e, em caso de 

alterações no trânsito ou transporte, estas foram efetivadas e/ou implantadas. Para as 

demandas abertas, a resposta final ainda não foi informada ao membro, uma vez que este 

pode impetrar algum recurso, solicitando nova análise em qualquer fase do andamento da 

demanda. Para as demandas sem respostas, não há solução técnica informada. A Figura 

2, a seguir, apresenta a distribuição geográfica das demandas das CRTTs nas nove 

Regionais Administrativas da cidade. 

FIGURA 2 - Total de demandas das CRTTs por Regional Administrativa. 

 

FONTE: BELO HORIZONTE, 2020. Elaboração própria. 

                                                           
4 Entre 01/09/2017 (dia seguinte da posse dos membros) e 15/07/2020 (data de extração e disponibilização 

dos dados) (BELO HORIZONTE, 2020). 
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Importante pontuar que não foram analisadas se as demandas foram atendidas da 

maneira como os membros solicitaram, ou se foram atendidas por meio de outra solução 

técnica. A análise então, se restringiu ao fato de o membro ter recebido ou não a resposta 

para sua solicitação. Isto, porque: 

 
[...] é comum ver a desqualificação das decisões decorrentes da participação 

popular. Essa desqualificação fundamenta-se na falta de conhecimento (no 

caso, técnico) sobre o problema ou sobre os instrumentos e procedimentos 

adequados às suas soluções (AZEVEDO, 2014, p. 94). 

 

Visando entender melhor a distribuição das demandas, utilizaremos de um 

indicador nomeado Razão de Solicitação, que é composto pela razão da população pelo 

quantitativo de demandas da CRTT para cada um dos 40 Territórios de Gestão 

Compartilhada e “[...] visa relacionar o número de solicitações pela população, apontando 

o número de demandas perante a população residente local” (CASTILHO et al., 2019, p. 

413). Este indicador foi atualizado com os dados extraídos em 15/07/2020, a partir da 

base de dados cedida, e tratados no Microsoft Excel fazendo uso da ferramenta tabela 

dinâmica e de fórmulas. 

Em seguida, a planilha contendo o resultado foi inserida como camada vetorial 

no software livre QGis, versão 3.6., para georreferenciamento dos dados. Para auxiliar a 

análise espacial, os dados foram classificados, através da simbologia pelo modo de 

quantil (contagem igual), que dividiu igualmente os 40 Territórios de Gestão 

Compartilhada em quatro classes. Assim, os territórios com coloração mais escura 

pertencem a classe de melhor representação, ou seja, com maior número de demandas 

perante sua população e, os territórios com coloração mais clara, por sua vez, são aquelas 

com pior representação, apresentando menor número de demandas perante sua população 

(Fig. 3). 
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FIGURA 3 - Razão de solicitação 

 

FONTE: BELO HORIZONTE, 2020. Elaboração própria. 

No que diz respeito à relação entre demanda e implementação (ou solução), cabe 

destacar algumas  conquistas tendo as CRTTs como instrumento de participação popular 

na gestão da mobilidade urbana municipal, podendo citar a reestruturação do transporte 

coletivo no bairro Castelo, na regional Pampulha, com a criação de duas novas linhas de 

ônibus (5033 e 5203), cujo projeto técnico foi feito a partir das solicitações dos moradores 

e CRTTs e, a partir de cinco reuniões extraordinárias, onde foram apresentadas as 

propostas e apontadas, pelos presentes, a necessidade de ajustes técnicos. Importante 

pontuar que o bairro Castelo apresentou um crescimento demográfico de 206% entre 2000 

e 2010 (BRASIL, 2010) e, apenas em 2019 e a partir da mobilização da comunidade local, 

através da CRTT, foram implantadas as alterações solicitadas na rede de transporte 

público local. 

Outro destaque é a implantação de outra linha de ônibus (902) no bairro Taquaril, 

na regional Leste, que reduziu o caminhamento dos moradores, em uma região 

classificada pelo Plano Diretor (Lei nº 11.181/2019) como “[...] porções do território 
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municipal ocupadas predominantemente por população de baixa renda [...]” (BELO 

HORIZONTE, 2019). Anterior à implantação desta opção de transporte, os moradores 

caminhavam até 900 metros para alcançar a rede de transporte por ônibus do município 

(Ibid, 2020). Importante pontuar que o caminhamento que era imposto aos moradores é 

superior ao máximo permitido pelo Edital de Concorrência Pública nº 131/2008, que 

originou o Contrato de Concessão do Transporte Coletivo, a saber: “garantir a 

acessibilidade, respeitando a distância máxima, no plano, de 600 metros de 

caminhamento a pé pelo usuário” (Ibid, 2008, p. 18), porém, apenas com a mobilização 

social o direito ao acesso ao transporte público foi efetivado nesta região da cidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo demonstrou que Belo Horizonte, antecipando diversas capitais 

do país, considerou a importância da participação popular nas decisões sobre a gestão 

urbana, criando espaços democráticos de participação civil ainda na década de 1990, 

como o surgimento do instrumento aqui analisado (CRTT). Em relação a efetividade da 

CRTT foi possível constatar, por meio dos dados e análises, que este dispositivo cumpre 

um importante papel na política de mobilidade urbana da capital mineira, possuindo uma 

espacialização participativa que abrange todas as Regionais Administrativas e Territórios 

de Gestão Compartilhada do município. Além disso, verificou-se que a Razão de 

Solicitação se apresenta heterogeneamente distribuída entre as regionais, com destaque 

para Barreiro e Pampulha, e a relação entre demanda-resolução também possui uma 

resposta satisfatória, com cerca de 60% das demandas respondidas. 

Outro ponto a ser destacado é a realização de treinamentos e cursos de capacitação 

para os representantes civis que são membros da CRTT. Tais capacitações são 

promovidas pela BHTRANS, tendo por finalidade ampliar e aprimorar o conhecimento 

técnico dos membros para uma melhor qualificação das demandas, e explicar/esclarecer 

o funcionamento e a operação dos sistemas de transporte e trânsito da capital. Como 

destaque se aponta as visitas guiadas ao Centro de Operações da capital e as garagens de 

ônibus da cidade, e a participação dos membros da CRTT em um seminário internacional 

sobre acessibilidade e mobilidade urbana, realizado em Belo Horizonte em 2019 (BELO 

HORIZONTE, 2020). 
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Além de tudo, no decorrer das análises, notou-se que há alguns desafios para 

manter a CRTT ativa e ampliar a participação popular desse dispositivo. Primeiramente, 

é necessário ampliar o processo de comunicação prévio às eleições, visando preencher 

todas as vagas disponíveis, lançando mão de outros recursos e plataformas de 

comunicação (convencionais e virtuais), além dos já disponibilizados pela Prefeitura de 

Belo Horizonte. Solucionando, assim, o problema de defasagem no número de membros 

entre as regionais, a exemplo: Noroeste e Venda Nova. Tal ação visa garantir, 

consequentemente, uma maior diversidade na representatividade da sociedade civil, 

aumentando a representatividade de mulheres e jovens junto à comissão. 

Para além, outro desafio é o total cumprimento da Política de Mobilidade Urbana 

da capital mineira que prevê o funcionamento do COMURB - Conselho Municipal de 

Mobilidade Urbana, que teve seus membros eleitos em 2017, na mesma eleição das 

CRTTs, mas nunca teve seu funcionamento efetivado (MPMG, 2019). Fato esse que 

prejudica a participação popular, garantidas pelas legislações federais e municipais, nas 

discussões e tomadas de decisões que afetarão a realidade urbana da cidade.  

O atual cenário (primeiro semestre de 2020) também apresenta desafios à 

efetividade da participação popular, devido a pandemia do novo Coronavírus (COVID-

19) e as restrições para aglomeração de pessoas. Neste contexto, outras ferramentas terão 

que ser utilizadas e desenvolvidas, para fomentar e garantir os direitos dos usuários do 

Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, conforme estabelecido nas legislações 

supracitadas. 

Com tudo, o que se concluiu com esse estudo analítico é de que a CRTT cumpre 

um importante papel enquanto instrumento de participação popular na gestão da 

mobilidade urbana de Belo Horizonte, pois sua efetividade foi comprovada. Os 

obstáculos apresentados devem ser superados para que se garanta a devida continuidade 

dos trabalhos de participação popular. E, ressalta-se a necessidade de estudos, como o 

presente, para o acompanhamento das ações e avaliação da eficácia desses espaços 

participativos, populares e democráticos. 
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A PROBLEMÁTICA ACERCA DO ACESSO (NÃO)DEMOCRÁTICOÀ 

TERRA: A DOMINAÇÃO DO ESPAÇO COMO UMA FORMA DE EXCLUSÃO 

SOCIAL E SEGREGAÇÃO ESPACIAL 

 

Luiza Beskow Pelegrini1 

 

Resumo: O presente artigose propõe a analisar a problemática acerca do acessonão 

democrático à terra e as consequências que a dominação do espaçotrazem à população. 

Para tanto, analisa-se aConstituição Federal, documentos internacionais, 

aleiinfraconstitucional e a doutrina. Ademais, pretende-se desenvolver um raciocinio 

lógico a partir da construção de umateoria da argumentação jurídica capaz de demonstrar 

que apesar do Planeta Terra ter sido dado gratuitamente à população, os habitantes 

acharam, através do capital, uma forma de dominar o espaço, considerando-o como 

moeda de troca.Ainda, analisa-se as consequênciasdessadominação do espaço, que é a 

exclusão social e a segregação espacial.Assim, a pesquisa constata que deve haver uma 

necessária modificação no que diz respeito à visão exploratória e mercadológica da terra, 

uma vez que todos os habitantes da Terra deveriam ter um pedaço de “chão” para chamar 

de lar. A metodologia utilizada privilegia o método de abordagem hipotético-dedutivo e 

a técnica de pesquisa bibliográfica. 

Palavras-chave: Terra; Capital; Exclusão; Segregação.  
 

1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo analisa, primeiramente, o surgimento do mundo que 

conhecemos hoje, seja a partir da adoção da teoria criacionista ou evolucionista, certo é 

que o Planeta Terra foi dado à população gratuitamente.  

A partir daí, busca-se desenvolver um raciocínio jurídico capaz de demonstrar que 

o homem, com a finalidade de organização do espaço que lhe foi dado, construiu barreiras 

para o acesso democrático à terra através da monetarização do espaço e da dominação 

deste.  

Para tanto, a presente pesquisa restou estruturada de modo a realizar, em um 

segundo momento, a análise das consequências dessa monetarização da terra, que é a 

exclusão social e a segregação espacial, uma vez que quem não possui capital financeiro 

para comprar um pedaço de “chão”, acaba por sobrar na sociedade.  

                                                           
1 Mestranda em Direito pela Fundação Escola Superior do Ministério Público – FMP, em Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul.  Integrante do Grupo de Pesquisa Administração Pública e Regulação, do Grupo de Pesquisa 

Sociedade da informação e FakeDemocracy: os riscos à liberdade de expressão e à democracia 

constitucional e do Grupo de Pesquisa Estudos de Direitos Animais.E-mail: luizamais00@hotmail.com.  
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Espera-se, nesta senda, construir uma argumentação jurídica capaz de demonstrar 

que é necessária uma reflexão acerca das consequências do capitalismo ferrenho que 

acaba por afastar as pessoas que comungam da mesma comunidade da vida na Terra. 

 A metodologia privilegia o método de abordagem hipotético-dedutivo e a técnica 

de pesquisa bibliográfica. 

 

2 O DIREITO FUNDAMENTAL À TERRA: DO PRELÚDIO À 

CONTEMPORANEIDADE 

 

Não se sabe, bem em verdade, como e quando o mundo virou mundo. Pela ótica 

religiosa, a partir da adoção da teoria do criacionismo, foi Deus quem criou a Terra, assim 

como a conhecemos tradicionalmente.A Bíblia Sagrada narra, a partir do Livro de 

Gênesis, como a criação da Terra ocorreu. 

A partir da leitura de Gênesis, no Capítulo intitulado como “O começo”, concebe-

se queDeus, nos seis primeiros dias de criação, engendrou o ar, a água as plantas e os 

seres vivos – animais e humanos – e, no sétimo dia, descansou. Por esta visão criacionista, 

foi Deus quem criou a Terra para que o homem pudesse viver e multiplicar-se nela. 

Já pela ótica do evolucionismo, teoria que possui embasamento com base na 

ciência, a partir de estudos de físicos, químicos e de astrônomos, o Universo surgiu a 

partir do chamadoBig Bang, que se caracterizou pela ocorrência degigantescas explosões 

há bilhões de anos atrás, que fizeram com que o Universo se expandisse rapidamente, 

criando, a partir de elementos químicos, as estrelas, os planetas (dentre eles a Terra), as 

galáxias, enfim, todo o mundo terrestre e extraterrestre conhecido, além de uma infinidade 

de riquezas e uma quilometragem gigantesca de terra2 firme, onde as cidades se 

estabelecem e a população ocupa. 

Independente de qual teoria for adotada, se a religiosa ou a científica, certo é que 

todos os seres habitam um Planeta chamado Terra, que possui aproximadamente 4,5 

bilhões de anos, uma população de aproximadamente 7,2 bilhões de habitantes, com uma 

área de superfície de 510.072.000 km² e que imerge em um emaranhado de problemas, 

                                                           
2 A terra aqui referida diz respeito à camada superficial do Planeta Terra, caracterizada, primordialmente, 

por servir de alicerce principal para a construção de toda e qualquer civilização.  
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principalmente os que decorrem da possibilidade dos habitantes da Terra usufruírem de 

um pedaço de terra adequado, digno e habitável para a vida em sociedade3.  

Em que pese o Planeta Terra ter sido dado à população de maneira gratuita – com 

a única contraprestação tácita de zelo com o meio ambiente para que a própria vida 

humana seja propícia – o ser humano, com a finalidade de organização do espaço que lhe 

foi dado, construiu barreiras para o acesso democrático à terra através da monetarização 

do espaço. Hodiernamente, somente quem possui capital financeiro consegue comprar 

um espaço para morar e usufruir do privilégio de viver em sociedade.  

Sim, viver em sociedade se mostra um privilégio, uma vez que quem não tem um 

pedaço de chão para chamar de “lar” dentro do Planeta Terra – não tem endereço fixo, 

acesso à luz, à água, enfim, aos serviços básicos –e não pode interagir de maneira 

satisfatória com o restante da população, é, verdadeiramente, um excluído que vive à 

margem do restante da sociedade. Isso acontece por um simples motivo: a dominação do 

espaço pelo homem através do intuito de acumulação de capital.  

Pierre Bordieu (1997) traz uma importante contribuição sobre essa dita dominação 

do espaço. O autor assevera que a capacidade de dominar o espaço depende unicamente 

do capital que determinada pessoa detém, fator que contribui, também, para manter à 

distância as pessoas e coisas indesejáveis. Nesta mesma senda, os desprovidos de capital 

são mantidos à distância dos bens mais raros e fadados a estarem ao lado das pessoas ou 

bens menos desejáveis.  

Certo é que não é contemporâneo o debate acerca da dominação do espaço pelo 

homem através do capital. Os autores Diego Andrés González Cardona e María Isabel 

Lara Escobedo trazem uma importante reflexão acerca do espaço como fonte de poder: 

 

Como cualquierotro recurso, elespacio es fuente de poder; y las modalidades 

de control de su uso, serán decisivas para hacerdel recurso un instrumento de 

subordinación o de liberación, de diferenciación o de equidad. El modelo de 

utilizacióndelespacio no responde enningunasociedad a un modelo funcional 

abstracto (necesidades) sino que más bien responde al modelo segúnelcual se 

configuranen cada sociedadlas relaciones de poder (CARDONA; 

ESCOBEDO, 2014, p. 372).4 

                                                           
3 A terminologia “sociedade” advém do termo em latim societas que diz respeito ao conjunto de pessoas 

que compartilham propósitos, preocupações, costumes, enfim, que interagem entre si para formarem um 

lugar de boa convivência. 
4 Como qualquer outro recurso, o espaço é uma fonte de poder; e as modalidades de controlede seu uso, 

serão decisivos para tornar o recurso um instrumento de subordinação ou libertação, de diferenciação ou 

patrimônio. O modelo de utilização de espaço não responde de forma alguma sociedade a um modelo 
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É um dissenso pensar que, em que pese existir milhões de quilômetros de terra 

disponíveis no Planeta Terra, não existe um acesso verdadeiramente democrática a ela. 

Na conjuntura do capital, somente quem possui recursos financeiros está “aprovado” para 

ocupar um pedaço de chão devidamente regularizado e não aquém da dita civilização. 

Dada a importância do debate sobre a deterioração da convivência social da população 

que sofre com a falta de um pedaço de “chão” para se estabelecer dignamente, a Carta 

Mundial pelo Direito à Cidade assim aborda: 

 

As cidades  estão  distantes  de  oferecerem  condições  e  oportunidades  

eqüitativas  aos  seus habitantes. A população urbana, em sua maioria, está 

privada ou limitada –em virtude de suas características econômicas, sociais, 

culturais, étnicas, de gênero e idade –de satisfazer suas necessidades básicas.  

Contribuem  para  isso  as  políticas  públicas  que,  ao  desconhecer  os aportes  

dos  processos  de  produção  popular  para  a  construção  das  cidades  e  da  

cidadania, violentam a vida  urbana.  Graves conseqüências resultam desse 

processo, como os despejos massivos,  a  segregação  e  a  conseqüente  

deterioração  da  convivência  social.  Este  contexto favorece o surgimento de 

lutas urbanas que, devido a seu significado social e político, ainda são 

fragmentadas e incapazes de produzir mudanças significativas no modelo de 

desenvolvimento vigente (grifo nosso). 

 

A deterioração da convivência social é uma consequência da monetarização da 

terra. David Harvey (2005)faz a interlocução da relação do poder monopolista com a 

propriedade privada. Assevera que o poder monopolista da propriedade privada se mostra 

como o ponto de partida e de chegada de toda atividade capitalista, uma vez que existe o 

monopólio de classe em relação à propriedade privada.  

Assim, com a monetarização do espaço, ocorre, de maneira inteligível, a 

segregação espacial, prática que consiste em privar o acesso a determinados lugares da 

cidade para grupos de baixa renda. Este comportamento está intimamente relacionado 

com as características estruturais da sociedade capitalista.  

Pela ótica de Samuel Jaramillo González: 

 
Enlaciudad capitalista, repetimos, se puede constatar una practica reiterada que 

consiste enlaprivaciondelacceso a ciertos lugares de laciudad a los grupos de 

menores ingresos (particularmente, enterminos de vivienda), lugares que 

sonapropiados de manera exclusiva por los grupos mas pudientes 

(GONZÁLEZ, 2010, p. 162).5 

                                                           
funcional abstrato (necessidades), mas responde ao modelo segundo o qual as relações de poder são 

configuradas em cada sociedade. 
5Na cidade capitalista, repetimos, podemos ver uma prática repetida que consiste em privar o acesso a 

determinados lugares da cidade para grupos de baixa renda (principalmente em termos de moradia), locais 

que são apropriados exclusivamente pelos grupos mais ricos. 
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É cruel pensar nas consequências da dominação do espaço pelo capital. 

Relacionada com esta preocupação, recentemente, no final do ano de 2019, a plataforma 

de streamingNetflix lançou um filme de produção independente chamado “O Poço” que 

muito tem a contribuir com a visão deslocada e selvagem do capitalismo ferrenho, 

perfectibilizando a ótica da divisão de classes. 

 O filme retrata uma prisão vertical, em que o alimento é dado, primeiramente, 

para os presos que estão nas classes mais superiores e as sobras vão descendo, cela por 

cela, até chegar aos últimos níveis da prisão, onde sequer sobra migalhas. O cerne 

principal do enredo é demonstrar que se os presos que estivessem no topo economizassem 

o alimento para os presos que estão abaixo do seu nível, todos poderiam comer. Mas 

acontecia justamente o contrário: quem estava no topo, se importava somente com si 

mesmo, não pensava nos demais, deixando as classes mais baixas com fome, por pura 

ganância e ânsia de superioridade.  

O capitalismo também se resume em ganância, principalmente na distribuição de 

terras e no acesso democrático a elas, pois que democracia podemos esperar de uma 

sociedade que privilegia o espaço ocupado pelos ocupantes de regiões consideradas 

“boas” pela sociedade e refutam o espaço deslocado ocupado pelas populações dos 

“marginais”? 

É um contrassenso a mercantilização da terra, uma vez que o capital fala mais alto 

do que o direito das pessoas de terem onde morar, desprezando-se, por completo, o que 

se entende por dignidade da pessoa humana, predominando-se a (in)dignidade constituída 

do regime capitalista de ver o mundo. 

Nesta senda, Rolnik (2015) faz uma importante reflexão sobre a íntima relação do 

capital e do espaço. Assevera que a terra vira uma moeda de troca deveras importante e 

que custa caro pela égide da hegemonia do capital financeiro, uma vez que se torna uma 

importante reserva de valor. 

Independente de qual teoria adotada intrinsecamente por cada um acerca da 

concepção do Planeta Terra, é convergente a afirmação de quem a terra foi dada 

gratuitamente à população. Desta forma, percebe-se que o homem desperdiçou a 

oportunidade única que lhe foi dada, pois, ganancioso, preferiu tratar a terra como uma 

moeda de troca, pouco se importando com a democratização do acesso à um pedaço de 

“chão”, ocasionando, de maneira inteligível, a exclusão social e a segregação espacial.  
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3 OS EFEITOS DA OCUPAÇÃO (NÃO) DEMOCRÁTICA DA TERRA: DA 

EXCLUSÃO SOCIAL À SEGREGAÇÃO ESPACIAL 

 

Efetivamente, a população precisa evoluir em vários sentidos, mas, 

principalmente, da maneira que trata os seus iguais. Como visto acima, a dominação da 

terra pelo capital traz consequências sociais sérias, como, por exemplo, a exclusão social 

e a segregação espacial.  

O processo de exclusão social se inicia a partir da inércia do Poder Público, que, 

em devendo assegurar o direito social à moradia previsto no art. 6º da Constituição 

Federal de 1988, se omite. Assim, as pessoas, em não tendo um pedaço de terra para se 

estabelecer, acabam procurando lugares à margem da sociedade, principalmente perto de 

encostas de morros e ao lado dos rios, pois raramente precisam pagar para ali se 

estabelecerem.  

Ermínia Maricato (2000, p. 163) bem pontua: 

 

As áreas ambientalmente frágeis - beira de córregos, rios e reservatórios, 

encostas íngremes, mangues" áreas alagáveis, fundos de vale - que, por essa 

condição, merecem legislação específica e não interessam ao mercado legal, 

são as que "sobram" para a moradia de grande parte da população. As 

consequências são muitas: poluição dos recursos hídricos e dos mananciais, 

banalização de mortes por desmoronamentos, enchentes, epidemias etc 

(MARICATO, 2000, p. 163). 

 

 

Essa “sobra” de espaço também resta para a “sobra” da sociedade que não pode 

pagar para morar em um local digno e adequado, acarretando, como consequência, a 

segregação espacial. Pelas palavras de Fernanda FrizzoBragato, Karina Macedo 

Fernandes e Daniel Carneiro Leão Romaguera (2019, p. 546) “o vertiginoso crescimento 

da urbanização no Brasil marcado pela exclusão social e pela segregação espacial fez com 

que se verificasse a chamada urbanização da pobreza” e que esse processo “tem causado 

impactos socioambientais equiparáveis às consequências dos grandes desastres naturais”. 

Neste norte, Pierre Bordieu (1997, p. 160): 

 
Não há espaço, em uma sociedade hierarquizada, que não seja hierarquizado e 

que não exprima as hierarquias e as distâncias sociais, sob uma forma (mais ou 

menos) deformada e, sobretudo, dissimulada pelo efeito de naturalização que 

a inscrição durável das realidades sociais no mundo natural acarreta [...]”. 
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Desta forma, verifica-se que a exclusão social e a segregação espacial dizem 

respeito aos vários problemas enfrentados pelas populações mais pobres – em virtude da 

sociedade hierarquizada – que ocupam o espaço subalternizado da cidade urbana, onde 

não há saneamento básico adequado – e a população marginalizada arca com o dessabor 

do contágio com as várias doenças que advém das águas não tratadas –  não há sistema 

de coleta de lixo – e a população marginalizada acaba por jogar em riachos os seus 

resíduos sólidos, acarretando na poluição das águas – e, ainda, não há coleta de esgoto – 

e a população marginalizada novamente acaba por jogar seus efluentes em rios, riachos, 

lagos, enfim, gerando uma poluição ambiental, de forma desordenada, por culpa do Poder 

Público que insiste em esquecer dos habitantes marginalizados. 

Aliás, segundo o dicionário Aurélio, a palavra “marginalização” diz respeito ao 

processo que impede alguém de fazer parte de um grupo, de uma sociedade, bem como é 

a condição de colocar alguém em uma condição inferior, não importante ou numa 

condição de subordinação. A propósito, o sinônimo de marginalização é exclusão. 

Nesta senda, verifica-se que a exclusão social e a segregação espacial estão 

intimamente ligados ao processo de marginalização da população que mora nos bairros 

mais pobres, pois além de serem tachados pela sociedade elitista como “marginais”, a 

população que mora longe dos centros urbanos ainda sofre com a precarização dos 

serviços públicos essenciais. Essas populações não possuem, verdadeiramente, o 

privilégio de viver em sociedade, desvalidas e à mercê da incerteza. 

 No mais, está verdadeiramente acertada a estigmatização elitista em chamar as 

pessoas que moram de forma deslocada de “marginais”, pois efetivamente são: colocadas 

em uma situação de inferiorização, não conseguem participar da gestão democrática da 

cidade, ficam aquém de melhorias sociais e reféns da angústia de auferir uma vida melhor, 

a vida que os ocupantes de bairros centrais e localizados possuem: fácil acesso, asfalto, 

água potável, praças, jardins, saneamento básico, tratamento do esgoto, transporte público 

de qualidade etc. 

A realidade é bem refletiva à luz do pensamento da autora Raquel Rolnik (2015, 

p. 156): 

 
Avanços na teoria sobre as favelas, assim como nas políticas a elas 

relacionadas, não desmancharam o estigma territorial: ainda hoje, em cidades 

do mundo desenvolvido, emergente ou miserável, subsiste um discurso 

hegemônico discriminatório que mobiliza elementos étnicos, econômicos, 

jurídicos e espaciais para designar esse persistente “lugar dos párias 

urbanos” (ROLNIK, 2015, p. 156, grifo nosso). 
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Afirma-se, categoricamente, que existe uma exclusão e uma discrepância ao 

acesso à terra, pois a população marginalizada – que ainda precisa conviver com o estigma 

territorial –, em virtude da falta de capital suficiente, acaba por ocupar áreas esquecidas 

pela elite. O capitalismo, mais uma vez, mostra a sua cruel face: a da desigualdade.Trata-

se, bem em verdade, de uma injustiça territorial. 

E a injustiça territorial vai além: verifica-se, ainda, a partirda concepção de justiça 

ambiental6, que essa também está deveras longe de ser alcançada pelas populações 

marginalizadas, uma vez que estes moradores coexistem em um cenário com alto teor de 

degradação ambiental, estando mais expostos ao meio ambiente contaminado, gerando, 

neste prisma, mais mortes em decorrência da contaminação do solo e do ar.  

Segundo oart. 2º, inc. I, da Lei Federal 10.257 (Estatuto da Cidade) existe a clara  

“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.” 

Ocorre que em que pese o Estatuto da Cidade ser um instrumento de efetivação 

de um direito à cidade adequada e digna às pessoas, garantido que todos os habitantes do 

Brasil tenham um direito original de acesso à terra, bem como de morar em cidades 

sustentáveis, que possuam saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte 

adequado, serviços públicos, no Brasil, assim como em vários locais ao redor do mundo, 

privilegiado é quem consegue ter acesso à terra, à moradia, à transporte, à lazer, à serviços 

públicos e, assim, participar e ter voz na gestão democrática da cidade, pois quem não 

possui recursos financeiros para comprar o seu pedaço de “chão”, não é considerado um 

membro efetivo da sociedade. 

Neste ínterim, não há como deixar de citar, à título exemplificativo, a história 

retratada no filme sul-coreano “Parasita” que, inclusive, foi ganhador do Oscar de melhor 

filme em 2020. Trata-se de uma narrativa chocante que conta a história de duas famílias 

antagônicas: uma que mora em um lugar privilegiado, numa casa ampla e bem iluminada; 

outra que mora no subúrbio, em um porão sujo e apertado.  

                                                           
6 Segundo Felipe Pitaro Ramos (2014, p. 21) justiça ambiental é um processo participativo, ativo, de luta e 

discussão dos elementos que envolvem a exploração do ambiente natural pelo capital e os efeitos desta 

relação, sem onerar os mais fracos em benefício dos poderosos.  
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A trama, apesar de várias interfaces interpretativas, chama atenção o fato da 

família que mora no subúrbio querer, a todo custo, trabalhar na casa da família que mora 

em uma área privilegiada para conseguir, além de um salário e de um emprego, poder 

usufruir da casa arejada e bem iluminada dos patrões. O filme aborda, de uma maneira 

realista, a diferença de classes pela ótica dos problemas ocasionados pela falta de uma 

moradia digna e habitável. 

No mais, outra reflexão trazida no filme foi a questão de como a chuva afeta, 

diferentemente, as famílias antagônicas. Enquanto a família que mora em uma casa ampla 

e bem projetada considera a chuva um momento tranquilo e abençoado, a família que 

mora aquém da cidade, em um porão, considera a chuva um desastre, uma vez que a água 

invade o porão e estraga todo o pouco que a família tinha.  

Neste norte, torna-se latente a discussão acerca da própria estrutura da sociedade, 

que estigmatiza e exclui aquele que já é excluído desde o princípio e que vive na “sobra”. 

É necessária uma maior responsabilidade de todos com a gestão melhor do espaço, pois 

todos fazem parte da mesma comunidade da vida7. 

Por fim, como já dizia Renato Russo, na música Fábrica, “deve haver algum lugar 

onde o mais forte não consegue escravizar quem não tem chance (LEGIÃO URBANA, 

1986) ”. 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente artigo teve como escopo o estudo das consequências daconstrução de 

barreiras para o acesso democrático à terra através da monetarização e da dominação do 

espaço. 

Assim, foi analisada a Constituição Federal de 1988, documentos internacionais, 

a lei infraconstitucional e a doutrina acerca do tema. 

Em síntese, o presente artigo teve a intenção de demonstrar, a partir da construção 

da argumentação jurídica e de uma análise procedimental e lógica, que o o capitalismo 

                                                           
7A Carta da Terra, um documento que assevera a necessidade de os habitantes do Planeta serem 

responsáveis uns para com os outros – uma vez que todos fazem parte da comunidade da vida –, traz, em 

seu preâmbulo, na parte sobre “A Terra, Nosso Lar” que “a humanidade é parte de um vasto universo em 

evolução. A Terra, nosso lar, está viva com uma comunidade de vida única. As forças da natureza fazem 

da existência uma aventura exigente e incerta, mas a Terra providenciou as condições essenciais para a 

evolução da vida (CARTA DA TERRA, 2000) ”. 
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ferrenho traz sérias consequências à vida das pessoas que não possuem capital financeiro 

para comprar um pedaço de chão para morar.  

Em que pese o Planeta Terra possuir uma área de superfície de 510.072.000 km², 

existe a falta de acesso democrático às terras, fazendo com que pessoas que não possuem 

dinheiro fiquem com as “sobras” da cidade, como enconsta de morros, margem dos rios, 

etc.  

Com efeito, não se pode olvidar que o acesso democrático à terra e a plena satisfação do 

direito social à moradia depende, além do pleno desenvolvimento da política urbana no 

Brasil, cumprindo o que estabelece a Constituição Federal e entabula o Estatuto da 

Cidade, a humanização do capital, e, claro, da autocrítica necessária de cada um dos que 

compõe a sociedade. 

Desta forma, para que os habitantes da Terra possam conviver em harmonia uns 

para com os outros – uma vez que todos fazem parte da comunidade da vida, todos devem 

fazer a sua parte, readequando o progresso com o bem-estar da população, 

democratizando, necessariamente, o acesso à terra.  
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Resumo: A promulgação da Lei 13.465/17, alterou o curso do desenvolvimento da 

política urbana das últimas décadas e vem causando insegurança nos processos de 

regularização fundiária urbana – Reurb. Partindo de desafios impostos pela prática, o 

objetivo deste artigo é promover o debate acerca da possibilidade de regularização de 

lotes vagos em núcleo urbano informal. Para isso, são abordados alguns conceitos e 

critérios pertinentes para a aplicação da nova lei, passando pelos instrumentos legais 

adequados para promover tal regularização, sem ignorar a necessidade de uma análise 

profunda e integral do contexto sócio-espacial em que o núcleo se insere. 

 

Palavras-chave: Lotes Vagos; Lei 13.465/17; Regularização Fundiária; Reurb. 

 

INTRODUÇÃO 

Na contramão do desenvolvimento da política urbana das últimas décadas e 

ignorando a pauta dos movimentos sociais ligados à reforma urbana, foi editada em 2016 

a Medida Provisória (MP) 759 regulamentando a regularização fundiária no país e 

revogando o Capítulo III da Lei 11.977/09, que anteriormente dispunha sobre o assunto. 

Em 2017, a MP foi convertida na Lei 13.465/17, que vem sofrendo várias críticas e 

questionamentos, dos quais destacamos alguns: i) rompimento com a política urbana 

pautada na função social da propriedade; ii) forma como se deu sua aprovação, através de 

Medida Provisória, sem espaço para discussão e participação popular; iii) violação da 

política de proteção ao meio ambiente e patrimônio público; iv) transferência de terras 

públicas para particulares, anistiando especuladores e mercado imobiliário; v) criação de 

cidades de papel, territórios legalmente reconhecido mas desprovidos de infraestrutura 

básica; vi) usurpação da competência municipal de legislar e dispor sobre sua própria 

                                                           
1 Graduada em Direito pela UFMG, advogada especializada em Direito Urbanístico na Santos Lopes Clark 

Advogadas, em Belo Horizonte/MG, tel.: (31) 98623-6313, e-mail: marcelarsanto@gmail.com 
2 Advogada na Santos Lopes Clark Advogadas, arquiteta e urbanista, mestre e doutoranda em Arquitetura 

e Urbanismo pela UFMG – Belo Horizonte/MG, tel.: (31) 98785-4140, e-mail: tataclark@gmail.com 
3 Graduada em Direito pela UFMG, advogada especializada em Direito Urbanístico na Santos Lopes Clark 

Advogadas, em Belo Horizonte/MG, tel.: (31) 986953247, e-mail: tfirmato@gmail.com 
4 Advogada na Santos Lopes Clark Advogadas, mestre e doutoranda em Direito pela UFMG – Belo 

Horizonte/MG, tel.: (31) 998820094, e-mail: santanalopesthais@gmail.com. 
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organização territorial; e vii) criação de um novo instituto de desapropriação sem 

autorização constitucional. 

Ainda que a nova Lei disponha sobre a regularização fundiária urbana e rural, 

dentre outras matérias, trataremos aqui apenas da regularização fundiária urbana, 

denominada Reurb. Mesmo que as críticas à nova Lei mereçam ser exploradas, sobretudo 

às referentes à criação de instrumentos que permitem a venda da Amazônia Legal e de 

terras públicas sem maiores obstáculos, o objetivo desse artigo não é esse. Aqui 

pretendemos aprofundar o debate em torno da possibilidade de regularização fundiária de 

lotes vagos a partir dos parâmetros da Lei 13.465/17. Consideramos como lotes vagos os 

lotes não edificados ou em processo de construção. Ao explorar essa possibilidade, 

deparamo-nos com a necessidade de definição de conceitos mencionados na Lei e de 

estabelecimento de critérios para a operacionalização desses conceitos nos procedimentos 

de Reurb, aspecto pouco detalhado na referida norma, o que traz uma série de impasses 

na prática cotidiana. 

Atuando enquanto advogadas em processos de regularização fundiárias na região 

metropolitana de Belo Horizonte e no interior de Minas Gerais, surgiram vários desafios 

que nos levaram a refletir sobre a aplicação da nova Lei. Para além disso, percebemos 

que este debate é ainda incipiente na Academia e tampouco existe posicionamento 

consolidado sobre o assunto na doutrina, o que aumenta a insegurança na execução da 

regularização fundiária. Este ensaio, portanto, não pretende em nenhum momento exaurir 

a discussão acerca da regularização de lotes vagos à luz da nova Lei, mas promover um 

debate sobre essa possibilidade (que pretendemos aprofundar em um momento futuro). 

Iniciamos a exposição trazendo alguns conceitos e critérios necessários para aplicação da 

Lei 13.465/17, para em seguida abordar quais instrumentos seriam os adequados para 

promover a regularização de lotes vagos, para, por fim, concluirmos sobre o modo como 

deve ocorrer tal regularização. 

 

Ocupante, posseiro e detentor: alguns critérios para aplicação da Lei 13.465/17 

 

Ao instituir normas e procedimentos de regularização fundiária urbana, 

compreendidos em suas dimensões urbanísticas, ambientais, jurídicas e sociais, a Lei 

13.465/17 menciona no art. 9º medidas cabíveis e finalidades legais, sendo elas a 

“incorporação de núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e a 

titulação de seus ocupantes” (BRASIL, 2017). O termo ocupante, portanto, é definitivo 
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na Lei, uma das condições a ser observada para efetivação do direito à titulação do 

potencial beneficiário, por exemplo. 

Primeiramente, sobre o termo ocupante, a Lei 13.465/17 providencia a seguinte 

definição “Ocupante: aquele que mantém poder de fato sobre lote ou fração ideal de terras 

públicas ou privadas em núcleos urbanos informais (BRASIL, 2017, art.11, VIII)”. 

Contudo, essa definição tem se mostrado insuficiente no dia a dia. No caso de 

regularização fundiária de lotes vagos, por exemplo, quem é considerado ocupante? O 

que caracterizaria esse poder de fato de potencial beneficiário? Seria suficiente cercar e 

capinar uma fração de terra? Pagar impostos territoriais? Possuir contrato informal de 

compra e venda? Como definir esses critérios e quais parâmetros legais já estabelecidos 

nos fornecem elementos para tanto? Em meio a tais questionamentos, fato é que, apesar 

da opção do legislador pelo termo ocupante, sua definição legal está explicitamente 

atrelada ao instituto legal do possuidor, que é definido da seguinte maneira no Código 

Civil: “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de 

algum dos poderes inerentes à propriedade (BRASIL, 2002, art. 1.196).” 

Como se vê, o exercício de poder de fato é o cerne da definição de ocupante e 

possuidor. Assim, entendemos que o significado legal de ocupante engloba o conceito de 

possuidor. Outro ponto a ser observado é que a Lei 13.465/17 institui o instrumento de 

legitimação fundiária, que, entre outras coisas, autoriza aquisição originária de 

propriedade por particular ocupante de bem público. Isso corresponde à inovação legal 

que vai contra entendimento jurisprudencial até então pacificado de que a ocupação de 

bem público configuraria detenção, sendo impossível eventual conversão da detenção em 

propriedade por meio de usucapião, por exemplo. Isso está em parte explicitado na 

Súmula 619 do STJ (BRASIL, 2018). Sem entrar em apontamentos críticos sobre o 

assunto, isso se desdobra no fato de que ocupante engloba também detentor em área 

pública. Desta feita, compreendemos, apoiadas pelos arts. 23 e 25 da Lei 13.465/17 

(BRASIL, 2017), que o conceito de ocupante da referida norma é equivalente a possuidor 

ou detentor em área pública. Diante disso, passa a ser essencial compreender 

principalmente o instituto jurídico da posse para o estabelecimento de critérios de 

aplicação da Lei de regularização fundiária. Ainda, necessário explicitar a significação 

jurídica de detenção. 
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As reflexões sobre posse são extensas e não pretendemos aqui enfrentar todas as 

complexidades em torno desse instituto legal, mas sim discutir aquilo que nos auxilia a 

encontrar soluções em nossa prática cotidiana em procedimentos de Reurb. 

A caracterização da posse é constituída a partir do entrelaçamento de princípios 

fornecidos não só pelo direito civil, mas também pela Constituição Federal e por normas 

que delineiam o campo do direito urbanístico, como o Estatuto da Cidade. De partida, a 

Constituição Federal estabelece nos artigos 5º, XXIII, 170, III, 173, I, 182 e 184 a função 

social da propriedade (BRASIL, 1998), que surge “como requisito estrutural para o 

exercício do direito à propriedade” (MATTOS 2002, p. 308), fazendo-se, portanto, como 

limite aos poderes inerentes a esse direito (TARTUCE, 2014, p. 854). Nos arts. 182 e 

183, que formam o capítulo de política urbana da Constituição Federal, mais que afirmar 

a função social da propriedade, diz-se da função social da cidade, que é extensível à posse 

(BRASIL, 1988). Essa política urbana é regulamentada pela Lei 10.257/01, o Estatuto da 

Cidade, que, consequentemente, institui normas que regulam o uso do espaço urbano, 

inclusive por meio da propriedade e posse, em “em prol do bem coletivo, da segurança e 

do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (BRASIL, 2001, art.1º), 

reafirmando em seu art. 2º as funções sociais da propriedade e da cidade (BRASIL, 2001). 

Percebe-se, dessa maneira, uma compreensão de espaço urbano, propriedade e posse a 

partir de prisma coletivo e da função social, não absoluto e nem somente individual. Isso 

se desdobra no fato de que o procedimento de regularização fundiária urbana, orientado 

pela Lei 13.465/17, também se guia por esses prismas. Significa que o entendimento de 

ocupante, posseiro e detentor no contexto dos procedimentos de Reurb deve ser, 

primordialmente, atravessado pelo princípio constitucional da função social, que 

direciona a leitura de parâmetros fixados por todas as normas infraconstitucionais. 

Nessa toada, muito simplificadamente, de acordo com o art. 1.996 do Código Civil 

(BRASIL, 2002), o exercício de qualquer faculdade da propriedade (usar, gozar, dispor e 

reaver) gera posse, ou seja, todo proprietário é também posseiro. Se isso é importante, é 

igualmente necessário explicitar que o inverso não é sempre verdadeiro, já que nem todo 

posseiro é proprietário. Isso decorre do entendimento pacificado no ordenamento jurídico 

brasileiro de que posse é um direito autônomo em relação à propriedade. A posse surge a 

partir de uma situação de fato, qual seja, do exercício de efetivo poder sobre a coisa em 

nome próprio, expressando interesses existenciais, econômicos, sociais, etc. (TARTUCE, 
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2014, p. 820). É também isso que afirma o Enunciado 492 da V Jornada de Direito Civil 

de 2011 (BRASIL, 2011). 

A posse pode ser classificada a partir de diferentes critérios, que vão ter impacto 

na caracterização de ocupante no contexto da Lei 13.465/17 e concretização de eventual 

direito à titulação na fase final da Reurb. Em primeiro lugar, nos termos do artigo 1.197 

do Código Civil (BRASIL, 2002), a posse pode ser direta (imediata) ou indireta (mediata). 

É direta quando é exercida por aquela pessoa que tem a coisa física em seu poder e indireta 

quando é exercida por meio de outra pessoa que possui interesses próprios. São exemplos 

de posseiros diretos o locatário e comodatário e indiretos o locador e o comodante. 

Destaca-se que é possível para ambos recorrerem a ações possessórias um contra o outro. 

A posse direta só existe quando há posse indireta e vice-versa. Desta feita, caso o 

proprietário apreenda a coisa consigo, não há desdobramento da posse, sendo essa, 

portanto, plena (FARIAS, ROSENVALD, 2017, p.114). Já no que diz respeito à Reurb, 

isso significa que a posse não necessariamente depende do poder imediato e físico sobre 

a coisa. Ainda, que nem toda posse gera direito à regularização fundiária e, mais 

especificamente, à titulação. 

Vale destacar que a posse se difere da detenção, pela qual o poder sobre a coisa é 

sabidamente exercido em nome de terceiro e em cumprimento de suas ordens, a partir de 

relação de dependência ou submissão (BRASIL, 2002, art. 1.198). O detentor, assim, não 

tem direito à titulação em procedimento de Reurb, exceto em circunstância de ocupação 

de imóvel público, nos termos do art. 23 da Lei 13.465/17, para o qual a detenção é 

potencialmente conversível em propriedade por meio da legitimação fundiária, como já 

dito acima (BRASIL, 2017). Ainda, é viável a conversão da detenção em posse quando 

desaparece a relação de dependência ou subordinação entre as partes envolvidas, de 

acordo com o Enunciado 301 da IV Jornada de Direito Civil. 

Ainda, a posse pode ou não ter vícios objetivos, sendo classificada como justa ou 

injusta, conforme artigo 1.200 do Código Civil (BRASIL, 2002). Justa é a posse que não 

é violenta, clandestina ou precária e injusta é aquela que apresenta algum dos referidos 

defeitos. Vale mencionar que eventual conflito entre partes interessadas seria tratado em 

sede de mediação (BRASIL, 2017, art. 34) ou em âmbito de processo judicial. Por fim, 

apesar do que afirma o artigo 1.203 do Código Civil (BRASIL, 2017) quanto ao fato de 

que a posse conserva o caráter em que foi adquirida, a posse injusta pode ser convalidada, 

dependendo da situação concreta, a partir da avaliação de elementos como finalidade e 
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tempo de exercício, o que foi reconhecido pelo Enunciado 237, na III Jornada de Direito 

Civil (TARTUCE, 2014, p. 824). 

Outra classificação toma como critério subjetivo a intenção do possuidor. Assim, 

de acordo com o art. 1.201 do Código Civil (BRASIL, 2002), a posse é de boa-fé quando 

o possuidor desconhece qualquer fato que impeça a aquisição da posse da coisa ou quando 

se tem justo título, ao passo que a má-fé é configurada quando o possuidor toma ciência 

da existência de vício. A percepção de boa-fé difere da configuração de posse justa ou 

injusta à medida que a primeira é apurada a partir de critérios subjetivos e a segunda de 

critérios objetivos (TARTUCE, 2014, p. 826). Ainda, entende-se como justo título ato 

jurídico que caracteriza aquisição derivada da posse usucapível, como compromisso de 

compra e venda, registrado ou não na matrícula do imóvel - Enunciado 86 da I Jornada 

de Direito Civil (BRASIL, 2002). Dessa maneira, mais do que tecnicismo, a 

caracterização da boa-fé e do justo título prioriza a observância da função social da posse 

(TARTUCE, 2014, p. 826). É também isso o que afirma o Enunciado 303, da IV Jornada 

de Direito Civil (BRASIL, 2006). Isso se estende ao procedimento de Reurb, em que a 

apresentação de justo título, registrado ou não na matrícula do imóvel, se faria enquanto 

elemento que prova posse de boa-fé. Complementarmente, vale mencionar que a posse 

pode se configurar com título ou sem título, não sendo esse elemento imprescindível no 

processo de regularização fundiária. 

Ademais, a posse pode ser nova (menos de um ano e um dia) ou velha (mais de 

um ano e um dia). O artigo 1.204 do Código Civil (BRASIL, 2002) preconiza que a posse 

é adquirida “desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de 

qualquer dos poderes inerentes à propriedade”, quais sejam, usar, gozar, dispor e reaver. 

Dessa maneira, o Código Civil não é taxativo quanto às hipóteses de aquisição da posse, 

ele tão somente estabelece as condições básicas para tanto. Ela pode ser obtida pela 

própria pessoa, por seu representante ou por terceiro sem mandato (BRASIL, 2002, art. 

1.205). Além disso, pode ser originária ou derivada. Originária é a posse que se configura 

sem vínculo com eventual título anterior, não havendo qualquer relação de transmissão, 

enquanto derivada é aquela que ocorre quando há algum ato de transmissão, ou seja, 

existe relação jurídica com o antecessor. 

Ainda sobre o momento de aquisição da posse, um elemento relevante é que o art. 

1.206 do Código Civil (BRASIL, 2002) prevê que “a posse transmite-se aos herdeiros ou 

legatários do possuidor com os mesmos caracteres”. Assim, em casos de transmissão da 
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posse (derivada), observa-se o princípio da continuidade. Essa continuidade pode ser 

demonstrada por prova testemunhal, não sendo necessário indício de formalização 

(FARIAS, ROSENVALD, 2017, p.159). Ainda, de acordo com o art. 1.207, em caso de 

sucessão universal (herança legítima), o direito à posse do antecessor é automaticamente 

continuado e em caso de sucessão singular (compra e venda, doação, etc) a união das 

posses é facultativa (BRASIL, 2002). Nesse último caso, apesar da união das posses ser 

facultativa, eventual vício pode ser transmitido. A sucessão pode ser inter vivos ou mortis 

causa. Em casos de Reurb, portanto, é possível a soma do tempo de posse com antecessor, 

podendo acontecer ou não transmissão de vício, a depender das circunstâncias. Observa-

se que, de acordo com autoras consagradas, o princípio da continuidade pode ser mitigado 

(TARTUCE, 2014, p. 843). 

No que toca à perda da posse, ela se dá quando cessa o exercício de atributos 

relativos à propriedade (BRASIL, 2002, art. 1.223). Salienta-se que o não cumprimento 

das responsabilidades do possuidor ou detentor, como a função social, a conservação, não 

deterioração, pagamento de tributos como IPTU, etc., pode se configurar como abandono, 

o que dá margem para arrecadação pelo poder público, nos termos do art. 1.276 (BRASIL, 

2002), o que será discutido adiante. 

De toda a discussão acima, percebe-se que é possível a caracterização de ocupante, 

para empregar nomenclatura utilizada pela Lei 13.465/17, e configuração de posse ou 

detenção em lotes vagos, sendo, portanto, legalmente viável a efetivação de procedimento 

de regularização fundiária urbana nesses. Todavia, para tanto é necessário observar uma 

série de parâmetros legais construídos não somente pela Lei 13.465/17, mas a partir do 

entrelaçamento de critérios providenciados também pela Constituição Federal, Código 

Civil, Estatuto da Cidade, legislações municipais, etc. 

Inclusive, a Constituição Federal de 1988, entendendo a complexidade e 

diversidade do território brasileiro, elege o Município como principal ente responsável 

pelo planejamento urbano e ordenamento territorial, lhe atribuindo competência 

legislativa referente ao desenvolvimento da política urbana. Conforme art. 24, I da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), a competência para legislar sobre matéria 

urbanística é concorrente entre os entes federativos, mas cabe ao município legislar sobre 

“assuntos de interesse local” e promover o “adequado ordenamento territorial” (BRASIL, 

1988, art. 30, I e VIII). 
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Isso significa que em relação à promoção de regularização fundiária, como 

qualquer execução de política pública, não basta ao município observar apenas os 

preceitos e leis federais. Pelo contrário, para que a regularização seja feita de forma 

eficiente, ela deve ocorrer de forma integrada e em conformidade com o Plano Diretor do 

município (quando houver) e os demais atos normativos que regulamentam o 

planejamento urbano municipal e metropolitano (se for o caso). Assim, apesar da Lei 

13.465/17 flexibilizar a aplicação dos dispositivos municipais, entendemos que o 

município, enquanto agente condutor da Reurb, deve prezar pelo respeito à política 

urbana municipal, utilizando os instrumentos de política urbana e de controle de uso e 

ocupação do solo e permitindo flexibilizações apenas quando realmente necessário. 

Instrumentos de titulação e lotes vagos 

A fim de iniciar o debate, considerando os casos concretos que tivemos a 

oportunidade de analisar, propomos refletir sobre a aplicação de alguns dos instrumentos 

previstos no art. 15 da Lei 13.465/17 (BRASIL, 2017). O mencionado artigo não traz um 

rol de instrumentos taxativo, contudo elenca os mais importantes, dentre os quais, 

analisaremos alguns dos mais utilizados e possivelmente aplicáveis a lotes vagos. 

 

1. LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA E A IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO 

 

A maior novidade da nova Lei de regularização fundiária foi a criação do 

instrumento conhecido como legitimação fundiária, título que gera aquisição originária 

do direito real de propriedade sobre o imóvel ao seu ocupante beneficiário de 

procedimento de Reurb. Para aplicar o instrumento, os critérios legais são mínimos: o 

núcleo urbano informal deve estar consolidado, ou seja, ser considerado irreversível e 

deve existir antes de 22 de dezembro de 2016, conforme art. 9°, §2°, art. 11, III e art. 23° 

da Lei 13.465/17 (BRASIL, 2017). 

Não há definição de lapso temporal durante o qual se deve comprovar o exercício 

da posse ou detenção prolongado no tempo, tampouco limite da área que pode ser objeto 

do título de legitimação fundiária, nem destinação ou finalidade específica para que se 

comprova o cumprimento da função social da posse e da propriedade. Este novo instituto, 

além de permitir a aquisição da propriedade de forma originária sem previsão 

constitucional, não exige expressamente comprovação de tempo de posse – como nas 

diferentes modalidades de usucapião – ou outros critérios previstos para outros 
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instrumentos de perda propriedade consagrados no ordenamento jurídico brasileiro, como 

a desapropriação. 

Não sem motivo, foram interpostas três Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

(n° 5.771, n° 5.787 e n° 5.883) contra a nova Lei, que atacam, dentre outras coisas, a 

legitimação fundiária. Também é questionado a aplicação do instrumento em imóveis 

públicos, pois significa inaugurar forma aquisitiva de direito real de propriedade em terras 

originariamente públicas com base no exercício do poder de fato. Trata-se de alteração 

na sistemática constitucional de que a propriedade pública não é passível de ser adquirida 

pelo exercício prolongado da detenção no tempo, dado que o art. 183, §3º da Constituição 

Federal e o art. 102 do Código Civil (BRASIL, 2002) vedam usucapião em bens públicos. 

Nos parece, portanto, que a legitimação fundiária acaba por burlar a ordem 

constitucional violando sobremaneira o sistema jurídico da propriedade pública e privada 

ao dispensar garantias constitucionais mínimas do direito de propriedade, preservação do 

patrimônio público e da função social da propriedade e da posse. 

As normas de regularização fundiária ao flexibilizar as regras relativas à aquisição 

de direitos reais, às normas urbanísticas e ambientais devem estar pautadas na ordem 

constitucional sob pena de violar o que Vicente de Abreu Amadei, Alberto Gentil de 

Almeida Pedroso e Ralpho Waldo de Barros Monteiro Filho (2018, p. 28) nomeiam como 

princípio da homogeneidade institucional. Para criar exceções à regra, as normas de 

regularização fundiária devem se fundamentar em preceitos constitucionais que 

justifiquem o interesse social no reconhecimento da situação fática, tais como a garantia 

do direito à moradia (BRASIL, 1988, art. 6°) e da função social da propriedade (BRASIL, 

1988, art. 5°, XIII), o respeito à dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1988, art. 1°, III) 

e o cumprimento do objetivo fundamental de redução das desigualdades sociais 

(BRASIL, 1988, art. 3°, III). No caso, a flexibilização profunda inaugurada pelo 

instrumento é aplicável tanto a procedimentos de Reurb-S, quanto de Reurb-E, conforme 

art. 23, §2° da Lei 13.465/17 (BRASIL, 2017), permitindo a dispensa de garantias 

constitucionais mesmo ausente o interesse social para efetivação de direitos básicos das 

populações vulnerabilizadas.  

Some-se a isso o fato de que a nova Lei de regularização fundiária criou critérios 

para a aplicação em Reurb-S (BRASIL, 2017, art. 23, §1) e não os criou para Reurb-E, 

constituindo situação incoerente ao se ter regras mais flexíveis quando presente o 

interesse social (Reurb-S) e critérios mais permissivos quando ausente (Reurb-E). Pelo 
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contrário, as normas de regularização fundiária devem privilegiar o interesse social e, 

quando este estiver, ausente, devem incidir condições mais limitadoras, bem como 

restrição de instrumentos cabíveis.  

Assim, de início, concluímos que já se observa a inconstitucionalidade geral da 

legitimação fundiária. Contudo, enquanto sua aplicação não for suspensa ou sua 

inconstitucionalidade não for declarada, o instrumento pode e está sendo utilizado. Nesse 

sentido, é necessário aprofundar a reflexão e analisar a possibilidade de aplicação da 

legitimação fundiária que, neste trabalho, é focada na titulação de lotes vagos e suas 

prováveis implicações no procedimento de Reurb. 

Sendo requisito básico da legitimação fundiária, a existência de núcleo urbano 

informal consolidado existente até 22 de dezembro de 2016 deve ser rigorosamente 

observada, sendo seu conceito legal dado pelo art. 11, III da Lei 13.465/17: “aquele de 

difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a 

localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras 

circunstâncias a serem avaliadas pelo Município” (BRASIL, 2017). Assim, é necessário 

que o núcleo urbano informal tenha características de irreversibilidade.  

Quando o núcleo urbano informal for composto também por lotes vagos, deve-se 

considerar que estes não podem ocupar predominantemente o perímetro do núcleo, pois, 

nesse caso, não preenchem o requisito da irreversibilidade. É que se tratando de lote vago 

a infraestrutura e/ou uso quando não são inexistentes, são de pequeno porte e facilmente 

reversíveis. Dessa forma, se os lotes vagos constituem a maioria do núcleo urbano 

informal, não há que se falar em irreversibilidade do mesmo e, portanto, não é possível a 

aplicação da legitimação fundiária. Tal cautela é necessária para evitar que sejam titulados 

com todas as facilidades da legitimação fundiária, parcelamentos clandestinos com 

numerosos lotes vagos que possuam diminuta área consolidada, burlando o requisito 

básico da nova Lei de regularização fundiária e da Lei de parcelamento do solo urbano. 

Nesses casos, é possível regularizar, por meio de legitimação fundiária, apenas a área que 

está consolidada de fato. 

Isso se difere dos casos em que o núcleo urbano informal de fato consolidado 

possui entremeado em sua malha urbana, eventuais lotes vagos. É preciso ter em mente a 

forma de urbanização descontinuada, característica de países periféricos como o Brasil, 

em que o “vazio é parte integrante da sua configuração espacial” (BORDE, 2006, p. 40). 



491 
 

 
 

Ou seja, a existência de lotes vagos mesmo em núcleos urbanos antigos, consiste em uma 

situação comum em grande parte dos municípios.  

Cumprido então o requisito da irreversibilidade, é necessário observar ainda os 

critérios legais para sua aplicação em caso de Reurb-S e de Reurb-E. 

Em casos de Reurb-S, o art. 23, §1° da Lei 13.465/17 prevê como critérios 

adicionais que i) o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel 

urbano ou rural; ii) que não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou 

fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano 

distinto; e que iii) em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja 

reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação (BRASIL, 2017). 

Observa-se que, a finalidade primordial do instrumento é titular unidades 

imobiliárias ou lotes objeto de procedimento de Reurb para fins de moradia. É que a Lei 

prevê a concessão de legitimação fundiária em Reurb-S em imóveis com uso não 

residencial apenas quando verificado interesse público de sua ocupação. Trata-se, 

portanto, de exceção à regra geral de titulação para fins de moradia – cujo interesse 

público é presumido - e demanda análise e reconhecimento por ato justificado do poder 

público. Para os casos de lotes vagos, não se observa, a princípio, qualquer uso, visto que 

o lote está sem destinação. Como seria possível, nesses casos, declarar o interesse público 

na ocupação de uma unidade imobiliária que está sem uso, culminando com a aquisição 

originária de direito real de propriedade de bens públicos e privados? 

É necessário refletir que a legitimação fundiária é um instrumento que possui 

pouquíssimos requisitos legais e, se aplicado sem cautela e limitações, pode levar a 

titulação irrestrita e sistêmica de unidades imobiliárias que não cumprem a função social 

da posse prejudicando o interesse público. A titulação desses lotes, de forma pouco 

criteriosa, através de legitimação fundiária gera o reconhecimento da produção de espaços 

vazios em áreas consolidadas e urbanizadas ou em vias de serem urbanizadas. Do ponto 

de vista do planejamento urbano, promover a titulação de lotes vagos por meio de 

legitimação fundiária significa permitir que ocupantes (ainda que legítimos) de terras que 

não cumpram sua função social se apropriem individualmente da mais valia fundiária 

urbana. Isto é, lucrem com o valor incorporado em seu lote vago, que é fruto não do seu 

trabalho individual, mas principalmente da atuação do poder público. Muitas vezes o 

motivo de um lote permanecer vazio é justamente a especulação imobiliária, que além de 

promover a apropriação individual da mais valia fundiária urbana , acaba por diminuir a 
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oferta de terra urbanizada para fins de moradia e geração de renda e trabalho, 

pressionando o aumento do preço da terra. Além disso, a promoção de vazios em meio à 

malha urbana, muitas vezes acaba por gerar o espraiamento do município, o que 

consequentemente demanda expansão da infraestrutura urbana, onerando duplamente o 

município. Portanto, não há que se falar em interesse público da ocupação e titulação de 

lotes vagos por meio de legitimação fundiária. Por fim, o estímulo à produção de espaços 

vazios em áreas urbanizadas e a premiação de especuladores imobiliários não só ofende 

o princípio da eficiência da ocupação e uso do solo (BRASIL, 2017, art. 10, IX), como 

prejudica o acesso à terra urbanizada e onera toda a coletividade em benefício de poucos 

particulares. 

Por sua vez, na Reurb-E não há critérios legais específicos, apenas depreende-se 

do § 2° do art. 23 da Lei 13.465/17 que há possibilidade de legitimação fundiária em 

ambas a modalidades de Reurb (BRASIL, 2017). Não há menção a qualquer tipo de 

requisito adicional aos critérios gerais definidos no caput do artigo.  

Além disso, temos também que o § 4° do mesmo artigo prevê autorização para 

reconhecimento da legitimação fundiária em imóveis públicos nos casos de Reurb-S 

(BRASIL, 2017).É possível interpretar então que a autorização para aplicar legitimação 

fundiária em relação a imóveis públicos depende do reconhecimento do ente titular do 

domínio e só é possível em Reurb-S.  Se não fosse assim, porque o legislador previu 

hipótese autorizativa específica para Reurb-S e ficou silente quanto a autorização para os 

casos de Reurb-E? 

Ao analisar a nova Lei, Tartuce (2018, p. 8) traz que: 

 

Conforme me informou pessoalmente Carlos Eduardo Elias de Oliveira, 

assessor jurídico do Senado Federal e que participou da elaboração da lei, o 

objetivo do instituto, ao ser tratado como forma originária de aquisição da 

propriedade, é de plena regularização, por parte do Poder Público Municipal, 

de áreas populares ou favelizadas. Atribuem-se as áreas a particulares sem que 

exista a necessidade de pagamento de impostos, notadamente do ITCMD, que 

os Estados geralmente cobram quando o Município transmite a propriedade a 

ser regularizada. 

 

Por essa lógica, talvez o objetivo da Lei seria mesmo permitir a aplicação da 

legitimação fundiária em relação a imóveis públicos apenas quando presente o interesse 

social por serem os beneficiários população de baixa renda. Em que pese a já analisada 

inconstitucionalidade do instrumento, tal entendimento aproxima-se mais da sistemática 

constitucional ao prever flexibilização dos institutos e normas de aquisição da 
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propriedade, especialmente sobre bens públicos, apenas quando justificada por interesse 

social de garantia de direitos básicos à população vulnerabilizada. 

Seguindo esse entendimento, somente seria possível a aplicação de legitimação 

fundiária em Reurb-E sobre imóveis privados. No entanto, entendemos, como já 

explanado no tópico anterior, que os critérios para Reurb-E não podem ser menos 

restritivos que para Reurb-S, devendo, portanto, serem observados no mínimo as mesmas 

exigências do §1° do art. 23 também na Reurb-E (BRASIL, 2017). Dessa forma, em caso 

de lotes vagos no âmbito de Reurb-E, ante a ausência de interesse público, entendemos 

não ser possível o reconhecimento do direito real de propriedade por meio da legitimação 

fundiária. 

Ressaltamos que, quanto a esse tema, a legislação não é explícita, trazendo 

insegurança à sua aplicação, ainda mais diante dos diversos questionamentos acerca da 

constitucionalidade do instrumento. Também não há produção doutrinária e 

jurisprudencial consolidada a respeito do tema ainda dado se tratar de alteração legislativa 

muito recente. 

Diante das controvérsias e incertezas da nova Lei de regularização fundiária, 

concluímos que, por qualquer prisma, não se observa a possibilidade de aplicação da 

legitimação fundiária aos lotes vagos, seja pela inconstitucionalidade do instrumento em 

si, seja pela ausência do cumprimento dos requisitos legais interpretados de acordo com 

a ordem constitucional. Dessa forma, para que haja a regularização fundiária de lotes 

vagos deve-se utilizar instrumentos onerosos ou que permitam observar rigorosamente a 

comprovação do exercício da posse ou detenção do imóvel consolidada no tempo.  

 

2. LEGITIMAÇÃO DE POSSE  

 

A legitimação de posse era instrumento previsto inicialmente na Lei 11.977/09 e 

que foi profundamente alterado na nova Lei de regularização fundiária, sendo ato do 

poder público que confere título, que exige a avaliação do tempo de ocupação e da 

natureza da posse, bem como os requisitos previstos nas hipóteses de usucapião para sua 

conversão de direito real de propriedade, nos termos do art. 26 da Lei 13.465/17 

(BRASIL, 2017). 

Quanto à sua aplicabilidade para titulação de lotes vagos em procedimento de 

Reurb, não vemos óbice dado que o instrumento implica a análise do exercício da posse 
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no decurso do tempo e não atribui o direito à propriedade, apenas reconhece a posse sobre 

o imóvel. Diferentemente da legitimação fundiária, não há exigência de que se trate de 

núcleo urbano informal consolidado, como se depreende do art. 25 do novo marco legal 

(BRASIL, 2017). 

Ademais, o poder público tem prerrogativa de cancelar o título de legitimação de 

posse caso as condições legais deixem de ser satisfeitas (BRASIL, 2017, art. 27), ou seja, 

o beneficiário deve comprovar o exercício da posse no decurso do tempo para que seu 

título seja válido e possa, após atendidos os critérios previstos em lei, ser convertido em 

propriedade. 

Quanto à comprovação da posse perante o ente promovente da Reurb, o Decreto 

n° 9.310/18, que regulamenta a nova Lei de regularização fundiária, em seu art. 19, §3°,  

apenas prevê que serão aceitos “diferentes meios de prova para a comprovação dos prazos 

de tempo de posse necessários para a conversão do título de posse em título de 

propriedade” (BRASIL, 2018). Diante da ausência de critérios mais concretos, nos parece 

que o parâmetro legal mais próximo que os entes promoventes podem utilizar para 

averiguar e reconhecer a posse são os previstos no inciso IV do art. 216-A da Lei de 

registros públicos (BRASIL, 1973) para a usucapião extrajudicial, quais sejam “justo 

título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a 

natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que 

incidirem sobre o imóvel”.   

Dessa forma, concluímos que o ente promovente deve exigir dos ocupantes os 

mais diversos tipos de documentos comprobatórios da posse para que seja possível 

identificar o tempo e a natureza da posse. Eles podem ser instrumentos particulares ou 

públicos de transações relativas aos imóveis, formalizados ou não; comprovantes de 

quitação de compra e venda; contas de concessionárias de serviços públicos; pagamento 

de impostos; fotos aéreas e plantas; bem como quaisquer outros documentos relativos à 

posse. Outro importante meio de verificação do tempo e natureza da posse é a visita ao 

imóvel quando da realização do cadastro socioeconômico e da selagem dos imóveis, 

quando é possível verificar as condições atuais da unidade imobiliária. 

O ente promovente deve, contudo, ter cautela, visto que a documentação 

comprobatória da posse, mesmo os cadastros imobiliários para fins de cobrança de IPTU, 

podem ser frágeis. No caso dos lotes vagos, a situação pode ser ainda mais delicada ante 

a ausência de utilização direta e atual do imóvel e, muitas vezes, devido à falta de 
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delimitação precisa da área ou de documentos relativos à totalidade do imóvel. 

Entendemos que, não havendo provas suficientes do exercício da posse, da titularidade e 

da delimitação do imóvel, devem, se for o caso, ser acionadas pelos pretensos 

beneficiários as instâncias com competência para declarar usucapião ou dirimir conflitos 

possessórios, quais sejam, o Ofício de Registro de Imóveis e o Poder Judiciário. 

Emitido o título de legitimação de posse, para que haja a conversão em direito de 

propriedade livre e desembaraçada, o beneficiário deve exercer a posse nas condições 

previstas nos diferentes tipos de usucapião, sendo possível a conversão direta apenas no 

caso que atenda os requisitos da usucapião especial urbano após cinco anos do registro 

(BRASIL, 2017, art. 26, caput) e a requerimento nos demais casos (BRASIL, 2017, art. 

26, §1°). A análise do preenchimento dos requisitos da usucapião será realizada pelo 

Ofício de Registro de Imóveis, como já é de sua competência realizar a usucapião 

extrajudicial, nos termos do art. 216-A da Lei 6.015/73 (BRASIL, 1973). 

Quanto aos títulos de legitimação de posse outorgados sobre lotes vagos, 

entendemos que sua conversão em direito de propriedade poderá ocorrer desde que 

atendidos os requisitos legais do exercício prolongado da posse no tempo previsto, a posse 

mansa e pacífica, o animus domini e outros critérios a depender do tipo de usucapião. 

Dentre as modalidades de usucapião previstos na legislação brasileira, é possível aplicar 

aos lotes vagos, a princípio, a usucapião extraordinária prevista no caput do art. 1.238 do 

Código Civil (BRASIL, 2002). Nesse caso, a lei dispensa o justo título, a boa fé e 

destinação específica do imóvel tendo em vista o longo e considerável lapso temporal de 

15 anos de exercício da posse ininterrupta e sem oposição. Também possível regularizar 

lotes vagos por meio da usucapião ordinária, nos termos do caput do art. 1.242 do Código 

Civil (BRASIL, 2002). Diferentemente da usucapião extraordinária, essa modalidade 

exige que a posse seja exercida com justo título e boa-fé, reduzindo o lapso temporal de 

exercício do tempo de posse para 10 anos. Ressalte-se, como já abordamos anteriormente, 

que o justo título não precisa estar registrado. Não havendo, portanto, qualquer exigência 

de destinação específica do imóvel, é possível aplicá-la a lotes vagos, desde que atendidos 

todos os requisitos legais. 

Por fim, apesar de ser possível sua utilização para titulação de lotes vagos, a 

legitimação de posse não pode ser aplicada em imóveis de titularidade do poder público, 

nos termos do art. 25, §2° da Lei de regularização fundiária (BRASIL, 2017) havendo, 

contudo, outros instrumentos possíveis que serão analisados a seguir. 
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3. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO 

 

A concessão de direito real de uso - CDRU - consiste em uma das principais 

ferramentas para regularização de áreas públicas. O Decreto-Lei 271/67 é o principal 

diploma normativo da matéria; no caput do art. 7º, dispõe: 

É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares remunerada 

ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, 

para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, 

urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento 

sustentável das várzeas, preservação das comunidades  tradicionais e seus 

meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas 

urbanas (BRASIL, 1967, art. 7º, grifo nosso). 

 

A CDRU não configura título aquisitivo de propriedade, sendo instrumentalizada 

através de contrato hábil à transferência ao beneficiário das faculdades de uso e gozo de 

propriedade alheia (pública ou privada) exclusivamente para os fins específicos dispostos 

no caput.  

Alterações promovidas pela Lei 11.481/07 incluíram expressamente a CDRU no 

rol dos direitos reais do art. 1.225 do Código Civil; previram sua admissibilidade como 

objeto de hipoteca no art 1.473 (BRASIL, 2002, arts. 1.225 e 1.473) e de alienação 

fiduciária no art. 22, §1º, III da Lei 9.514/97 (BRASIL, 1997); além de acrescentarem aos 

fins específicos anteriormente previstos no caput do art. 7º do Decreto-Lei 271/67 

(BRASIL, 1967) a regularização fundiária de interesse social. 

Embora o caput mencione de maneira expressa apenas a regularização fundiária 

de interesse social, as demais finalidades específicas apontadas - urbanização, 

industrialização, edificação - já indicavam a possibilidade de aplicação do instrumento 

em regularizações de interesse específico. Ao prever a CDRU como um dos instrumentos 

aplicáveis na Reurb, sem mencionar restrições, a Lei 13.465/17 (BRASIL, 2017) 

solidifica a aplicabilidade do instrumento em sede também de Reurb-E, desde que haja 

interesse público na concessão e que seja dada de forma onerosa, conforme impõe o art. 

16 da Lei 13.465/17 (BRASIL, 2017). 

O art. 71 da nova Lei de regularização fundiária dispôs que “para fins da Reurb, 

ficam dispensadas a desafetação e as exigências previstas no inciso I do caput do art. 17 

da Lei 8.666/93” (BRASIL, 2017)5. Dessa forma, a CDRU se transforma em um dos 

                                                           
5Antes da publicação da lei, a dispensa se limitava à Reurb-S de imóveis construídos (art. 17, I, incisos f e 

g da Lei nº 8.666/93) (BRASIL, 1993).. Embora consideremos inconstitucional o afastamento de 

dispositivos basilares da legislação administrativa brasileira, não tendo sido declarada a 
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instrumentos mais interessantes para regularização dos lotes vagos, pois sua condição de 

resolubilidade obriga que o concessionário dê ao imóvel destinação específica. A 

destinação pode ser determinada contratualmente, e não pode fugir das finalidades 

determinadas no caput do artigo 7º do Decreto-Lei 271/67 (BRASIL, 1967). Em caso de 

lote vago, destacam-se as finalidades expressas de urbanização, industrialização, 

edificação e cultivo da terra, entre outras modalidades de interesse social em área urbana.  

A finalidade estabelecida tem de ser mantida sob toda a vigência do contrato, 

mesmo que o concessionário aliene o direito a terceiro. Desta forma, o instrumento 

parece-nos hábil ainda a minimizar a especulação imobiliária no núcleo recém 

urbanizado, já que o uso atrelado à finalidade contratual reduz o interesse do capital 

especulativo. Desta forma, a CDRU torna-se instrumento diretamente propício à 

consecução de praticamente todos os objetivos da Reurb estabelecidos no art. 10 da Lei 

13.465/17, mas especialmente ao objetivo de “ampliar o acesso à terra urbanizada pela 

população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios 

núcleos urbanos informais regularizados” (BRASIL, 2017, art. 10, inciso III). 

A CDRU consta entre os instrumentos da política urbana instituídos pelo Estatuto 

da Cidade (BRASIL, 2001, art. 4º, V, g), evidenciando que sua utilização e as finalidades 

estabelecidas no contrato devem estar em conformidade com o planejamento urbanístico 

municipal estabelecido no Plano Diretor e na legislação urbanística complementar, de 

modo a dar instrumentalidade à função social da propriedade conforme concebida pela 

Constituição Federal (BRASIL, 1988, art. 182, §2º). 

 

4. ARRECADAÇÃO 

 

Chegamos por fim em um dos institutos mais importantes para pensar a 

regularização fundiária urbana dos lotes vagos, a arrecadação de bem vago, que consta 

no rol dos institutos jurídicos que podem ser empregados para a Reurb (BRASIL, 2017, 

art. 15, IV). O instituto previsto no Código Civil e disciplinado pela Lei 13.465/17 

possibilita que o município arrecade imóveis abandonados e dê a eles destinação social. 

O Código Civil, em seu art. 1.276 trata do abandono como uma das formas de perda da 

                                                           
inconstitucionalidade, a dispensa de licitação aplica-se de maneira genérica “para fins da Reurb”(BRASIL, 

2017).. 
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propriedade, dele decorrendo a possibilidade de arrecadação de bem vago pelo município 

(BRASIL, 2002). 

O abandono caracteriza-se pela cessação dos atos de posse e pelo inadimplemento 

dos impostos devidos. Embora no §2º o referido artigo trate de presunção absoluta da 

intenção de abandono (BRASIL, 2017), a presunção tornou-se relativa desde a vigência 

da Lei 13.465/17 que, ao regulamentar o procedimento administrativo para declaração de 

vacância, determinou a necessidade de notificação do titular do domínio para apresentar 

impugnação, além da comprovação do tempo de abandono e de inadimplemento fiscal 

superior a cinco anos, conforme art. 64. A ausência de impugnação importa a 

concordância com a arrecadação. A Lei (BRASIL, 2017) determina ainda que, observado 

o procedimento estipulado, o Município poderá exercer imediatamente a posse provisória, 

dando destinação social ao bem arrecadado (prestação de serviços públicos, promoção de 

programas habitacionais - expressamente o fomento à Reurb-s-, CDRU a entidade civil 

cuja atividade comprovadamente atenda a fins de interesse público determinado pelo 

município, conforme art. 65). Prevê ainda que, caso haja reivindicação do proprietário no 

prazo de três anos estabelecido no art. 1.276 do Código Civil, o Município tem direito ao 

ressarcimento prévio de todas as despesas em que houver incorrido (BRASIL, 2002).  

Resta a dúvida sobre o que significaria, de fato, a cessação dos atos de posse e de 

que maneira comprová-la. Se por um lado os doutrinadores afirmam que “uma pessoa 

pode, na verdade, deixar de exercer qualquer ato em relação à coisa, sem perda do 

domínio. Temos dito e repetido que o não uso é uma forma de sua utilização” (PEREIRA, 

2017, p. 221), e que “mesmo o uso sem utilização atual é viável, pois é bastante que o 

proprietário preserve o bem em condições de servir-lhe quando necessário [...]. Com 

efeito, as faculdades não prescrevem pelo não uso” (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 

294); por outro lado, os mesmos defendem que “presume-se de modo absoluto a intenção 

de abandonar o imóvel se, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer 

os ônus fiscais” (PEREIRA, 2017, p. 221), e ainda que “é adequado afirmar que 

atualmente a falta de utilização da coisa privará alguém do direito de propriedade, quando 

se mostrar antissocial. [...] muitas vezes a faculdade de usar perde a característica de um 

poder e se converte em um dever jurídico para o proprietário” (FARIAS; ROSENVALD, 

2017, p. 294 e 295). 

Aponta-se ainda que a caracterização da cessão dos atos de posse ocorre com a 

comprovação da ausência de exercício da faculdade de uso concomitantemente à 
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existência de comprometimento estrutural do imóvel (SILVA, 2018, p. 123). De mesmo 

entendimento, o Procuradoria Geral do Município de Porto Alegre, em parecer de 2012 

sobre a utilização do instituto da arrecadação:  

 
Desse modo, deverá o Poder Público, sempre que possível, instruir o processo 

administrativo ou judicial com todos os elementos caracterizadores do 

abandono do imóvel por parte do proprietário (animus derelinquendi), 

como notificações, autuações por infrações ao Código de Posturas, Obras, 

Meio Ambiente ou de Saúde Pública, ocorrências policiais por infrações ao 

Código Penal ou de Contravenções Penais, editais, fotografias do imóvel, 

laudos de estabilidade estrutural, e, claro, comprovação pelo órgão fazendário 

do inadimplemento persistente dos ônus fiscais, e não apenas o 

inadimplemento pontual, circunstancial, justificado (PORTO ALEGRE, 2012, 

p. 10 e 11, grifo nosso). 

 

Entendemos que notificações e autuações por infrações à legislação urbanística 

municipal são documentos eficientes na comprovação da cessação dos atos de posse, tanto 

porque a conservação do bem é uma das responsabilidades do possuidor (BRASIL, 2002, 

arts. 1.217 e 1.218), quanto porque o cumprimento da função social da propriedade está 

condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação da cidade 

expressas no Plano Diretor (BRASIL, 1988, art. 182, §2º; BRASIL, 2001, art. 39). 

Embora a arrecadação de bem vago seja instrumento ainda pouco utilizado e 

considerado impopular, sua utilização em procedimento de regularização fundiária pode 

ser de grande valia para o planejamento estruturado dos vazios urbanos do núcleo a ser 

regularizado, considerando sobretudo a possibilidade de utilização conjunta com outros 

instrumentos, como a concessão de direito real de uso, expressamente autorizado no art. 

65 da Lei 13.465/17 (BRASIL 2017). 

 

CONCLUSÃO 

 

A nova lei de regularização fundiária não proíbe a regularização de lotes vagos 

pertencentes ao núcleo urbano informal e até fornece instrumentos que a possibilitam. 

Portanto, concluímos que legalmente, a princípio, não existe óbice para sua regularização. 

Apesar disso, entendemos que a nova lei deve ser analisada em consonância com a 

Constituição Federal e os demais atos normativos pertinentes, entendendo como 

fundamental, o respeito ao Plano Diretor do município (quando houver) e as demais leis 

municipais que tratam sobre a matéria. 

Apesar da nova lei priorizar a titulação, entendemos regularização fundiária em 

seu sentido pleno, destacando também a necessidade de garantir infraestrutura urbana ao 
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núcleo regularizado. Isso significa que a fase de titulação deve ser precedida de uma 

profunda análise do contexto urbano, de modo a embasar a decisão de titular ou não, e se 

sim, por qual instrumento, o ocupante cadastrado. Os diagnósticos e estudos técnicos 

contidos no projeto apresentado (BRASIL, 2017, art. 35) são especialmente importantes 

para entender a conformação sócio-espacial do núcleo, seu histórico e sua relação com o 

restante do município e região. Apenas com essa compreensão consolidada é possível 

traçar uma estratégia sobre a regularização dos lotes vagos. Ou seja, apesar de ser possível 

a regularização de lotes vagos, não necessariamente sua titulação vai ser feita em nome 

do ocupante cadastrado, isso porque a depender do contexto não existirá interesse público 

em titular tais lotes em nome dessas pessoas; ou pelo não cumprimento da função social, 

ou pela necessidade de utilização desses vazios para urbanização do núcleo informal. 

Nessa situação, independentemente do motivo, a titulação deve ser feita em nome do 

próprio município, indenizando, quando for o caso, o ocupante cadastrado. 

Seja qual for o cenário, a análise da titulação e escolha do instrumento adequado 

para regularizar o lote, devem ser feitas caso à caso, observando o cumprimento da função 

social da posse e embasadas nos estudos e diagnósticos técnicos apresentados. Importante 

que isso ocorra de forma integrada com a utilização dos demais instrumentos da política 

urbana municipal, sobretudo os criados para viabilizar a recuperação da mais-valia 

fundiária urbana, como IPTU progressivo, parcelamento, uso e edificação compulsório, 

desapropriação e a própria arrecadação. 
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Resumo: Os processos de urbanização evidenciam que a temática de planejamento 

urbano ainda é pouco enfatizada, sobretudo por ter sido abordada tardiamente, apenas na 

Constituição Federal de 88. Além dos inúmeros problemas sociais decorrentes da 

ocupação urbana irregular, há ainda uma intensificação drástica da degradação ambiental, 

sendo que esta última dispõe de pouca ênfase por parte do poder público. Ainda sob a 

ótica de ocupação urbana, têm-se como um dos maiores desafios para os municípios o 

esgotamento sanitário, esta figura como um dos maiores problemas sociais, ambientais e 

de saúde pública no Brasil. O saneamento é um fator interveniente na qualidade de vida 

da população e a sua ausência ou ineficiência contribui para a redução da qualidade 

ambiental e da vida da população. As cidades precisam adaptar-se aos novos desafios, de 

modo que, urge a necessidade de criação e implantação de eco-tecnologias, que por sua 

vez visam tornar os municípios mais sustentáveis. As tecnologias sustentáveis são 

alternativas, muitas das vezes, onerosas aos cofres públicos, todavia, trazem bons retornos 

a longo prazo, uma vez que minimizam os efeitos da ocupação urbana irregular no 

ecossistema e, consequentemente, reduzem os gastos futuros com medidas mitigatórias. 

Dessa forma, o presente artigo tem por tema a adoção de tecnologias sustentáveis e a 

adequação das políticas urbanas ao novo marco regulatório do saneamento, analisando as 

suas possíveis consequências para os anos vindouros. 

 

Palavras-chave: Urbanização, Smart Cities , Políticas urbanas, Saneamento, Novo 

marco regulatório do saneamento. 
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INTRODUÇÃO  

Os processos de urbanização desordenados acarretam muitos problemas para as 

cidades, ocorrendo uma perda de suas funcionalidades básicas e evidenciam que a 

temática de planejamento urbano é pouco enfatizada, sobretudo por ter sido abordada 

tardiamente, apenas na Constituição Federal de 1988. Os processos de ocupação das áreas 

urbanas de forma irregular causam problemas sociais e degradação ambiental, sendo esta 

última de pouca ênfase por parte do poder público. De acordo com Jatobá: 

Urbanização e meio ambiente têm uma relação direta. A urbanização, por 

implicar a concentração de pessoas e atividades produtivas sobre um espaço 

restrito, gera, necessariamente, impactos degradadores do meio ambiente com 

efeitos sinérgicos e persistentes. 

 

As políticas públicas surgem e se transformam, em uma tentativa de acompanhar 

o crescimento exponencial das cidades. Mas, o que pode ser notado é a inabilidade do 

poder público para promover a efetivação de suas políticas.  

Na tentativa de minimizar os impactos negativos dos processos de urbanização 

desordenado, as Smart Cities apresentam-se como uma alternativa de promover uma 

melhor relação antrópica e o meio ambiente com os espaços urbanizados (TRINDADE, 

2017). A presente crise sanitária causada pela COVID-19, suscita questionamentos de 

como viver em espaços urbanos, onde as relações sociais e espaciais são intensas. As 

Smart Cities são modelos de cidades que utilizam a tecnologia para promover os bem-

estar social, buscam a sustentabilidade e a saúde de seus habitantes (DUARTE, 2005). As 

tecnologias que Smart Cities utilizam tornam-se excelentes aliadas para as mais diversas 

áreas podendo ser aplicadas na área de saneamento, sendo um forte aliado na mitigação 

do contágio pela COVID-19, utilizando por exemplo dados de contatos dos contaminados 

(COSTA, 2020).   

A tecnologia e os dados gerados só serão eficientes se ocorrer um bom 

planejamento e, se não faltar o acompanhamento por especialistas, aos quais possam 

interpretar e planejar ações que promovam melhorias nas cidades, estes podem ser das 

mais diferentes áreas do conhecimento.  As tecnologias propostas pelas Smart Cities 

podem e devem se tornar grande aliado no combate da COVID-19 que tem se revelado 

um grande problema social e sanitário (JAISWAL, 2020), como também na 

universalização do saneamento básico, problemas estes, que estão em voga em nosso país.  
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Concomitantemente a pandemia instaurada desde março de 2020, o nosso país 

aprova a Lei n° 14.026 de 15 de julho de 2020 “Novo Marco do Saneamento Básico”, 

que arrolou desde do ano de 2001 em diferentes textos até sua aprovação no ano de 2020. 

O Novo Marco do Saneamento Básico tem por objetivo principal a universalização dos 

serviços até o final do ano de 2033. A referida Lei altera as leis Lei nº 11.107/2005, Lei 

nº 11.445/2007, Lei nº 12.305/2010, Lei nº 13.089/2015, Lei nº 13.529/2017 e a Lei nº 

9.984, de 17 de julho de 2000 transformando a  Agência Nacional de Águas e Saneamento 

Básico (ANA) responsável e editar normas para a regulação dos serviços de saneamento. 

Os debates acerca da nova Lei tanto no âmbito da constitucionalidade no que diz respeito 

a titularidade do serviço, quanto às discussões de caráter político-ideológicos que 

referente ao incentivo aos setores privados na prestação deste serviço devem ser 

superados para universalização do saneamento, onde quem sofre mais com sua ausência 

recai ao meio ambiente e a parcelas da sociedade em situação vulnerabilidade.  

 

METODOLOGIA  

O trabalho foi desenvolvido mediante emprego do método de abordagem 

analítico-interpretativo, pois envolveu a busca, estudo e interpretação de duas fontes 

básicas: artigos científicos sobre smart cities, saneamento básico, urbanização e 

legislação brasileira sobre o tema. A construção do resultado da pesquisa envolveu a 

construção coletiva após a exploração, leitura e interpretação das fontes com base na 

temática delimitada. Além disso, levando-se em consideração a natureza do tema, trata-

se de pesquisa exploratória, os procedimentos enquadram-se em pesquisa documental 

que, segundo GIL “vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, 

ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.”. E 

secundariamente, bibliográfica; finalmente, quanto à abordagem, trata-se de pesquisa 

qualitativa. 

URBANIZAÇÃO 

Urbanização é um termo usado para indicar o aumento da população urbana em 

relação a população rural, dessa forma, não se relaciona exclusivamente com simples o 

crescimento das cidades, e sim, com o aumento da densidade demográfica nos centros 

urbanos. De acordo com o IBGE, cerca de 84,72% da população vivia em áreas urbanas 

no ano de 2015, de modo a ocupar menos que 1% do território nacional. A alta densidade 

demográfica nos centros urbanos influencia fortemente um processo desordenado de 
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urbanização, fenômeno este que recebe o nome de metropolização. A urbanização é 

amplamente noticiada nos países industrializados, e por isso, é um dos parâmetros para 

se definir o grau de desenvolvimento econômico das nações. O estudo e o planejamento 

das questões relativas ao processo de urbanização, em termos gerais, constituem um 

acontecimento moderno na história da humanidade, abordado ainda de maneira 

insuficiente, o que acarreta em vários problemas ainda pouco enfatizados, como a 

aglomeração de fábricas, precariedade de moradias, obstruções a mobilidade urbana, 

degradação ambiental, entre outros (SILVA, 1982). 

Os processos de urbanização evidenciam que a temática de planejamento urbano 

ainda é pouco enfatizada, sobretudo por ter sido abordada tardiamente, apenas na 

Constituição Federal de 88. Além dos inúmeros problemas sociais decorrentes da 

ocupação urbana irregular, há ainda uma intensificação drástica da degradação ambiental, 

sendo que esta última dispõe de pouca ênfase por parte do poder público. Isso se dá, 

sobretudo, pela falta de representatividade da causa ambiental em meio aos processos de 

urbanização. Ouvidorias públicas comumente expõem as demandas da população, mas 

estas, em muitos casos, restringem-se á demandas por serviços de benfeitorias. O meio 

ambiente, ainda que seja um bem coletivo, é tratado muitas das vezes como um assunto 

secundário, ainda que a negligência com a causa ambiental ameace a integridade das 

cidades no futuro, como é o caso das enchentes devastadoras que anualmente destroem 

municípios e matam pessoas. 

  As ingerências políticas culminaram em um sério impacto no meio natural, pois 

vários loteamentos estabelecem-se em regiões impróprias para a urbanização, e 

frequentemente desrespeitam a legislação ambiental, ocasionando, por exemplo, na 

ocupação de Áreas de Preservação Permanente e ameaça dos recursos hídricos. A 

especulação imobiliária, quando desenfreada, provoca inúmeros passivos ambientais, 

como o soterramento de nascentes, a abertura de poços e fossas ilegais. Infelizmente, 

durante os processos de construções e edificações, o poder público não dispões de visão 

mais apurada das consequências que uma transição impensada do meio rural para o meio 

urbano provocam a longo prazo, especialmente no que diz respeito às consequências 

ambientais, que, dentre as inúmeras outras resultante sociais e de mobilidade, podem ser 

consideradas as mais negligenciadas. 

As políticas públicas surgem e se transformam, em uma tentativa de acompanhar 

o crescimento exponencial das cidades. Mas o que se nota é a inabilidade do poder público 
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para promover a efetivação de suas políticas. A legislação ambiental e as políticas 

públicas necessitam estabelecer um diálogo contínuo, do contrário, não há garantia de 

defesa do meio ambiente. Porém, a causa ambiental mostra-se muito vulnerável ao 

interesse político, em um contexto de constante precarização dos termos públicos. O meio 

ambiente é um bem coletivo, e enquanto o público for, como cita Bauman, uma tela vazia 

onde se pinta o privado, há uma ameaça constante aos interesses da coletividade. Dessa 

forma, é impossível ignorar que o problema majoritário para a efetivação das políticas 

públicas urbanas é a falta de interesse político. Mas, sanar esse problema não é uma 

questão simplória. Dito isso, podemos então almejar alternativas para minimizar essa 

ineficiência das políticas urbanas em termos práticos, e para isso há algumas 

possibilidades, que trataremos adiante.    

SMART CITIES 

 

A crescente demanda pelos serviços de saneamento, saúde, habitação e demais 

serviços públicos, testam diariamente os limites das infra-estruturas das cidades 

(ESTEVEZ et al, 2016), e, com a eclosão do COVID-19 tais questões tendem a se agravar 

ainda mais, tornando-se um desafio para o Direito Ambiental e Urbanístico. Ao pensar 

nisso, tornam-se necessárias novas ideias para localizar e, até mesmo, conter a 

propagação do COVID-19 de uma forma que favoreça a saúde, o direito humano à água 

e ao saneamento. A fim de ajudar a conter a propagação da doença e garantir um ambiente 

mais sustentável, uma possível solução seria a implantação de Smarts Cities.  

As Smarts Cities ou Cidades Inteligentes são modelos de Urbes que usufruem 

de tecnologias para a melhoria do bem estar, sustentabilidade e saúde da população que 

nelas vivem (HALL, 2000; KON et al, 2016). Alguns dos diversos mecanismos utilizados 

são: 1) Internet of things (IoT); 2) Big Data e 3) Sistema de Informações Geográficas 

(SIG). A IoT permite a coleta de informações geradas pelas "coisas", que podem ser, por 

exemplo, máquinas ou sensores de dados ambientais, enquanto a tecnologia Big Data 

permite o cruzamento desses dados a fim de obter informações úteis para tomada de 

decisão (KON et al, 2016). Já o SIG, permite tratar as informações de formas 

Georreferenciadas, através de coordenadas geográficas, o que possibilita uma análise 

mais precisa e segmentar geograficamente.  

Tais tecnologias podem ser aplicadas em diversas temáticas dentro da Gestão 

Ambiental,inclusive no setor de saneamento (MELO et al, 2020). Por exemplo, as 
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tecnologias das Smart Cities, aliadas à análise do esgoto poderiam ser utilizadas para 

identificar o grau de impacto pelo COVID-19 em determinadas regiões (SODRÉ, 2020). 

Tal acontecimento poderia ser feito através da coleta de dados advindas da rede de 

esgotamento sanitário da população (KODALI, 2017.p. 706-709), por meio de um 

sistema de IoT e armazenadas em um BigData. Deste modo, seria possível, inclusive, 

apontar se o COVID-19 estaria prestes a ressurgir em alguma determinada região (no 

cenário pós pandemia) ou quais áreas estariam mais infectadas. 

Entretanto, a tecnologia e os dados de nada adiantam se não forem planejados e 

acompanhados por especialistas que consigam interpretá-los e planejar como e quais 

informações devem ser coletados. Para isso, seria prudente a contratação de profissionais 

na área ambiental como Gestores Ambientais, além de especialistas das tecnologias, 

como Cientistas da Computação e Engenheiros. Do mesmo modo, seria interessante a 

participação de profissionais do Direito, para a resolução de temáticas referentes às 

questões jurídicas e burocráticas como licenciamento e legislação.  

Outrossim, torna-se necessário também, ressaltar sobre as questões legais 

referente às Smart Cities. Com relação ao Saneamento Básico, por exemplo, é importante 

se atentar ao Novo Marco do Saneamento Básico, que define em um de seus artigos: 

Art. 1o Esta Lei atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei no 

9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (ANA) competência para instituir normas de referência 

para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico; 

As soluções propostas para as Smart Cities devem atentar-se às normas de 

referência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e pelas mudanças 

já intituladas no Novo Marco do Saneamento Básico. Outra dessas questões é o fato de 

que muitas dessas tecnologias que são utilizadas para a construção das Smart Cities, como 

a IoT, o Big Data e o SIG, são desenvolvidas por StartUps e, nem sempre, as leis das 

cidades estão preparadas para contratar esse tipo de empresa de alta tecnologia. Deste 

modo, serão necessárias a criação de leis mais flexíveis para estimular o surgimento de 

mais empresas desse tipo, que muitas vezes não possuem nem um endereço fixo da 

corporação.  

SANEAMENTO BÁSICO 

O saneamento básico é um conjunto de infraestruturas e instalações operacionais 

para modificar o meio, com o objetivo de prevenir doenças, promover o bem estar social 
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e mitigar danos ambientais. A falta de saneamento básico como responsável por 

propagação de mazelas é vastamente reconhecida. A falta de alcance ou ausência de 

saneamento básico tem marcado a história mundial. Exemplo clássico de marco histórico, 

onde a falta de saneamento básico somado a péssimos hábitos de higiene, foi a peste 

bubônica que dizimou cerca de 1/3 da população europeia no século XIV. Em um recorte 

não tão longínquo, de acordo com dados da OMS, os 251 mil casos cólera ocorridos no 

ano 1991 na América Latina e os mais de 771 mil casos da mesma doença no ano de 2019 

no Iêmen. A desigualdade social está no cerne destas epidemias, onde as políticas públicas 

não têm alcance em sua totalidade, principalmente aquelas que dizem respeito ao 

saneamento básico. 

A universalização do saneamento básico é um problema de escala mundial, 

assolando principalmente países pobres e emergentes, como o Brasil. No dia 28 de julho 

de 2010 a Assembleia Geral das Nações Unidas, através da Resolução A/RES/64/292 

declarou que a água limpa e o saneamento é um direito humano essencial.  Segundo 

levantamentos da ONU cerca 884 milhões de pessoas no mundo não têm acesso a água 

potável segura, 2,6 bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico, isto 

representa cerca de aproximadamente 40% da população mundial. 

A água limpa e o saneamento como um direito humano essencial deve ter seu 

abastecimento de água e a disponibilidade de saneamento contínuos e suficientes para 

usos pessoais e domésticos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) entre 50 a 

100 litros por pessoa. A água para uso doméstico deverá ser segura, sem microrganismos, 

substâncias químicas ou contaminantes radiológicas, sendo que OMS fornece diretrizes 

de qualidade para bases para normas nacionais. A água deve ter cor, sabor e odor 

aceitáveis, o saneamento deve alcançar os grupos humanos de forma não-discriminatória 

e considerar a construção dos sanitários públicos. Todos têm direito a serviços de água e 

saneamento fisicamente acessível, ou seja, nas proximidades do lar, instituições de ensino 

ou de saúde, a OMS recomenda que a fonte de água fique uma distância máxima de 1000 

metros e o tempo de recolha não ultrapasse 30 minutos. Os serviços de água e saneamento 

deverá ter preços razoáveis, não podendo ultrapassar 5% do rendimento familiar. 

Os desafios para a universalização do saneamento básico em nosso país são 

inúmeros, de acordo com o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento Básico 

(SNIS 2018), cerca de 13 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso a este tipo 

de serviço, mesmo sendo assegurada sua universalização pela Lei 11.445./20007 em seu 



510 
 

 
 

art 2°, inciso I. O saneamento básico é compreendido de acordo com a mesma lei como 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo dos resíduos 

sólidos, drenagem urbana e manejo das águas pluviais estes deve ser realizado de forma 

adequada a saúde pública e a proteção do meio ambiente. Sendo que estes serviços devem 

ser constituídos de acordo com o art 3° da referida lei. 

Os serviços de abastecimento de água, tratamento e o esgotamento sanitário são 

essencialmente prestados pelo poder público ou mediante concessão, junto a processos 

licitatórios. Cabe ao poder público sua universalização, regulação, regulamentação e 

controle, bem como, garantia de qualidade. De acordo com a Constituição Federal de 

1988, os três níveis de governo possuem competências quanto ao serviço de saneamento 

básico. 

Cabe à união conforme CF art 21, inciso XX “instituir diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos” 

e conforme CF art 23, inciso IX “promover programas de construção de moradias e a 

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;” Cabe aos estados 

legislarem concorrentemente à União em forma mais restritiva em matérias proteção ao 

meio ambiente, vigilância sanitária, direito econômico e do consumidor, regulamentação 

do serviço mesmo que não tenha posse da titularidade da prestação do serviço. 

A titularidade de serviço de saneamento básico é dos municípios conforme CF art 

30, inciso V “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial;”. Mas no art 23 como citado acima responsabiliza a União, estados e 

municípios em promover construções e melhorias nas condições de saneamento básico. 

Podendo assim, causar problemas políticos-jurídicos no que se refere a titularidade destes 

serviços. A falta de segurança político-jurídico causa empecilho para a universalização 

do saneamento básico no país, bem como, a qualidade destes serviços. 

A falta de objetividades quanto a titularidade do serviço de saneamento e seus 

entraves políticos são fatores que criam empecilhos para a universalização do saneamento 

básico em nosso país. Os prejuízos gerados pela falta de saneamento básico recaem como 

já referido a população, principalmente que se encontram e vulnerabilidade social e o 

meio ambiente. Seja pelas doenças causadas, enchentes, contaminação dos recursos 

hídricos, entre outros. Faça-se a necessidade de discutirmos de forma urgentes as questões 
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referentes ao saneamento básico ultrapassando as barreiras das políticas de governo e se 

tornando realmente uma política de estado.  

Com a tentativa de estabelecer uma maior clareza quanto à titularidade dos 

serviços de saneamento básico e sua universalização, após anos de debates e entraves 

surge o “Novo Marco Legal do Saneamento” Lei 14.026 de 15 de julho de 2020. O Novo 

Marco Regulatório do saneamento estabelece a que universalização dos serviços ocorra 

até 2033. Muitas discussões ainda estão sendo suscitadas quanto à titularidade de 

prestação a este serviço. Uma vez que se levanta os princípios constitucionais do 

federalismo cooperativo, ou seja, os três entes da federação municípios, estados e união 

possuem autonomia e competências que devem ser levados em consideração e o art 30 da 

CF.  

O Novo Marco do Saneamento altera diversas leis relacionadas ao saneamento 

básico, sendo uma delas a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000 que torna a Agência 

Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) responsável e editar normas de 

regulação dos serviços de saneamento. A Lei 14.026/2020  também altera as leis Lei nº 

11.107/2005, Lei nº 11.445/2007, Lei nº 12.305/2010, Lei nº 13.089/2015 e Lei nº 

13.529/2017.  As alterações referidas nas leis citadas têm por objetivo incentivar os 

investimentos privados no setor e a melhoria nos indicadores de cobertura dos serviços 

básicos. Os contratos de prestação de serviço de saneamento básico devem ter como meta 

a universalização de 99% de cobertura para abastecimento de água e 90% de tratamento 

de esgoto até o final do ano de 2033.   

Ainda o marco regulatório prevê a possibilidade da criação de blocos, onde vários 

municípios poderiam usufruir do mesmo contrato de prestação de serviço, alterando assim 

a Lei 11.445/2007 art 2, inciso” XIV - prestação regionalizada dos serviços, com vistas à 

geração de ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica e 

econômico-financeira dos serviços;” Outras alteração importante na referida lei trata da 

titularidade da prestação do serviço de saneamento, onde seu art 8° foi substituído:  

Art. 8º Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico: I - 

os Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local; II - o Estado, em 

conjunto com os Municípios que compartilham efetivamente instalações 

operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso de interesse 

comum. 

 

A necessidade de acesso a serviços de saneamento básico de qualidade é 

indiscutível, e vem mostrando-se um dos protagonistas ao combate a pandemia de 
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COVID-19, onde o acesso a água potável é de extrema importância. É necessário a 

universalização destes serviços, bem como, buscar soluções inteligentes para os 

problemas técnicos já existentes. O combate da COVID-19, onde as cidades buscam 

soluções com base em tecnologia, as chamadas Smart cities, tem se mostrado uma boa 

aliada.  De acordo com Nogueira: 

Podem-se discutir as interfaces do campo do saneamento a partir de diversos 

pontos de vista. Apenas para exemplificar, pode-se abordá-las visualizando-o 

como uma área de conhecimento ou como uma política pública. Como área de 

conhecimento, o tema do saneamento requer a compreensão e o 

desenvolvimento de tecnologia para a solução dos problemas necessários para 

o adequado suprimento de água às populações, o apropriado destino dos 

esgotos gerados, o manejo ambiental e sanitariamente apropriado dos resíduos 

sólidos e das águas pluviais urbanas. “ 

O sucesso da universalização de acesso a serviços de qualidade de saneamento 

básico é necessário uma concepção multidimensional, onde as políticas públicas estejam 

alinhadas aos conhecimentos técnicos científicos.    

O novo marco do saneamento levanta discussões complexas com relação a 

universalidade dos serviços sanitários no Brasil. A privatização é tida por muitos como 

uma necessidade, uma vez que a manutenção do arranjo institucional histórico opera para 

garantir a hegemonia de grupos estaduais diretamente beneficiados por ele. Nota-se, do 

ponto de vista ambiental, que a cobertura dos serviços de saneamento, nos moldes atuais, 

é ineficiente, o que gera inúmeros passivos ambientais. Há uma defasagem notória da 

qualidade físico-química e microbiológica dos corpos hídricos nacionais, uma vez que 

estes recebem, em muitos casos, esgoto doméstico sem o tratamento devido, o que 

acarreta em problemas como a eutrofização e consequente inviabilização do recurso 

hídrico para atividades primárias e secundárias. O arranjo convencional do saneamento 

viabiliza o protagonismo institucional das companhias estaduais na prestação dos serviços 

de abastecimento de água e saneamento no Brasil. Como resultado, há um baixo 

desempenho desse setor, que culmina em danos ambientais que só irão se agravar com o 

processo de constante crescimento urbano desordenado (Souza e Costa, 2016)  

Vários grupos de interesse manifestam-se contra a privatização do saneamento, 

em prol da defesa da governança estadual para o setor. Porém, nota-se que tal oposição 

pode dar-se pela consequente reorganização da rede de interesses já constituída, uma vez 

que a arrecadação de empresas estaduais deixaria de existir, os cargos deixariam de ser 

barganhas políticas entre aliados e haveria, a exemplo do que ocorreu nos casos de 

privatização de outros setores, a transformação da cadeia de fornecedores, de modo a 
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afetar posições já consolidadas (Souza e Costa; 2016). Em contraposição, os opositores 

defendem que a estatização é a única alternativa para a universalização dos serviços, e 

que a privatização acentuaria ainda mais a segregação no acesso aos serviços de água e 

esgoto, como já se nota em comunidades carentes.  

 BOAS PRÁTICAS: SMART CITIES E O COMBATE DO COVID-19  

O estudo realizado pelo Centro de Globalização e Estratégia do Instituto de 

Estudos Superiores da IESE (BERRONE et al, 2019), analisou o índice de 

desenvolvimento de 174 cidades de 80 países. Para a realização desta análise foi 

estabelecido nove dimensões relacionadas às Smart Cities: capital humano, coesão social, 

economia, meio ambiente, governança, planejamento urbano, alcance internacional, 

tecnologia e mobilidade e, transporte. Entre esses indicadores, os que mais se adequa à 

este projeto são: meio ambiente e planejamento urbano. No indicador referente ao meio 

ambiente foram analisados aspectos como índice de emissão de Gás Carbônico (CO₂), 

resíduos sólidos e recursos hídricos renováveis. Já o de planejamento urbano foram 

avaliadas questões como Porcentagem da população urbana com instalações sanitárias 

adequadas, número de pessoas por domicílio e, aluguel de bicicletas. 

 Ainda referente a esse mesmo estudo, foi percebido que na dimensão 'meio 

ambiente' a cidade que ficou em primeiro lugar entre as mais desenvolvidas foi Reykjavík 

(Islândia) que se destaca pelo uso de recursos hídricos renováveis. E, por fim, no âmbito 

planejamento urbano destacou-se a cidade de Toronto no Canadá, que recebeu sua 

colocação por destacar-se em relação a sua infraestrutura e acesso ao saneamento 

adequado. Na Tabela 1, há uma lista das dez primeiras colocadas de acordo com tais 

indicadores.  

De acordo com o índice de Desempenho Ambiental (IPE) de 2018, a Islândia é o 

país com o segundo melhor desempenho do mundo. Quase 80% de sua produção total de 

energia e mais de 99% da produção de energia elétrica, são provenientes de energia 

hidrelétrica e geotérmica, que são utilizadas, inclusive, na construção de seus edifícios 

naturalmente verdes. Além disso, Reykjavík possui o compromisso subjacente com 

relação ao meio ambiente, para promover o uso de energia renovável e reduzir sua 

dependência de combustíveis fósseis. A cidade ainda apresentou um documento de 

política climática, ao qual apresenta um plano de ação em que são estabelecidas metas 

para uma cidade com zero emissões de carbono até 2040. 
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 Em Toronto no Canadá, desde 2017, se desenvolve um projeto de planejamento 

urbano em que é pretendido criar novas moradias em edifícios multifamiliares. O objetivo 

é desenvolver um modelo de cidade conectada, por intermédio de novas tecnologias, na 

coleta de dados através de sensores que possibilitam o esclarecimento De acordo com o 

índice de Desempenho Ambiental (IPE) de 2018, a Islândia é o país com o segundo 

melhor desempenho do mundo. Quase 80% de sua produção total de energia e mais de 

99% da produção de energia elétrica, são provenientes de energia hidrelétrica e 

geotérmica, que são utilizadas, inclusive, na construção de seus edifícios naturalmente 

verdes. Além disso, Reykjavík possui o compromisso subjacente com relação ao meio 

ambiente, para promover o uso de energia renovável e reduzir sua dependência de 

combustíveis fósseis. A cidade ainda apresentou um documento de política climática, ao 

qual apresenta um plano de ação em que são estabelecidas metas para uma cidade com 

zero emissões de carbono até 2040. 

Tabela 1: Ranking das dez primeiras cidades inteligentes nas dimensões do Meio Ambiente e do 

Planejamento Urbano. 

Posição Meio Ambiente Planejamento Urbano 

1 Reykjavík - Islândia Toronto - Canadá 

2 Wellington - Nova Zelândia Nova Iorque - EUA 

3 Copenhague, Dinamarca Vancouver, Canadá 

4 Montevidéu - Uruguai Kiev, Ucrânia 

5 Estocolmo, Suécia Chicago - EUA 

6 Tóquio, Japão Ottawa - Canadá 

7 Auckland, Nova Zelândia Montreal - Canadá 

8 Oslo, Noruega Hong Kong - China 

9 Assunção, Paraguai Londres, Reino Unido 

10 Singapura, Singapura Washington - EUA 

6Fonte: TEIXEIRA, 2020 

                                                           
6 TEIXEIRA, Fernanda Janes. Ranking das dez primeiras cidades inteligentes nas dimensões do Meio 

Ambiente e do Planejamento Urbano. Arquivo pessoal. 2020. 
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 Em Toronto no Canadá, desde 2017, se desenvolve um projeto de planejamento 

urbano em que é pretendido criar novas moradias em edifícios multifamiliares. O objetivo 

é desenvolver um modelo de cidade conectada, por intermédio de novas tecnologias, na 

coleta de dados através de sensores que possibilitam o esclarecimento dos aspectos do 

tráfego, qualidade do ar, ruído, coleta de resíduos ou desempenho da rede elétrica. Outro 

objetivo desse projeto de tecnologia preparado pela Sidewalk Labs, é transformar Toronto 

em um modelo de cidade sustentável, na qual os planos de construção verde 

desempenham o papel principal. 

 Outra cidade que se destacou nestas listas, foi a cidade de Hong Kong na China, 

a qual, segundo o site da (PROXXIMA, 2020),  para o controle do cumprimento da 

quarentena daqueles que se encontram infectados ou com suspeita de terem contraído o 

COVID-19, está sendo utilizada a IoT e a tecnologia de GPS para rastrear a 

movimentação das pessoas em observação. É aplicado o GPS, juntamente com RFID, 

Wi-fi, sinal Bluetooth e rede celular, o que possibilita a geração de um perímetro virtual 

que permite acompanhar os passos das pessoas monitoradas.  Deste modo, Os passageiros 

que chegam ao aeroporto de Hong Kong, recebem pulseiras rastreáveis e regulam o 

dispositivo assim que chegam em suas moradias. 

 

CONCLUSÃO  

 

Conclui-se, mediante a análise da atual situação do processo de urbanização do 

país, que há uma ameaça vigente ao meio ambiente, uma vez que o planejamento urbano 

é uma temática incipiente, que ainda dispõe de pouca representatividade política. Dessa 

forma, é possível pontuar que existem inúmeras tecnologias, estas, inseridas na dinâmica 

das políticas urbanas, poderiam aumentar significamente a qualidade de vida da 

população e os índices ambientais. Entretanto, é possível notar que o cenário imediatista 

da política atual, associado com uma série de ingerências e falta de capacitação dos 

decisores, culmina na ausência de políticas públicas que enfatizam o meio ambiente com 

base em informações científicas.  

As tecnologias sustentáveis, se tiverem todo o seu potencial explorado, podem 

também se configurar aliadas nos processos de universalização do acesso aos serviços 

sanitários, uma vez que promovem melhorias significativas nas redes de distribuição. 

Entretanto, há também o risco de agravamento da segregação do acesso aos serviços, caso 

este assuma, através do incentivo ao capital privado promovido pelo novo marco do 
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saneamento, um caráter meramente lucrativo. Entretanto, é preciso analisar seriamente os 

benefícios que serão trazidos pelo novo marco do saneamento, uma vez que a discussão 

sobre o tema está longe de ser esgotada, pois são incontáveis os fatores intervenientes. 

Porém, sob o viés ambiental, nota-se que as políticas públicas de saneamento são afetadas 

por atores, interesses  e instituições, de modo que seus resultados, no que diz respeito a 

cobertura dos serviços, são extremamente insatisfatórios, ameaçando a integridade 

ambiental e configurando-se como um dos mais marcantes problemas de saúde pública 

no Brasil. Dessa forma, é necessário refletir se os programas federais outrora praticados 

são realmente capazes de enfrentar e sanar a crise sanitária no Brasil, caso contrário, é 

preciso apurar a percepção sobre os possíveis benefícios e transformações que o incentivo 

ao capital privado, proposto pelo novo marco do saneamento, trará nos anos vindouros.  
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DIREITO À CIDADE E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

 

Michael Almeida di Giacomo1 

 

 

Resumo: O artigo tem por objeto de estudo o exercício do direito à cidade - por meio da 

participação cidadã - no encontro da democratização da esfera pública, a fim de 

consolidar princípios, diretrizes e demandas das comunidades no que se refere a política 

urbana. Tem-se a análise da legislação Constitucional e infraconstitucional na gestão das 

cidades e o plano diretor participativo, tendo por fundo o Estatuto da Cidade. Apresenta 

o protagonismo dos movimentos populares na construção e regulamentação da Política 

Urbana no Brasil a compor uma frente de inclusão e garantias de direitos no combate a 

lógica especulativa imobiliária.  

 

Palavras-chave: Estatuto da Cidade. Democracia. Desenvolvimento Urbano. 

Participação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir de experiências de participação cidadã, por meio de instituições previstas 

em nosso ordenamento Constitucional, infraconstitucional e, também, das diversas 

organizações de movimentos sociais e populares, denota-se instrumentos a edificar um 

sujeito coletivo e altivo na defesa de seus direitos e de sua dignidade em relação à vida 

urbana. O enfrentamento à exclusão econômica, financeira e social - imposta pelo modelo 

neoliberal eurocêntrico - fundamenta a necessária reordenação do espaço público, por 

meio de uma ação política democrática e participativa que, embora incipiente na 

democracia brasileira, robustece a compreensão da cidade como um substrato da própria 

sociedade a evidenciar o direito de viver de forma digna e em harmonia com as demais 

pessoas em um ambiente equilibrado e saudável. 

Visando a compreensão deste contexto em nosso país, chega-se ao seguinte 

problema: o quanto os espaços democráticos participativos impulsionam o efetivo 

exercício do direito à cidade? A partir desta pergunta outros questionamentos podem ser 

formulados e ao fim respondido, como: a participação dos diversos atores sociais, em 

meio a uma série de interesses econômicos e financeiros, encontra qual resultado na 

formatação urbanística das cidades? 

A fim de um melhor aproveitamento do leitor, o artigo inicia com uma breve 

consideração e apontamentos sobre a obra “O Direito à Cidade”, escrita pelo sociólogo 

                                                           
1 Advogado. Mestre em Direito pela Fundação Escola Superior do Ministério Público/RS. Especialista em 

Direito Constitucional Aplicado pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus/SP. Lattes: 

4129529576917830. michaeldigiacomo@hotmail.com 
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francês Henri Lefebvre, momento em que busco uma narrativa teórica-conceitual sobre 

as concepções da vida urbana na ideia de Lefebve. Passo seguinte, o encontro do contexto 

brasileiro frente as formas de organizações sociais e ações na busca de direitos 

relacionados à questão urbanística. No referido item trabalho a previsão Constitucional 

da matéria, bem como a infraconstitucional em que há destaque maior ao Estatuto da 

Cidade e as formas previstas de participação cidadã, por meio do Plano Diretor 

Participativo e da Gestão Democrática das Cidades.  Ao fim, uma breve conclusão sobre 

o estudo ora apresentado. 

Em relação à metodologia adota-se o estudo empírico, tendo por referencial 

legislação Constitucional, infraconstitucional e a doutrina especializada na matéria. Na 

organização do texto foi adotado um caminho dedutivo – do geral para o particular.  

 

1 O DIREITO À CIDADE 

 

O sociólogo Henri Lefebvre (2001, p. 07), autor da obra: O Direito à Cidade – Le 

droit à la ville –  logo na apresentação afirma que o direito à cidade, isto é, à vida urbana, 

é a condição de um humanismo e uma democracia renovados.  Em seu estudo consigna o 

direito à cidade a partir de uma oposição entre as necessidades urbanas, sendo as 

necessidades individuais marcadas pelo consumo e outras a partir de fundamentos 

antropológicos. Lefebvre acrescenta, ainda, necessidades especificas, tais como: “A de 

uma atividade criadora, de obra (e não apenas de produtos e bens materiais consumíveis), 

necessidades de informação, de simbolismo, de imaginário, de atividades lúdicas” (p. 

105). 

Ao formar a convicção da impossibilidade da reconstituição de uma cidade antiga 

– a possuir um sentido de habitat – o sociólogo francês compreende a construção de uma 

nova cidade a fim de superar a forma capitalista de organização social. Sua ideia é 

impulsionada na busca de um novo humanismo “na direção de uma nova práxis, um novo 

homem, o homem da sociedade urbana” (p. 108). Ao seu tempo asseverou que “a vida 

urbana ainda não começou”, pois partiam do inventário de uma sociedade milenar, a qual 

o campo dominou as cidades. Infere que a sociedade rural é a da “não abundância”, na 

qual as pessoas viviam em penúria, em “privações aceitas ou repudiadas” (p. 108). 

Destaca que a crise da sociedade tradicional acompanha a crise da mundialização agrária 

- igualmente tradicional - e que cabe a “nós” resolver essa dupla crise. Desse modo, afirma 

ser o direito à cidade a forma de uma sociedade organizada em outras bases que não a 

capitalista. E, enquanto direito, o vê como forma superior a congregar o próprio direito à 
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liberdade, a individualização na socialização, o direito a participar da construção da 

cidade e da apropriação do produto produzido. (LEFEBVRE, 2001, p. 109). 

Um dos pontos interessantes na obra de Lefebvre se dá na arguição de que houve 

uma explosão da morfologia tradicional das cidades a partir das questões de organização 

industrial e da planificação global. O autor assinala como questões a ocultar os problemas 

da cidade e da sociedade urbana: a moradia e o habitat. Ao final, consubstancia que a 

realização da sociedade urbana exige uma planificação orientada para as necessidades 

sociais, necessidades da sociedade urbana. Sob sua ótica, a classe operária sofre as 

consequências da explosão das antigas morfologias e se torna vítima de uma segregação. 

A antiga miséria proletária tende a desaparecer nos grandes centros industrias e dá espaço 

para o surgimento de um outro contexto de miséria: a do habitat. (LEFEBVRE, 2001, pg. 

134 - 137).  

Ao evidenciar seu pensamento marxista, o autor conceitua a reforma urbana do 

século XX, como sendo revolucionária, uma estratégia que se opõe a estratégia da classe 

dominante. Ainda, afirma que somente o proletariado tem condições de construir um novo 

humanismo, diferente do velho humanismo liberal, no sentido de que, 

[...] o humanismo do homem urbano para o qual e pelo qual a cidade e sua 

própria vida cotidiana se tornam obra, apropriação, valor de uso (e não de 

troca) servindo-se de todos os meios da ciência, da arte, da técnica, do domínio 

sobre a natureza material. (LEFEBVRE, 2001, p. 140). 

 

A partir dessa concepção teórico social é possível perceber uma agenda política 

de diversos movimentos sociais na busca de um direito à cidade ainda mais amplo do que 

a própria liberdade individual, mas, ao direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade. 

É o exercício permanente de um poder coletivo, a fim de remodelar os processos de 

urbanização. (HARVEY, 1993, p. 28).   

 

2 O CONTEXTO BRASILEIRO 

 

A convivência de diferentes modos de vida, ideologias, políticas e culturas 

consubstanciam a vida urbana e, em meio a um sistema capitalista a impulsionar o 

consumismo exacerbado, resta configurado no extrato social com a evidente expulsão das 

pessoas com menor poder econômico para os recantos das cidades. Sob essa lógica, de 

um mercado baseado no encontro do lucro, há um forte contraste com o próprio direito à 

cidade, o qual impulsiona contextos de miséria urbana. Nesta quadra, constata-se na 

década de 1960 os primeiros movimentos em favor de uma reforma urbana no Brasil. Em 

seu nascedouro, é possível referir-se a defesa por parte de setores progressistas da 
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sociedade na realização de uma Reforma Agrária, matéria que já consubstanciava o plano 

de metas do governo do então Presidente João Goulart. 

 À referida organização social e seus meios de manifestações, tem-se por marco 

histórico o Seminário Nacional de Habitação e Reforma Urbana, no ano de 1963. O 

seminário teve como ponto de partida, refletir o crescimento das áreas urbanas, a 

necessidade de organização social e da participação dos cidadãos nos destinos das 

cidades. Entre as medidas aprovadas e apresentadas em documento, tem-se o justo uso do 

solo urbano, à ordenação das aglomerações urbanas e a destinação de habitação digna aos 

munícipes. O movimento arrefeceu por advento do golpe militar – 1964 – o qual 

implantou uma ditadura que durou mais de 20 anos no país.  Neste contexto, as ações 

participativas e as reinvindicações dos movimentos organizados foram suprimidas a 

culminar com um planejamento urbano centralizador e tecnocrático. (SAULE JÚNIOR; 

UZZO, 2009, on-line). 

Contudo, o debate sobre a reforma urbana ressurgiu entre os anos de 1970 e 1980, 

quando os movimentos sociais fortaleceram um discurso e uma prática social na busca e 

encontro de sua autonomia. Nesta a ideia, a Igreja Católica deu sua contribuição com o 

lançamento do documento “Ação Pastoral e o Solo Urbano” – considerado um marco 

significativo na luta em defesa da reforma urbana.  Neste período, à letra de Nelson Saule 

e Karina Uzzo (2009, on-line), o panorama urbano brasileiro havia mudado, pois restava 

marcado por um “êxodo rural entre os anos de 1940 e 1991, momento em que a população 

urbana aumentou de 31,2% a 75% do total da população nacional”. 

Nesse sentido, “com o fortalecimento gradual de um novo pacto sociopolítico 

nacional, havia um amplo reconhecimento social da necessidade de promoção de 

reformas políticas e jurídicas mais profundas no país, levando, assim, [...] ao processo 

constituinte de 1986-1988” (ALFOSÍN; EDÉSIO, 2010, p. 13). O cenário do Movimento 

Nacional pela Reforma Urbana teve no âmago da sua mobilização um grupo heterogêneo 

a reunir uma série de organizações da sociedade civil. Entre as quais, importa destacar os 

movimentos e entidades de profissionais e organizações não-governamentais; os 

sindicatos, tais como a Federação Nacional dos Engenheiros, Federação de Órgãos para 

Assistência Social e Educacional (FASE). E, ainda, o Movimento dos Favelados, 

Associação dos Mutuários, Instituto dos Arquitetos, Federação dos Moradores do Rio de 

Janeiro (FAMERJ), pastorais, movimentos sociais de luta pela moradia, entre tantos 

outros de mesma importância para a matéria. (SAULE JÚNIOR; UZZO, 2009, on-line). 
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O conceito definido pelo movimento teve por fundo uma nova ética social que 

“condena a cidade como fonte de lucros para poucos em troca da pobreza de muitos” 

(SAULE JÚNIOR; UZZO, 2009, on-line). E incluiu em sua agenda - tendo por bandeira o 

direito à cidade - a gestão democrática e participativa, a subordinação da propriedade à 

função social, com sanções aos proprietários que não a cumprirem.  

As normas de caráter Constitucional e infraconstitucional do direito urbanístico-

resultado da luta e conquistas dos movimentos populares antes mencionados – compõe 

os fundamentos do item a seguir. 

 

3 A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 

 

A partir da Constituição de 1988, o novo patamar de entidade pública, a elevar os 

municípios à condição de ente federativo ao reconhecer suas singularidades e, ainda, a 

sua autonomia, consubstancia uma máxima de organização e ordenamentos a disciplinar 

a ocupação do espaço urbano que passaram a determinar ações e políticas públicas 

importantes no âmbito dos municípios brasileiros. Entre os avanços obtidos na Carta 

Federal, a participação dos cidadãos nas decisões de interesses públicos fundamenta o 

Estado Democrático de Direito e oportuniza que as demandas populares possam ser 

ouvidas, respeitadas e muitas vezes serem parte das políticas públicas implantadas pelos 

governantes. (OLIVEIRA, 2001, p. 15). 

Nesta construção, a Lei Federal nº 10.257, de 10.07.2001, regulamentou os artigos 

182 e 183 da Carta Federal e restou a estabelecer diretrizes da política urbana no 

denominado Estatuto da Cidade. O referido estatuto, de forma efetiva, estabelece normas 

de ordem pública e interesse social a regular o uso da propriedade urbana a fim de atender 

o bem coletivo, a segurança e o equilíbrio ambiental, indo ao encontro do bem-estar das 

pessoas. O debate, a culminar com a regulamentação da Política Urbana no Brasil, 

segundo Zélia Leocádia Jardim, tem relevância histórica para “movimentos sociais 

urbanos combativos [...] que lutaram pela consolidação e aplicação de normas e políticas 

públicas urbanísticas e para o desenvolvimento sustentável das cidades”. (JARDIM, 

2007, p. 97). 

Entre as diretrizes gerais, a fomentar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e da propriedade urbana, destaco a garantia do direito a cidades sustentáveis e 

a gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas da comunidade, a justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de 

urbanização, a adequação da política econômica, tributária e financeira aos objetivos do 
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desenvolvimento urbano, a recuperação da valorização imobiliária pelo poder público, a 

regularização fundiária e a proteção do patrimônio público. (PINTO; CUSTÓDIO, 2018, 

p. 237). 

O Estatuto da Cidade é considerado por Vitor Carvalho e Vinícius Custódio como 

a lei mais importante para a realização da política urbana. Sendo, também, robustecida 

com a edição da Medida provisória nº 2.220 de 2001, que dispõe sobre a Concessão de 

Uso Especial para a Moradia (CUEM) e criou o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Urbano, transformado em Conselho das Cidades (ConCidades). O referido estatuto foi, 

ainda, alterado por dez diplomas legais, entre as quais destaco a Lei Federal nº 

12.608/2012 – que trata da prevenção de desastres naturais – a Lei Federal nº 10.406/2002 

complementou o direito de propriedade previsto no estatuto e reconhece a função social 

da propriedade. A Lei Federal nº 13.465/2017 – acrescentou condomínio de lotes, o 

direito de laje e o condomínio urbano simples, e, ainda, detalhou a figura da arrecadação 

de imóveis abandonados. Em relação às regiões metropolitanas, a Lei Federal nº 

13.089/2015 – institui o Estatuto da Metrópole, definiu conceitos e um conteúdo mínimo 

das leis complementares estaduais instituidoras de regiões metropolitanas. A política 

habitacional foi tratada por meio das Leis Federais de nº 11.124/2005 e nº 11.977/2009 – 

a primeira, um projeto de lei de iniciativa popular, instituiu o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social; a segunda, criou o Programa Minha Casa, Minha Vida. A 

partir desse momento a nova ordem jurídico-urbanista gerou uma série de experiências 

locais por meio da aprovação de leis municipais urbanísticas e ambientais. (PINTO; 

CUSTÓDIO, 2018, p. 238). 

No contexto supradescrito, a participação cidadã se dá por muitas formas a fim de 

ampliar a gestão democrática dos municípios, assim,  

[...] diversos mecanismos foram reconhecidos para garantir a efetiva 

participação dos cidadãos e associações no planejamento e na gestão urbana: 

audiências públicas, consultas, criação de conselhos, estudos de impacto de 

vizinhança e de impacto ambiental, iniciativa popular na propositura de leis 

urbanísticas, acesso ao poder judiciário para defesa da ordem urbanística e 

especialmente às práticas do orçamento participativo. (ALFOSÍN; EDÉSIO, 

2010, p. 20). 

 

 Com efeito, pela característica própria do presente estudo, não ampliarei o 

conceito em si. A proveito o breve espaço deste artigo para destacar alguns instrumentos 

que proporcionam ao cidadão tornar-se protagonista nos destinos da sua cidade. É o ponto 

a seguir. 
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3.1 O Plano Diretor Participativo 

 

Um dos instrumentos a ser destacado é a efetiva participação da comunidade no 

âmbito local por meio do Plano Diretor Participativo. Os objetivos do plano são atendidos 

quanto mais abertos forem à inovação e à criatividade e quanto mais estimulem a 

participação dos cidadãos e a produção coletiva.2 (ROLNIK; PINHEIRO, 2004, p. 13).  

Por esse caminho, o plano diretor, previsto no capítulo III do Estatuto da Cidade, 

consubstancia um instrumento basilar da reorganização urbanística a partir de três eixos 

principais: a inclusão territorial, que é assegurar à população pobre o acesso à terra urbana 

e bem localizada, a posse segura e inequívoca da moradia em áreas ocupadas; a 

permanente justiça social, ou seja, a distribuição mais justa dos custos e dos benefícios 

do desenvolvimento urbano e, por fim, a gestão democrática, no sentido de aplicar 

instrumentos a garantir a efetiva participação nas decisões e na implementação do plano. 

(ROLNIK; SCHASBERG; PINHEIRO, 2004, p. 23). 

Nessa ideia, o coletivo dos cidadãos compõe o planejamento da cidade e 

interferem diretamente em seu desenvolvimento. Tendo por fundamento interagir com as 

dinâmicas do mercado econômico, o plano diretor tem real importância a fim de ser mais 

um instrumento a combater as desigualdades sociais. O planejamento territorial é um 

modo de definição da forma de ocupação de espaços e pode-se converter a cidade em 

benefício para todos a fim de garantir condições a financiar o desenvolvimento municipal. 

O processo acaba sendo um importante momento a fim de estabelecer um calendário de 

avaliações e correções de rumos para os governantes. (ROLNIK; PINHEIRO, 2004, p. 

14). 

É bom que se registre que a implantação de plano diretor nos municípios não foi 

tarefa fácil, pois, muitos ainda não respeitavam o direito da população em participar das 

decisões de forma satisfatória e adequada como prevê a legislação. Dessa maneira, 

denota-se, à letra de Evanize Rodrigues e Benedito Barbosa, (2010, p. 26), que: “Os 

movimentos sociais organizados pleitearam participar não só das audiências públicas, 

mas de todo o procedimento de elaboração do referido plano municipal”.  

Entretanto, devido a negativa de alguns Poderes Executivos Municipais, foi 

necessário em diversas ocasiões a intervenção do Ministério Público e do Poder 

                                                           
2 O Plano Diretor Participativo foi incentivado pelos Ministério da Cidades e pelo Conselho Nacional das 

Cidades, no ano de 2004, conforme Resolução nº 15 “Uma Campanha Nacional de Sensibilização e 

Mobilização visando à elaboração e implementação dos planos diretores participativos, com o objetivo de 

construir cidades includentes, democráticas e sustentáveis”.  
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Judiciário. Os casos que demonstram com mais clareza o supramencionado são possíveis 

de serem observados por argumentos autoritários ou tecnocráticos, principalmente, a 

questionar a capacidade das pessoas em debater as matérias tratadas. Um dos exemplos 

ocorreu na cidade de Salvador/Bahia em que o processo teve tamanha conturbação que 

chegou, em determinado momento, a ser suspenso pelo Ministério Público. 

 

3.2 Elaboração do Plano Diretor: o procedimento 

 

O processo de elaboração do plano diretor – que deixa de ser o plano de alguns 

para ser o plano de todos - deve ser conduzido pelo Poder Executivo em sintonia com 

representantes do Poder Legislativo e da comunidade. Inicialmente cabe a cada prefeitura 

organizar a sua equipe interna a fim de mapear as informações já disponíveis e adequar o 

plano diretor a legislação atualizada sobre direito urbanístico.  

Ao estabelecer o debate acerca da elaboração ou revisão do plano diretor se faz 

importante a instalação do Conselho da Cidade, enquanto instrumento de gestão 

democrática e que atua como órgão superior de aconselhamento e planejamento urbano. 

O referido Conselho é composto por representantes do poder público – indicados - e da 

sociedade civil organizada por meio de setores e difusas – escolhidos por meio de 

processo eleitoral.   

Entre as principais tarefas do Conselho da Cidade destaca-se o acompanhamento 

e avaliação do plano diretor; o estimulo a integração e cooperação entre a sociedade civil 

e os órgãos públicos; a realização de estudos, seminários etc..; também, propor e 

acompanhar a utilização dos recursos do fundo municipal de desenvolvimento urbano e, 

ainda, convocar a Conferência da Cidade. 

Os temas a serem tratados no plano diretor e debatidos com a comunidade devem 

ter atenção pelo menos a alguns pontos, tais como: a geração de emprego e renda, a fim 

de promover condições para evitar o esvaziamento das cidades; a regularização fundiária 

de áreas irregulares, prevenir a ocupação de áreas de riscos, delimitar áreas para habitação 

de interesse social; proteger o patrimônio cultural e ambiental; planejar a recuperação de 

áreas degradadas e estabelecer a gestão sustentável das águas pluviais urbanas; conter a 

expansão ilimitada do município para as periferias ao induzir a ocupação dos vazios 

urbanos. Assim, o plano diretor deve considerar aspectos ambientais, culturais, turísticos, 

econômicos e sociais de forma articulada e na ideia de promover o bem-estar das pessoas. 

(ROLNIK; PINHEIRO, 2004, pgs. 27 e 28). Um dos temas de destacada relevância e que 

teve forte mobilização popular neste último período foi a conceituação e demarcação das 
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Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). A demarcação das referidas zonas eleva a 

noção de segurança da posse; contudo não a garante expressamente. A dificuldade reside 

em demarcar as áreas vazias para promover a habitação popular, assim, muitos planos 

previram o instrumento, porém não demarcaram às áreas.  

À cognição de Evanize Rodrigues e Benedito Barbosa, um dos pontos conflitantes 

na implantação dos planos diretores está “na realização de grandes projetos urbanos, 

ampliação de vias e revitalização de áreas onde estão localizados assentamentos 

populares”. O fato a ser consignado reside em uma lógica de exclusão social, pois ao 

implementar os referidos projetos, o poder público – que antes havia permitido a 

ocupação com sua omissão ou conivência - agora, a partir do interesse do capital 

imobiliário e no argumento de “melhorar” o local - expulsa a população para as periferias 

e recantos da cidade. Essa situação causa enorme transtorno às pessoas que passam a ter 

menos oportunidades de exercer seu direito à cidade, principalmente, em atividades como 

trabalho, lazer, ensino, entre outras de mesma importância. (RODRIGUES; BARBOSA, 

2010, p. 27). 

Ato contínuo à elaboração da proposta do plano diretor – a fim de intensificar o 

caráter democrático e participativo – se faz necessário a realização de audiências públicas 

abertas em várias regiões da cidade, no intuito de debater a proposta e aperfeiçoa-la no 

encontro dos interesses das comunidades que formam o município. Na condição de parte 

do processo de planejamento da cidade, o plano diretor - aprovado por lei municipal - 

deve estar integrado ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento 

anual. Importa trazer que o plano não é imutável, e pelo caráter dinâmico das 

transformações das cidades, deve ser revisto a cada 10 anos. 

Ainda sobre a implantação dos planos diretores, é de trazer à lume a atuação da 

Organização das Nações Unidas, por meio do Programa das Nações Unidas para 

Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT). O supramencionado programa está 

presente no Brasil há mais de 20 anos e, em 2014, reconheceu o Plano Diretor Estratégico 

de São Paulo como uma referência de implementação da Nova Agenda Urbana; embora 

o mesmo plano tenha recebido fortes manifestações contrárias oriundas de movimentos 

sociais a denunciar que seu objeto privilegiava a especulação imobiliária. Atualmente, o 

ONU-HABITAT tem acompanhando o processo de revisão dos planos diretores de Belo 

Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, entre outras cidades.  Os técnicos que atuam no 

programa assinalam que os municípios que implementaram o plano diretor obtiveram 
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êxito numa conduta mais sustentável do planejamento e desenvolvimento urbano. (ONU, 

2019, on-line). 

Em sede de processo legiferante, no mês de fevereiro de 2019, o deputado federal 

Luiz Lima, apresentou projeto de lei a fim de prever a obrigatoriedade de elaboração de 

um “plano de gestão democrática”, como parte do plano diretor das cidades a partir da 

previsão de mecanismos institucionais de participação e controle social. Na justificativa, 

o parlamentar arguiu que embora o Estatuto da Cidade tenha um capítulo sobre Gestão 

Democrática das Cidades, a gestão democrática da política urbana ainda é uma realidade 

distante. Afirma que os princípios e diretrizes previstos no estatuto não são efetivamente 

incorporados na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano. Sua proposição busca alterar o artigo 42, em seu 

inciso IV do Estatuto da Cidade e entende que é uma iniciativa que contribuirá para que 

os princípios e diretrizes antes mencionados materializem-se nas cidades brasileira.  

(BRASIL, 2001, on-line). 

O referido projeto de lei, a partir dos modelos da prática de gestão democrática 

que nos últimos anos estamos a acompanhar nos municípios brasileiros, parece, até certo 

ponto, um contrassenso. Porém, é de se anotar que há interesses opostos ao processo de 

democratização da gestão das cidades, oriundos, principalmente, dos que esperam 

especular no ramo imobiliário. É preciso estar atento e vigilante.  O projeto de lei, no 

caso, serve também para que essas dificuldades sejam debatidas e, assim, seja priorizada 

a garantia de intervenção da população na organização de seu espaço de vida na cidade. 

E, ainda, corrobora para ultrapassar os obstáculos postos pela complexidade das relações 

e interesses econômicos que, por vezes, se presta a criar um segmento excluído do próprio 

exercício do direito à cidade.  

 

3.3 A gestão democrática da cidade 

 

O crescimento desacelerado nas áreas urbanas nos remete a uma construção social 

que, por vezes, se configura pela precariedade habitacional, segregação social e a diversos 

problemas de infraestrutura e segurança às pessoas. Por esse viés, a elaboração de 

políticas públicas de inclusão e a garantia de direitos torna-se a matriz propulsora na busca 

da inversão de uma realidade muitas vezes cruel e desumana. O processo no combate a 

lógica especulativa imobiliária - a fim de resguardar uma melhor alocação de recursos 
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públicos nos diferentes serviços prestados à população - é uma das ações a garantir a 

igualdade sócio-espacial.  

Nessa discussão, é facilmente percebido que muitos são os recursos investidos em 

obras e serviços que não coadunam com a demanda da sociedade a qual é dirigido. Um 

grande número de obras inacabadas faz parte do dia-a-dia das pessoas, em uma franca 

demonstração de ineficiência e má gestão dos recursos públicos. Um exemplo muito vivo 

em nosso cotidiano são as obras programadas para a realização da Copa do Mundo de 

Futebol, no ano de 2014.  

A fim de uma melhor ilustração, observo a programação de obras na cidade de 

Porto Alegre em que de dezessete projetos, somente sete foram concluídos a tempo do 

início dos jogos. Outros dois ainda nem saíram do “papel” e três ainda estão na metade 

dos trabalhos. Cinco obras estavam previstas para serem concluídas somente no ano de 

2019. Os motivos alegados foram muitos, tais como: a falta de recursos, projetos mal 

planejados, a necessidade de ser feito reassentamentos de famílias e desapropriações de 

terrenos particulares, além, claro, da crise econômica que afeta o país e o próprio setor da 

construção civil. (FONSECA; FARINA, 2019, on-line). 

No contexto supramencionado, a participação social nos destinos da cidade é 

fundamental para a consolidação do bem-estar de toda a comunidade e para o controle da 

aplicação dos recursos públicos. Em uma democracia representativa, o povo recepciona 

o governante e confere a ele a legitimidade para decidir em seu nome. A representação 

parlamentar acaba por ser inerente e necessária em uma sociedade numerosa e de tamanha 

complexidade como a brasileira.   

Contudo, é de afirmar, no ensinamento de Norberto Bobbio (2015, p. 29), que: “A 

democracia é idealmente o governo do poder visível, isto é, do governo cujos atos se 

desenrolam em público e sob o controle da opinião pública”. Portanto, a participação 

coletiva nos destinos da cidade é deve ser tida como peça capital na definição dos 

investimentos e das demandas sociais que devem ser atendidas, o que certamente 

contribui para a eficiência do poder público. Consiga-se a essa ideia que o cidadão não 

deve ser parte ou protagonista somente no período eleitoral, a cada dois anos. É imperioso 

que sua atuação frente às questões que lhe afetam diretamente seja garantida e exercida 

da maneira mais livre possível.  

 A partir da premissa alhures é de trazer ao debate o disposto no capítulo IV do 

Estatuto da Cidade. O referido capítulo normatiza a Gestão Democrática a Cidade por 
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meio de órgãos colegiados de política urbana, debates, seminários, audiências, consultas 

públicas, planos e projetos de lei de iniciativa popular. A previsão deste capítulo evidencia 

que, embora haja extremos –antagônicos, concorrentes e complementares na vida urbana 

das cidades – o debate participativo e democrático é o caminho para atender aos princípios 

constitucionais de direito à cidade, da função social da propriedade e da justa distribuição 

dos benefícios e ônus do processo de utilização. (OLIVEIRA, 2001, p. 16).  

A participação cidadã é substancialmente provedora de legitimidade e controle da 

ação do ente público. Portanto, a importância da gestão democrática é o eficaz aparato 

social na fiscalização dos atos da administração, do próprio legislativo municipal e, 

 

[...] esse controle social é importantíssimo para assegurar a efetiva aplicação 

dos instrumentos de reforma urbana trazidos pelo Estatuto da Cidade, ainda 

mais quando outras modalidades de controle previstos na Constituição, 

sobretudo a legislativa e a judiciária, têm-se mostrado de duvidosa 

operacionalidade e eficiência. (MATTOS, 2002, p. 301). 

 

A eficácia dos dispositivos de participação cidadã - previstos no estatuto da cidade 

– vai ao encontro da garantia e eficácia do pleno exercício da cidadania. O que se propõe 

é uma evolução da tradição autoritária da gestão pública, afastando o tempo em que as 

decisões eram tomadas a portas fechadas, “no interior de gabinetes e simplesmente 

impostas à população” (OLIVEIRA, 2002, p. 109). Dessa maneira, os instrumentos de 

participação popular, previstos no Estatuto da Cidade, bem como as normas 

constitucionais, rompem com determinado grau de autoritarismo que pode ser percebido 

em alguns níveis de representação de agentes políticos ou públicos. Conforme Denise 

Bittencourt e Ralfe Romero, (2012, p. 306), “a participação na construção das cidades 

deve orientar-se por uma razão comunicativa, fundada na linguagem que busca o 

consenso entre os cidadãos por meio do diálogo”. O rompimento ocorre na eficaz 

articulação da democracia representativa com a democracia participativa, que deve atuar 

conjuntamente com os movimentos sociais, a fim de que seja posta nas reinvindicações 

temáticas a ideia de ir ao encontro do equilíbrio na correlação de forças que surgem no 

debate em relação aos destinos da cidade.  

Um dos exemplos a respeito pode ser contemplado no início da década de 1990, 

no município de Porto Alegre, RS. Neste ano, o poder executivo iniciou um trabalho de 

regularização fundiária e, para tanto, instrumentalizou o debate público a partir de uma 

forma inovadora de participação popular: Orçamento Participativo. A ocupação do 
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espaço democrático fortaleceu a posição da população hipossuficiente na relação do 

debate urbanístico, e: 

Num primeiro momento, o Poder Público preocupou-se em mapear os focos 

de desigualdade e de exclusão social, delimitando quais as reivindicações mais 

frequentes das regiões mais pobres, que se resumiam em questões de 

saneamento, iluminação pública, calçamento, serviços públicos como escola, 

postos de saúde. O que marca esta proposta é a forma como as necessidades 

sociais são atendidas, abandonando a forma tradicional, marcadamente 

clientelista e populista, para tentar criar mecanismos de debate público que 

estimulam a cidadania ativa. BITTENCOURT; ROMERO, 2012, p. 306). 

 

A gestão democrática das cidades é também um dos meios de buscar a correção 

de rota de um Brasil com uma brutal desigualdade social. Um país onde o poder 

econômico e financeiro é a matriz propulsora de grande parte dos governos locais, sendo 

que no âmbito nacional, é a própria bússola dos governantes. Os problemas urbanísticos 

enfrentados, em maior ou menor escala pelas populações – principalmente de baixa renda 

– somente poderão ser equacionados, ou minimizados, por meio de intensa e efetiva 

gestão democrática da coisa pública. E isso só acontecerá, e só terá valor, com uma real 

participação social.  

 

 BREVES CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O direito à cidade, a ideia de que é possível viver e conviver em harmonia em um 

espaço público que se presta ao bem-estar de todos, somente é possível a partir da plena 

militância cidadã e da efetiva ocupação dos espaços democráticos de diálogo. 

Nesse caminho, os instrumentos previstos no ordenamento Constitucional e 

infraconstitucional representam, até certo ponto, um avanço na defesa de direitos 

humanos fundamentais do exercício de participação cidadã. Porém, é preciso estar 

vigilante e atento, a fim de evitar retrocessos.  

 A formação de uma agenda positiva no direito urbanístico, ao ser implantada nos 

grandes centros do nosso país, enfrentou, e ainda enfrenta, grande resistência por parte 

do capital especulativo imobiliário. Contudo, mesmo que ao cidadão seja dificultado o 

exercício do seu direito à cidade, se faz necessário que a ocupação deste espaço aconteça 

e rompa com o modelo de cidade de base capitalista, que tem por viés a exploração das 

áreas mais valorizados pelos detentores do capital e, consequentemente, a exclusão do 

acesso das pessoas de baixa renda à infraestrutura que a cidade dispõe e que, por direito 

de cada cidadão, deve estar à disposição de todos e não somente de um segmento social.  
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Portanto, as políticas públicas de desenvolvimento devem abarcar um conjunto de 

ações sociais, econômicas e políticas a partir do respeito ao diálogo, pois, assim, será 

possível diluir focos de desigualdades e exclusão social.  
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O PAPEL DAS OCUPAÇÕES URBANAS PARA A EFETIVAÇÃO DA JUSTIÇA 

SOCIAL: UMA ANÁLISE DA OCUPAÇÃO IZIDORA 

 

Osvaldo José Gonçalves de Mesquita Filho1 

 

Resumo: O presente ensaio objetiva trazer as relações existentes entre as ocupações urbanas 

e busca pela justiça espacial, a partir de uma análise do Caso Izidora, o qual é emblemático 

dentro do cenário nacional. No primeiro tópico, será feita uma digressão propedêutica acerca 

do conceito de justiça espacial. Em seguida, adentra-se no campo da relação entre o Direito 

e a especialidade, analisando o Direito enquanto componente da luta pela democratização da 

cidade. Inicia-se, então, a discussão acerca do papel das ocupações urbanas na produção do 

espaço e na democratização das cidades. Por fim, apresenta-se a Ocupação Izidora, com suas 

idas e vindas durante a tramitação judicial e acordo posteriormente firmado, buscando 

entender como a mobilização social e a consolidação de uma ocupação urbana são 

importantes para a reconfiguração espacial e para a efetivação de direitos. Conclui-se que, 

mesmo de forma inicial, a Ocupação Izidora demonstra a importância das ocupações urbanas 

para a consolidação de direitos e reconfiguração do espaço urbano, rompendo com a lógica 

vigente ao demonstrar a intrínseca ligação entre Direito e produção espacial. 

 

Palavras-chave: Ocupações Urbanas. Justiça Espacial. Ocupação Izidora. Mobilização 

Social. Direito à Moradia 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cidades brasileiras, há tempos, passaram a ser o principal locus de moradia e 

sobrevivência da população brasileira. O processo de urbanização se deu de forma acelerada 

e desigual, e, de forma estrutural e histórica, consolidou a informalidade como uma realidade 

vívida e, cada vez mais, crescente (Cf. VILLAÇA, 2013, p. 28-42). Dimensionada a 

informalidade ao escopo deste artigo, que quer dizer respeito à ilegalidade da moradia, dados 

da Fundação João Pinheiro (2013, p. 33) mostram que o déficit habitacional do Brasil é de 

6.335.743 domicílios, o que corresponde a 9,3% do total nacional. 

Tal informalidade teve início nos tempos de Brasil Colônia, o que justifica um espaço 

marcado pela dualidade entre Direito e produção espacial, já que, ao longo de todos esses 

anos, a ordem jurídica destinou-se somente à parcela dos cidadãos e da cidade. Há quem 

defenda que o processo de desenvolvimento urbano informal não é mais a exceção, mas sim 
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a regra da produção social do espaço urbano no Brasil (Cf. FERNANDES, 2004, p. 309-

365). 

As ideias estão fora do lugar e o lugar está fora das ideias (MARICATO, 2013, p. 

121-192); existe a cidade oficial e a cidade real, a cidade está partida (VENTURA, 1994); 

os lugares – informal versus formal -  estão em guerra (ROLNIK, 2019); a cidade é dual 

(CASTELLS, 1995); o nó da terra é a razão da desigualdade e a informalidade 

(MARICATO, 2014); existe uma outra cidade construída ao fim da cidade (PRADO, 2016). 

Todas essas teorias são importantes para afirmar que a informalidade está posta, consolidada 

e em ritmo crescente. 

O objetivo deste artigo é trazer a relação existente entre o Direito e o espaço, a 

chamada Justiça Espacial, demonstrando como as ocupações urbanas, em especial a 

Ocupação Izidora, exacerbam as interligações entre esses dois campos. A moradia informal 

representa uma ruptura em toda a estrutura vigente – jurídica, social, política e ambiental -, 

e seu grau de consolidação atual, em especial na Ocupação Izidora, objeto desta análise, 

permitiu que, mesmo de forma incipiente, consolidassem direitos, rompendo com 

determinados preceitos jurídicos consolidados, a serem analisados com base na Justiça 

Espacial. 

 

2 JUSTIÇA ESPACIAL, DEMOCRATIZAÇÃO DAS CIDADES E AS OCUPAÇÕES 

URBANAS 

 

2.1 O que é justiça espacial? 

 

A fim de conceituar justiça espacial, utiliza-se como marco teórico a obra de Edward 

W. Soja, “En busca de la justicia espacial.”e o ensaio de Philippe Gervais-Lambony, “A 

justiça espacial, experiências e pistas de pesquisa”. Vale ressaltar que o objetivo é 

apresentar os conceitos ao leitor, de maneira propedêutica, sem adentrar em discussões mais 

profundas sobre o tema. 

Para Soja (2014, p. 33), justiça espacial seria, como um conceito teórico, um ponto 

central para análises empíricas e um objetivo para a ação social e política. Define a ideia de 

que a justiça, independente de como seja definida, tem consequências geográficas, na medida 

em que a espacialidade da justiça seria um componente integral e formativo de toda estrutura, 
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uma parte vital de como a justiça e a injustiça se constroem socialmente e evoluem no tempo. 

A busca pela justiça espacial viria, necessariamente, de uma luta por geografia. 

A partir dessa noção de dialética socioespacial, viria a percepção de que a 

espacialidade dá forma às relações sociais e ao desenvolvimento da sociedade, da mesma 

forma que os processos sociais configuram e dão sentido às espacialidades humanas (SOJA, 

2014, p. 36). Sendo assim, a busca pela justiça espacial, nos moldes do mencionado autor, 

pretende amplificar e estender os conceitos de justiça - social, econômica e ambiental - para 

novas áreas do conhecimento e prática política, sem sobreposição ou hierarquia, já que tudo 

que é social é simultaneamente espacial e vice-versa (Ibid., p. 38).  

Nessa mesma linha, Gervais-Lambony (2017, p. 118) defende que estudar justiça 

espacial é analisar as consequências da organização do espaço em termos de justiça e 

injustiça social, e vice-versa. O espaço seria um produto social e político, havendo uma inter-

relação direta entre o social e o espacial. Sendo assim, seria possível que a sociedade agisse 

sobre o espaço para garantir que essa produção espacial seja mais ou menos justa. E tal ação 

modificadora do espaço seria através de atividades sociais e políticas (SOJA, 2014, p. 36), 

sendo esse o papel das ocupações urbanas e de toda organização social que lhes é inerente. 

 

2.2 O Direito e a luta pela democratização dos usos da cidade 

 

Na linha do que defendem os marcos teóricos adotados acerca da justiça espacial, 

não há como se pensar em espaço sem se remeter ao Direito, de modo que a recíproca 

também é verdadeira, visto que ambos estão conectados de maneira intrínseca. Todavia, o 

que deve ser atentamente observado é em qual grau essa relação é configurada.  

Por um lado,  pode-se pensar na construção do espaço em uma perspectiva espelhada 

na jurisdição, com moldes legalistas e restritivos, o que acaba por desconsiderar suas 

particularidades, sendo uma perspectiva bastante limitada. Doutro lado, caso se vislumbre a 

construção espacial de forma totalmente dissociada do Direito, o espaço produzido vai ser 

totalmente desordenado e sem qualquer sustentação estrutural, uma vez que o Direito se faz 

presente em todas as esferas da sociedade, não sendo diferente na produção espacial. 

Concebendo o espaço a partir da tônica lefebvriana, definido como uma concreta 

abstração, por permitir a combinação de material e imaterial, concreto e abstrato 

(PHILIPPOPOULOS-MILHALOPOULOS, 2017, p. 635-661), nenhuma das concepções 
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acima aludidas estariam corretas. Para fins de mensurar o grau de imbricação/interligação 

entre Direito e produção espacial, o espaço - exatamente por ser uma concreta abstração, 

combinando material e imaterial - adquire características únicas, razão pela qual deve-se 

debater caso a caso, sem uma regra geral, sempre com referência na Justiça Espacial, que 

objetiva interligar Direito e espaço.  

Contudo, em países de matriz legal positivista, com alto nível de burocratização, tal 

como no Brasil, é comum que a relação entre Direito e espaço se aproxime do viés que ignora 

a relação entre Direito e espaço, conduzindo à afirmação de que nosso ordenamento legal 

não enxerga a espacialidade. Não enxergar o espaço é negá-lo como instituto, como 

fenômeno, como ocorrência, como detentor de características próprias e peculiares.   

Uma vez que se considera o espaço como um produto social e político, há 

consequentemente uma inter-relação direta entre o social e o espacial. Dessa feita, é possível 

agir sobre o espaço para garantir que essa sua produção seja mais ou menos favorável a 

todos, ou, ao contrário, que ela seja exclusiva e controlada por alguns (GERVAIS-

LAMBONY, 2017, p. 112). Esse é o papel das ocupações urbanas, que buscam a construção 

de um espaço mais justo para todos. 

Atingindo a noção de que Direito e espaço estão conexos, e a maneira como um 

comumente se sobrepõe ao outro, surgem discussões teóricas que propiciam uma 

visualização mais concreta/palpável. A questão do direito à moradia e a financeirização do 

espaço (ROLNIK, 2019); a questão de gênero e inclusão (FENSTER, 2010); a questão dos 

moradores de rua e o direito à moradia (DIAS, 2016); o planejamento estratégico e suas 

consequências negativas (VAINER, 2013, p. 75-104); entre outras inúmeras questões que 

permeiam a temática, trazendo-se as questões acima apenas de forma exemplificativa, já que 

o leque de assuntos pertinentes ao assunto é gigantesco. 

Nesse sentido, vale destacar as teorias sobre o denominado giro espacial, que busca 

romper com o caráter estático que muitas vezes é atribuído – de forma equivocada, vale 

ressaltar – ao espaço. Com base em tais teorias, há uma tentativa de se produzir um equilíbrio 

entre as facetas social, espacial e histórica, partindo do pressuposto de que existe uma 

influência mútua e uma dimensão formativa entre os campos social e espacial da vida 

humana (SOJA, 2014, p. 36).   

Reiteradamente mencionado por Soja (2014, p. 48) em sua obra, depreende-se que o 

espaço é uma característica da vida humana, de modo que jamais deverá ser tomado como 
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meramente uma qualidade física do mundo material, pois o ser humano seria um ser tão 

espacial quanto temporal. Justamente por dizer respeito a todos que nele se encontram, seu 

uso deve ser otimizado para abranger a maior democratização possível.  

No tocante à democratização do espaço, é nesse aspecto que, mais uma vez, reside 

ponto de interseção entre o Direito e a questão espacial. O campo jurídico, por meio da sua 

força no processo de instauração e modificação entre os seres e o espaço, deve estabelecer 

uma relação de integração - e jamais de supressão, com vistas a efetivar aquilo que, por estar 

relativamente distante, alguns autores denominam de utópica democratização dos espaços 

urbanos (Cf. FENSTER, 2010). 

A exclusão espacial constitui uma experiência social de desrespeito ou denegação 

de reconhecimento que viola simultaneamente o princípio da igualdade jurídica e o 

princípio da autorrealização (DIAS; DECAT, 2018, p. 1.171). Sendo assim, é uma 

experiência que, apesar de inicialmente se mostrar espacial, tem consequências diretas nos 

demais campos sociais, entre os quais o Direito. É nesse sentido que será demonstrada a 

seguir a relação entre as ocupações urbanas e a luta pela democratização da cidade.  

  
2.3 Ocupações urbanas e a luta pela democratização da cidade 

  
A busca pela democratização da cidade é necessária a fim de romper com a estrutura 

vigente – política, legislativa, jurídica – que somente se presta a legitimar as desigualdades 

sociais ora existentes, na visão de autores como Lelis (2016) e Maricato (2013). As 

ocupações urbanas são expressões da cidadania, uma vez que os ocupantes, além de buscar 

a efetivação do direito constitucional à moradia, buscam se fazer cidadãos e se tornar parte 

da cidade. Primeiramente, vale colacionar a definição de Lelis (2016, p. 429) sobre as 

ocupações urbanas organizadas: 

 
Trata-se de formação de assentamentos urbanos constituídos a partir da ocupação 

coletiva não consentida de imóveis (sobretudo de terrenos) urbanos vazios de 

terceiros por famílias de baixa renda para fins de moradia, estruturada previamente 

por movimentos sociais e assessorada por profissionais voluntários, 

particularmente do Direito e da Arquitetura e Urbanismo. 

 

Essas ocupações, entre as quais está a Ocupação Izidora, diferenciam-se das outras 

formas de luta por serem, no mesmo tempo-espaço, a luta e a efetivação do direito, rompendo 

com a ordem territorial estabelecida, apresentando-se como algo que fende a ordem existente 

e constrói um outro mundo (LELIS, 2016, p. 429). Buscam, portanto, a democratização da 
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cidade, indo na linha do que defende a literatura da justiça espacial, buscando modificar a 

estrutura – política e jurídica - vigente a partir da atuação espacial. 

Sendo assim, o papel das ocupações urbanas como forma de democratizar a cidade 

se manifesta no aspecto de romper com a lógica vigente, de ser uma ação direta na gestão 

dos fluxos da cidade, de ser uma alternativa ao alheamento dos processos decisórios na 

política e da falta de expressão pública de parte significativa da população (ROLNIK, 2013, 

p. 10). Ocupando as ruas, reorganizando os espaços e reapropriando suas formas, aqueles 

que são alijados do poder de decisão sobre seu destino tomam esse destino pela ação direta 

(ROLNIK, 2013, p. 10-11). 

Essas ocupações urbanas organizadas, entre as quais está a Ocupação Izidora, 

diferenciam-se das demais ao escolherem – de forma intencional -  terrenos com alto valor 

de mercado, boa inserção urbana, acesso à infraestrutura e serviços urbanos e por se 

constituírem de maneira não consentida. O diferencial dessas ocupações é o fato de estarem 

ganhando destaque por construírem e articularem aspectos que, até agora, têm possibilitado 

a sua manutenção nas áreas, a despeito da várias ações judiciais em andamento. 

Essas ocupações se posicionam, a priori, como embate, sendo permeadas pelo caráter 

de luta/pressão social, colocando em litígio o direito à cidade (para além do direito à 

moradia) (ROLNIK, 2013, p. 433). Elas partem do pressuposto de que a negação do direito 

à moradia, diante da manutenção de vazios urbanos destinados à valorização imobiliária, é 

inaceitável, haja vista o princípio da função social definido na Constituição Federal de 1988 

(CF/88). E suas reivindicações desconstroem o conflito político, bipartindo as reivindicações 

em problemas temáticos: necessidade de ordem, violência, saneamento, áreas verdes, 

escolas, praças, entre outros (LELIS, 2016, p. 433-434). 

Tais pautas vão no sentido do que dispõe Harvey (2013, p. 28), o qual defende que, 

se a cidade não se encontra alinhada com os direitos desejados pelas pessoas, ela precisa ser 

mudada. A liberdade da cidade seria muito mais que um direito de acesso àquilo que já 

existe: é o direito de mudar a cidade de acordo com o desejo de nossos corações (HARVEY, 

2013, p. 28). O direito à cidade seria, então, um direito ativo de fazer a cidade diferente, de 

formá-la de acordo com nossas necessidades coletivas, definindo uma maneira alternativa 

de simplesmente ser humano (Ibid., p. 33). 

Sendo assim, fica claro o caráter disruptivo das ocupações urbanas, constituindo-se 

numa forma de busca do direito à cidade, por meio da democratização do urbano. A 
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instituição de tal sujeito político coletivo irrompe no mundo sensível da metrópole, pondo 

no centro da cena urbana os restos da ordem sistematicamente invisíveis pela ação do Estado 

do planejamento da legislação. As ocupações “colocam o dedo na ferida” da função social 

da propriedade urbana (LELIS, 2016, p. 435-436). 

Por fim, ao tratar da distinção entre ocupação e invasão, defendendo que ocupação 

remeteria ao ato pacífico de dar destino a algo que está sem uso – efetivando o direito 

constitucional à moradia e dando função social ao imóvel vazio -, Lelis (2016, p. 438) tem a 

seguinte passagem, que resume bem este tópico do ensaio: 

 

As ocupações invadem (sic). Invadem o mundo compartilhado. Invadem o 

terreno dos outros que estava lá como expectativa de lucro. Invadem a vizinhaça 

como diferença entre os que lutam e os que se sujeitam. Invadem a ordem 

socioespacial criada e protegida pela regulação urbana. Invadem o ordenamento 

jurídico. Não há legalidade presumida com o estabelecimento de qual é a função 

social de uma propriedade e realizá-la com as próprias mãos. Não há legalidade 

presumida com o início de um parcelamento do solo sem projeto aprovado. E é 

porque invadem que as ocupações se estabelecem como um mundo diferente e da 

diferença, espaço do que não tem espaço, parcela dos que não têm parcela. (grifo 

no original) 

 

 

3 O CASO IZIDORA: A LUTA CONTRA O DIREITO E POR DIREITOS 

 

3.1 A Izidora e a luta contra o Direito: idas e vindas de decisões judiciais 

 

O caso da Izidora refere-se ao maior conflito fundiário do Brasil, que envolve cerca 

de oito mil famílias, instaladas em uma área de aproximadamente dez milhões de metros 

quadrados situada na divisa dos municípios de Santa Luzia e Belo Horizonte, em Minas 

Gerais. Com início em julho de 2013, a ocupação dividiu-se em três: Vitória, Rosa Leão e 

Esperança. O terreno, localizado nos municípios de Belo Horizonte e Santa Luzia, é de 

propriedade da empresa Granja Werneck S/A e pessoas físicas, sendo alvo da Operação 

Urbana Simplificada (OUS) da Izidora, projeto urbanístico que prevê diversas obras e 

investimentos estimados em 13 bilhões de reais (COLETIVO E REDE MARGARIDA 

ALVES, 2016, p. 65).  

Imediatamente após a ocupação, a iminência do despejo foi uma ameaça que pairou 

sobre os moradores em diversos momentos, a depender de decisões monocráticas, recursos 

e acórdãos. Na tentativa de garantir seus direitos, uma rede de mobilização organizou-se, 
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envolvendo os próprios moradores, movimentos sociais e coletivos de estudantes e de 

advogados populares (FRANZONI, 2018, p. 155).  

A primeira decisão foi expedida pela 6ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Belo 

Horizonte, em 24 de julho de 2013, poucos dias após o início das ocupações, no bojo das 

ações de reintegração de posse ajuizadas pelos proprietários do terreno. Na ocasião, 

determinou-se, em cognição sumária, que fosse efetivada a remoção dos moradores da região 

da Izidora em prazo menor que um dia, com fundamento no título de propriedade municipal 

e na função social, alegando que tal estava sendo cumprida anteriormente, uma vez que a 

área era destinada à preservação ambiental (FRANZONI, 2018, p. 256).  

Desde então, os moradores ficaram sob ameaça permanente de despejo mediante 

força policial. Nesse contexto, o coletivo de advogados populares Margarida Alves impetrou 

Mandado de Segurança, argumentando pela ilegalidade de um despejo forçado que deveria 

ser efetivado em tão pouco tempo e sem qualquer preparo por parte do Poder Público. Na 

visão dos advogados, o Estado não estava preparado para garantir os direitos humanos dos 

ocupantes em eventual despejo, e, portanto, não deveria executar tal ação, 

independentemente da situação de ilegalidade ou legalidade em que se encontravam 

(COLETIVO E REDE MARGARIDA ALVES, 2016, p. 66). 

A iminência do despejo permaneceu por dois anos. Em 19 de junho de 2015, os 

moradores organizaram uma marcha pacífica contra o desalojamento forçado na Linha 

Verde (MG-010) de Belo Horizonte caminhando em direção à Cidade Administrativa do 

Estado de Minas Gerais. Na ocasião, mesmo com a presença de famílias inteiras – inclusive 

mulheres, crianças e idosos -, houve dura repressão pela Polícia Militar (PM), com uso de 

bombas de efeito moral, balas de borracha e gás lacrimogêneo, resultando em alguns feridos, 

dentre eles um bebê recém-nascido (G1, 2015).  

Em 29 de junho de 2015, a decisão de reintegração de posse, que havia sido mantida 

pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), foi suspensa por 

decisão do Ministro Og Fernandes, da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na 

ocasião, o Ministro concedeu medida liminar para suspender qualquer ação tendente ao 

desalojamento dos moradores, o que foi mantido por unanimidade pelos demais ministros 

(STJ, 2015).  

Em seu voto, o Ministro Og Fernandes acata a preliminar de incompetência da 6a 

Câmara Cível, que havia julgado o Mandado de Segurança (MS) contra ato do Governador 
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que determinava a realização do despejo. Dessa feita, acatou o pedido de que a ação fosse 

julgada pelo Órgão Especial do TJMG (STJ, 2015).  

No mérito, destacou que o MS foi ajuizado com o objetivo de prevenir ilegalidades, 

abusos e uso da violência pelo Estado no cumprimento da ordem judicial, e não contra o uso 

da força policial em si. Assim, poderia ser executado o despejo, mas desde que fossem 

observadas as medidas para preservar a integridade física e os demais direitos fundamentais 

das pessoas envolvidas, lastreando sua argumentação na própria eficácia objetiva da 

dignidade da pessoa humana (STJ, 2015). 

Pautando sua argumentação no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, na 

Convenção dos Direitos das Crianças, na Constituição Federal, entre outros ordenamentos 

legais nacionais e internacionais, o Ministro definiu que as famílias deveriam ser 

obrigatoriamente realocadas; que o Poder Público deveria fornecer previamente tal local de 

assentamento; que a força policial só poderia ser usada em ultima ratio e de forma 

proporcional; e que ninguém poderia ser privado da sua moradia, mesmo que ilegal (STJ, 

2015). 

Na percepção do próprio Coletivo Margarida Alves, essa decisão inaugurou um 

importante precedente, uma vez que demonstrou o comprometimento em garantir um 

tratamento digno e humano às ocupações, protegendo os direitos humanos e fundamentais 

de seus moradores. Além disso, demonstra o respeito à dimensão coletiva, indo além do 

debate individual da posse e da propriedade (COLETIVO E REDE MARGARIDA ALVES, 

2016, p. 66).  

Adentrando o tema deste ensaio, é certo que referido precedente judicial constitui um 

indício de ruptura do paradigma tradicional da compreensão do Direito – aquele 

desconectado de suas implicações geográficas -, aproximando-se do tema da justiça espacial. 

A análise do problema com enfoque nas consequências da organização do espaço para a 

coletividade envolvida, em detrimento da ótica individualista em torno da posse e 

propriedade, vai no sentido da compreensão de que a especialidade dá forma às relações 

sociais e que os processos sociais configuram as espacialidades humanas. 

Contudo, a ordem judicial mencionada vigorou apenas por cerca de um ano, até ser 

revogada por ato jurisdicional do Órgão Especial do TJMG, em setembro de 2016, o qual 

determinou nova reintegração de posse. Tal ordem de despejo vigorou por cerca de nove 
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meses, até abril de 2017, quando nova decisão judicial suspendeu a reintegração da posse, 

decidindo pela manutenção provisória da ocupação no terreno (FRANZONI, 2018, p. 184). 

Em março de 2017, o Município de Belo Horizonte já havia se manifestado pela 

desistência de duas ações judiciais que envolviam a reintegração de posse da área 

pertencente ao ente municipal. Embora a área fosse pequena, considerando a totalidade do 

terreno ocupado, a postura já apontava para os novos direcionamentos na condução do 

conflito fundiário, que passou a ser de conciliação entre as partes (FRANZONI, 2018, p. 

201). 

Nesse sentido, em novembro de 2018, foi homologado o acordo entre a Companhia 

de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab Minas) e a Granja Werneck, empresa 

proprietária da maior parte do terreno, onde vivem cerca de 70% das famílias da ocupação. 

No acordo foi realizada uma permuta, na qual a Cohab cedeu um imóvel de sua propriedade, 

localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e a empresa cedeu a Fazenda 

Werneck, área da ocupação, à Companhia (TJMG, 2018).  

Como parte do acordo, a Cohab Minas comprometeu-se a não realizar a reintegração 

de posse perante as famílias que ocupam o local, ficando estabelecido, ainda, que a 

Companhia irá organizar o procedimento de Regularização Fundiária de Interesse Social 

(REURB-S) no local, buscando a titulação formal dos ocupantes. Além disso, o acordo 

previu que o procedimento deverá ter ampla participação de todos os movimentos sociais 

inseridos na Izidora (TJMG, 2019). 

Embora a conjuntura recente demonstre a existência de conquistas para os moradores 

da Ocupação da Izidora, elas são frutos de longos anos de organização e mobilização 

popular, ou seja, muitos anos de derrotas diárias e resiliência para os moradores da ocupação. 

As decisões do STJ e o acordo firmado com o Estado de Minas Gerais podem indicar uma 

pequena fratura na concepção tradicional de Justiça, mas a efetivação da Justiça Espacial só 

é possível por meio da busca de formas mais participativas de política democrática e 

mobilização social.  

 
3.2 A Izidora e a luta pelo Direito: a mobilização popular pela efetivação da justiça 

espacial 

 

 Como explicitado anteriormente, os moradores da Izidora conquistaram na via 

institucional importantes avanços para a garantia do seu direito.  Todavia, isso não seria 
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possível sem a ampla mobilização popular que foi capaz de trazer para o âmbito institucional 

a percepção sobre as dimensões coletiva e espacial da luta pelo direito à moradia.  

 Por meio da organização de marchas, atuação nas redes sociais, divulgação de notas 

públicas e/ou da participação nas negociações com o Poder Público que culminou no acordo 

firmado, fica evidente que, conforme palavras de Franzoni e Faria (2017), a iniciativa para 

negociação do conflito não foi fruto da vontade dos poderes públicos; pelo contrário, o que 

mais explica a busca por uma solução mediada da luta da Izidora é a pressão política e as 

ferramentas trabalhadas pela rede de resistência (FRANZONI, 2018, p. 184).  

Nesse sentido, o trabalho desenvolvido por Júlia Franzoni (2018) permite uma 

compreensão da importância das ações de mobilização e pressão desenvolvidas ao longo dos 

vários momentos em que a iminência do despejo esteve presente, em nível maior ou menor. 

Como se verá, a autora analisa os momentos-chave de perigo, que dizem respeito aos ápices 

da correlação de forças para o cumprimento da ordem de despejo; e, ao mesmo tempo, 

demonstram a potência da luta dos moradores, indicando o seu papel decisivo no desenrolar 

do conflito e na permanência das ocupações.  

Conforme evidencia o Diagrama 1, as reuniões de negociação com o poder público, 

ou seja, a mobilização institucional, concentravam-se principalmente nos momentos críticos, 

quando havia risco iminente de despejo em razão de uma decisão judicial:  

Diagrama 1 – Reuniões de negociação dos representantes da Ocupação Izidora com o 

Poder Público – 2013 a 2017 

  

 Fonte: Franzoni (2018, p. 190) 
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Em 2014, destaca-se o período entre julho e agosto, em razão da divulgação, em 06 

de agosto, de ofício por parte do Estado informando a realização próxima do despejo das 

ocupações. Em 2015, o recorte vai de maio ao final de julho, tendo em vista o comunicado 

oficial da Polícia Militar, em 17 de junho, notificando o cumprimento imediato do mandado 

de desocupação forçada. Em seguida, a análise vai de setembro de 2016, quando a ameaça é 

renovada pelo julgamento do Mandado de Segurança pelo Órgão Especial do TJMG, até 

abril de 2017, quando o Município de Belo Horizonte desiste das reintegrações de posse 

(FRANZONI, 2018, p. 189). 

 Por outro lado, o Diagrama 2 indica que as ações realizadas por meio da rede de 

mobilização popular mantiveram-se relativamente constantes ao longo de todo o período, 

não apenas nos momentos de crise. Mesmo nos períodos de suspensão da ordem de despejo, 

o número de ações permaneceu proporcional à quantidade dessas ações nos momentos de 

vigência da ordem (FRANZONI, 2018, p. 255). 

 Os moradores da Izidora e seus apoiadores mantiveram-se atuantes, seja nas ruas ou 

nos espaços e órgãos públicos e, para Franzoni (2018, p. 191), foi essa mobilização constante 

que, em grande parte, garantiu o sucesso da ocupação. 

 

Diagrama 2 – Ações diretas da Ocupação Izidora durante o ano – 2013 a 2017  

 

Fonte: Franzoni (2018, p. 191) 
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Assim, a negociação do conflito na via institucional foi pautada, dentre outras razões, 

pela potência das ações em rede e pela capacidade de incidência política da resistência: 

 

A articulação social formada em torno da luta da Izidora permitiu a atuação técnica 

e política, coordenada pelas ocupantes lideranças e movimentos sociais da rede de 

resistência (Brigadas, MLB e CPT), hábil a estancar a ameaça de despejo e, ainda, 

a constituir precedentes progressistas para a agenda do direito à cidade e conflitos 

fundiários, como a instituição da Mesa de Diálogo no governo estatal. 

(FRANZONI, 2018, p. 191)  

 

De fato, o vai e vem de decisões judiciais e de negociações com o poder público teve 

um impacto significativo sobre o exercício, pelos moradores da Izidora, de seu direito à 

moradia. Entretanto, ele é reflexo das lutas que buscavam reinventar o Direito a partir da 

perspectiva daquele espaço e das pessoas, normalmente subalternizadas, que ali viviam 

(FRANZONI, 2018, p. 252). 

Consequentemente, quando a decisão de um Ministro do STJ, por exemplo, considera 

aquela realidade social e espacial nas suas razões, o esforço da mobilização em trazer a 

espacialidade enquanto variável intrínseca ao Direito tem resultados efetivos, que só foram 

possíveis em virtude dessa mobilização e que tem reflexos diretos na efetivação da justiça 

espacial. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A informalidade é estrutural, não há como negar. Encontra-se enraizada na ordem 

jurídica, social, legislativa e política, remontando aos períodos de Brasil Colônia. O Direito, 

enquanto vetor de transformação social, não deve ser enxergado como um fim em si mesmo, 

não podendo ser um obstáculo às mudanças sociais, mas sim catalisador de todo esse 

processo (Cf. MONREAL, 1988). No campo da produção espacial, dissociar o espaço da 

ordem jurídica é equivocado, já que mudanças em cada um desses campos resultam em 

consequências diretas e imediatas no outro. 

Mudar a cidade, mudar o espaço, exige a mudança no Direito, seja na produção 

legislativa e/ou no entendimento jurisprudencial. E enquanto o Direito não consegue se 

adequar à realidade espacial vigente, as ocupações urbanas, em especial as consolidadas e 

organizadas, tal como a Ocupação Izidora, têm caráter disruptivo, almejando e conquistando 

mudanças, mesmo que de forma gradual e lenta. O direito à mudança da cidade não é um 

direito abstrato, mas sim um direito inerente às nossas práticas diárias, quer estejamos cientes 
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disso ou não (HARVEY, 2013, p. 31). Direito e produção espacial devem ser enxergados 

em conjunto, e cabe às pessoas, à mobilização social, definir os rumos de ambos. 
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O PLANEJAMENTO URBANO BRASILERO X AFRICANO: PROJETO ADDING 

ABEBA COMO INSPIRAÇÃO A FORTALEZA 
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Resumo: Analisa-se o planejamento urbano sob uma perspectiva da Administração 

Municipal, que tem sua esfera de atuação limitada pelas políticas nacionais e pela escassez 

dos recursos, que coloca a harmonia e o equilíbrio social em perigo, inclusive com impactos 

sobre a política. O planejamento urbano insurgente é apresentado por meio de um projeto de 

desenvolvimento para a cidade de Adis Abeba, capital da Etiópia, que envolve a 

minimização do problema de imigração e desemprego com programas específicos para as 

diferentes áreas da cidade, centro e periferia. Esse projeto é uma grande oportunidade para 

cidades brasileiras, como Fortaleza, que possuem desafios semelhantes à capital etíope e 

grande disponibilidade de mão de obra. 

Palavras-chave: Planejamento Urbano. Políticas de Austeridade. Políticas Insurgentes.  

 

INTRODUÇÃO 

O planejamento urbano no Brasil seguiu uma sequência marcada por diferentes fases. 

A primeira delas, a dos planos de embelezamento, voltava-se para localidades específicas e 

estava envolto no alargamento de vias, na erradicação de ocupação de baixa renda, na 

implementação de infraestrutura, sobretudo de saneamento, e na criação de jardins em praças 

e parques. 

A segunda fase, a de conjunto, passou a enxergar o município a partir de uma conexão 

de diferentes realidades e tentou aproximar os diferentes polos, havendo a articulação entre 

bairros, iniciando os primeiros zoneamentos urbanos. A terceira fase, a de planos de 

desenvolvimento integrado, incorporou outros aspectos econômicos e sociais ao 
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planejamento, havendo um distanciamento da viabilidade de implementação dos planos 

devido ao tamanho dos planos.  

Por fim, na quarta fase, a de planos sem mapas, promoveu-se uma superação dos 

planos técnicos extensos e dos mapas especiais, enumerando-se objetivos e diretrizes 

genéricas e ocultando-se os conflitos inerentes à diversidade de interesses relativos ao espaço 

urbano.  

Sen (1997) demonstra o contraste do que ele nomina como modelos de BLAST e de 

GAIA, dois tipos diferentes de desenvolvimento que não são, necessariamente, opostos, mas 

que possuem diferentes aspectos.  

O primeiro deles está ligado ao fator de acumulação de riquezas, que, no modelo 

BLAST, é regido pela máxima “são necessários sacrifícios para um futuro melhor”. Dessa 

forma, em vez de se enfrentar alguns problemas, como baixa renda, altos níveis de 

desigualdade e autoritarismo intrusivo com políticas públicas de inclusão e distribuição de 

renda, aceita-se um cenário de tolerância e convivência com tais dificuldades.  

No Brasil, infelizmente, a história política tem demonstrado uma maior adesão a esse 

modelo, sendo algumas dificuldades, como a seca no Nordeste e os altos índices de violência 

urbana, exemplos de como se aprendeu a aceitar e a conviver com tais dificuldades sem que 

sejam combatidas veementemente. 

O principal argumento contrário a esse modelo gravita em torno da compreensão de 

que a produtividade necessita de educação, de saúde e de nutrição. Se um país não os possui, 

não conseguirá atingir um estágio de desenvolvimento completo, o que é nominado como a 

hipótese de Lee (the Lee hypothesis). 

O modelo de GALA traz uma visão mais natural de análise da interdependência entre 

bem estar humano e a expansão da produtividade. Em outras palavras, o modelo conecta 

qualidade de vida e habilidade produtiva de construir um excelente padrão de vida voltado 

ao indivíduo, ao mesmo tempo em que foca no crescimento econômico. Tal modelo esteve 

presente em muitos países europeus após a 2ª Guerra Mundial com a ascensão do Estado de 

Bem Estar Social, apesar da recente crise econômica ter colocado em xeque a sua 

continuidade.  

Envolto à discussão, Sen (1997) afirma que o modelo BLAST está mais baseado em 

medidas hipotéticas que em informações e dados relevantes, e que não há estudo estatístico 
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que dê suporte ao conflito entre direitos sociais e econômicos. O que o autor deseja destacar 

com o seu argumento é que essa hipótese é mais usada em teorias e discursos políticos, 

servindo como elemento de confusão ao público exposto a ela, que, muitas vezes, acredita 

na falácia política e esquece-se da necessidade de comprovação científica dos seus 

resultados.  

Anteriormente, o desenvolvimentismo, preconizado por Keynes (1992 e 2004) e, no 

Brasil, por Celso Furtado (2003 e 2009), e que virou a base teórica e ideológica do ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso, por meio do Plano Real e das privatizações de 

empresas estatais, incorporava os dois modelos, pondo o modelo BLAST como inicial no 

processo de desenvolvimento, no processo de construção de pilares econômicos fortes, ao 

passo que o modelo GAIA seria possível após aferição de um patamar econômico de 

prosperidade e de estabilidade, podendo ser percebido amplamente pela população e 

usufruído pelos diferentes atores sociais.  

Ao passo que as etapas finais do desenvolvimentismo nunca eram atingidas e que a 

população sofria com o modelo estabelecido por essa linha teórica, alguns estudiosos se 

ergueram contrariamente ao modelo original, sendo o mais importante deles Joseph Stiglitz 

(1985 e 1986), prêmio Nobel de Economia em 2001 e, no Brasil, Bresser-Pereira (2005). 

Eles passaram a destacar a necessidade concomitante do desenvolvimento econômico estar 

associado à equidade social, admitindo a quebra do modelo BLAST e um possível salto ao 

modelo GAIA inclusive no processo de construção econômica.  

Essa linha teórica foi defendida e executada durante os governos dos ex-presidentes 

Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff, nos quais políticas como os Programas de 

Aceleração do Crescimento (PAC), que almejaram a construção de infraestrutura, estiveram 

na Agenda Política associados às políticas de distribuição de renda e de melhorias sociais, 

como Fome Zero; Bolsa Família; Minha Casa, Minha Vida; Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Básico Técnico e Emprego (Pronatec); Brasil sem Miséria, entre outros. 

Como se percebe, no Brasil, há exemplos, que embasam ambos os modelos, tornando 

a questão ainda mais complicada. Entretanto, segundo Sen (1997), o efeito de incentivo dos 

direitos sociais e econômicos é muito importante na prevenção de maiores desastres sociais 

causados num eventual vácuo legislativo a respeito das garantias sociais em um cenário de 

disputa entre os modelos BLAST e GAIA. 
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Em Fortaleza, a globalização influenciou a atual gestão pública a adotar medidas 

parecidas com o que foi executado em algumas cidades europeias, como o fortalecimento do 

transporte por bicicleta, entretanto com um grave atraso temporal. Por já não haver seguido 

o modelo por muitos anos, a cultura primordial na cidade é de utilização de carros, e a 

primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio (2012-2016) priorizou bastante a realização de 

obras que favorecem o utilitário de veículos automotores, apesar das melhorias no transporte 

público, como as vias exclusivas para ônibus. 

Próximas a esse modelo, diversas cidades africanas tiveram os seus modelos 

desenvolvimentistas baseadas em padrões das cidades brasileiras. O interesse em Adis 

Abeba, capital da Etiópia, deu-se pela oportunidade de estar presente naquela cidade em uma 

Conferência Internacional e um Workshop estudantil nas quais problemas semelhantes aos 

existentes no Brasil seriam discutidos in loco. Além disso, pela possibilidade de iniciar um 

novo modelo de gestão ambiental no continente africano, o qual poderá servir, também, 

como modelo para países desenvolvidos.  

Nesse contexto, foi elaborado, em maio de 2016, um projeto de desenvolvimento 

para a cidade de Adis Abeba considerando todos os elementos voltados à análise de possíveis 

interligações entre as políticas de austeridade e a consequente interferência do novo 

pensamento desenvolvimentista do início do século XXI e as políticas insurgentes de 

ocupação da cidade e de um diferente estilo de planejamento urbano. Uma nova perspectiva 

de planejamento inclusivo foi evidenciada a partir de uma postura solidária aos novos 

cidadãos que vão habitar a cidade, e não os encarando como problemas ou seres que devem 

ser excluídos ou retirados daquele espaço. 

O acesso às informações se deu por meio de professores e profissionais 

especializados em Planejamento Urbano e Arquitetura que estiveram presentes nos eventos 

e que, através de palestras e exposições, possibilitaram um contato mais rico com o tema. 

Também foram realizaram encontros semanais em Viena a fim de discutir pontos de 

desequilíbrio de Adis Abeba antes da realização da viagem. 

 

2 ADDING ABABA: A CIDADE PARA AS PESSOAS 

  

Com o intuito de promover um estudo aprofundado e in loco do tema, em maio de 

2016, ocorreram dois importantes eventos em Adis Abeba, capital da Etiópia e cidade que 
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enfrenta problemas semelhantes aos que foram anteriormente levantados. Um grupo de 

pesquisadores, profissionais da área de planejamento urbano e de arquitetura, professores e 

alunos de graduação e pós-graduação dos Estados Unidos, Europa, Brasil e África reuniram-

se por 08 dias para debater os principais desafios da cidade e as diferentes soluções 

contemporâneas encontradas em diferentes locais. 

Os primeiros 04 dias estiveram envoltos na realização do Congresso de Salzburg de 

Planejamento Urbano e Desenvolvimento (SCUPAD – Salzburg Congress for Urban 

Planning and Development), no qual importantes professores e pesquisadores, como 

Stephen Goldsmith, Zegeye Memo e Petra Hirschler palestraram sobre formas inteligentes 

e inovadoras de planejamento urbano que estavam sendo colocadas em prática na Europa e 

na África.  

Após a imersão conceitual, os últimos 04 dias foram dedicados à elaboração, pelos 

estudantes através de um Workshop que os dividiu em equipes colocadas sob a supervisão 

de um professor orientador, de um plano de ação para Adis Abeba, de forma a aplicar os 

conceitos aprendidos nessa promissora cidade.   

Nesse espaço, este projeto foi redigido. Focado no problema do êxodo rural, uma das 

principais dificuldades da Etiópia, ele tratou de encontrar soluções a partir dos recursos 

existentes na cidade e da inclusão desses novos cidadãos, diferentemente do que se tem 

percebido na Europa, local em que os imigrantes têm enfrentado dificuldades de inserção 

social. 

 

2.1 Fatos sobre Adis Abeba/ Etiópia e sobre Fortaleza/Brasil 

 

Inicialmente, antes de analisar a propositura desse projeto e analisar a viabilidade de 

sua aplicação em Fortaleza, é necessário analisar os fatores de convergência e divergência 

entre essa cidade brasileira e Adis Abeba, capital da Etiópia. 

Adis Abeba é uma cidade atípica na Etiópia. Durante os anos de expansão e 

crescimento rápidos, a cidade quase dobrou a sua população. Isso fez com que a cidade 

enfrentasse batalhas normalmente associadas àquelas modernas e desenvolvidas: 

congestionamentos, poluição e escassez de recursos.   

A cidade, que não foi planejada, cresceu de acordo com a chegada dos novos 

habitantes e, até hoje, ainda não desenvolveu um sistema urbano inteligente. Isso a levou a 
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enfrentar alguns problemas se analisados na perspectiva clássica, mas que podem ser 

desafios para as futuras gerações. Entre eles, estão gestão de recursos, mobilidade, serviços 

básicos, infraestrutura, ambiente transacional e migração rural-urbana.  

O ambiente de mudanças e de prosperidade levaram a uma transição na cidade, que 

veio de um patamar provincial, de pouca conexão ao fenômeno de globalização e de uma 

cidade semirrural e alcançou um nível de flexibilidade, dinâmica e de congestionamento 

jamais visto na história da Etiópia (Trans-Adis).  

De acordo com o Índice de Paz Global (2015), a Etiópia era considerada, em 2015, 

o 15º mais perigoso país da África Subsaariana e o 43º mais perigoso do mundo, ocupando 

a 49ª posição quando feita análise comparativa entre o Produto Interno Bruto e o custo de 

violência, sendo estimado que aproximadamente 8% dele seja direcionado ao combate dela. 

Para se ter uma ideia da importância do tema, o índice destaca que, em 2014, o impacto da 

violência na economia global foi de US$14,3 trilhões, equivalente a 13,4% do Produto 

Interno Bruto global.  

Violência, nesse sentido, é “o uso intencional da força física ou do poder, real ou 

ameaça, contra uma pessoa, grupo de pessoas ou comunidade que resulta ou tem alta 

probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mal desenvolvimento ou 

privação” (WHO, 2002, tradução livre5). 

Para piorar a situação, segundo o Finance and Economic Development Bureau 

(2010), apesar de estar decrescendo, o índice de desemprego em Adis Abeba era de 27,9% 

em 2009; 28,6% em 2008; e 22,8% em 2007. O desemprego de acordo com o gênero é ainda 

mais nocivo, sendo de 18,4% para homens e 38,3% para mulheres em 2009; e de 21,4% para 

homens e 36,1% para mulheres em 2008. Devido a isso, o setor informal ocupa uma 

importante parcela da população, sendo responsável, ainda de acordo com o Finance and 

Economic Development Bureau (2010), por 20,6% das atividades econômicas em 2005. 

A pobreza na Etiópia caiu, segundo o World Bank (2012), de 44% em 2000 para 30% 

em 2011, representando um bom avanço, sobretudo baseado no crescimento agrícola. Apesar 

de bastante pobre, o país é considerado pelo World Bank (2012) como um dos países mais 

igualitários do mundo. O país, ainda, de acordo com o Portal G1 (2014) possui o maior 

                                                           
5 World Health Organization (WHO), 2002. “Violence: is ‘the intentional use of physical force or power, 
threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community that either results in 
or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, mal-development or deprivation”.  
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número de refugiados da África, 621.718, sendo composto por 247 mil sul-sudaneses, 245 

somalis e 99 mil eritreus, o que aumenta o desafio de empregabilidade. 

Por outro lado, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Segundo o World 

Bank (2011), o coeficiente de Gini no país, que é um medidor da concentração de renda que 

varia de 0,00 (zero) a 1,00 (um), sendo um o índice de maior concentração, era de 0,54 em 

2008. No mesmo ano, a Etiópia possuiu indicador de 0,29, próximo ao indicador de países 

como Noruega (0,25) e Dinamarca (0,24).  

Em relação à violência, segundo o Portal G1 (2016), Fortaleza figura como a cidade 

mais violenta do Brasil e 12ª mais violenta do mundo a partir de análise feita pela Seguridad, 

Justiça y Paz, Organização Não Governamental mexicana que faz uma análise da violência 

urbana. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes é de 60,77. As cidades mais violentas 

na África se localizam na África do Sul e são, respectivamente, Cidade do Cabo (9ª – 65,53), 

Durban (41ª – 35,93) e Nelson Mandela Bay (42ª – 35,85). A Etiópia não possui nenhuma 

cidade com o coeficiente dentre as mais violentas do mundo. 

Segundo G1 (2016), a pesquisa realizada pelo Instituto de Desenvolvimento do 

Trabalho – IDT – demonstrou que o índice de desemprego em Fortaleza atingiu o patamar 

de 13,1% em março, sendo a maior taxa de desemprego registrada desde dezembro 2008. O 

Brasil como um todo passa por uma grave crise econômica que impactou negativamente os 

níveis de empregabilidade da população, estando Fortaleza inserida nesse contexto. A fim 

de evitar que a situação se agrave, novos postos de trabalho devem ser criados pelo poder 

público.   

A Região Metropolitana de Fortaleza tinha o maior índice de informalidade na 

economia entre seis regiões estudadas, segundo o Portal O Povo (2014). O setor informal, 

nessa região, alcançava 42,4%, totalizando 726 mil pessoas. Essas pessoas laboram sem 

direitos básicos do trabalhador, enfraquecendo as suas segurança e subsistência. 

Em relação ao crescimento populacional, Fortaleza também se diferencia de Adis 

Abeba. Em 2016, o crescimento populacional na cidade, segundo o Portal Diário do 

Nordeste (2016), foi o menor em 06 anos, apesar de permanecer no posto de 5ª cidade mais 

populosa do Brasil, aumentando apenas 18.500 habitantes em relação à contagem de 2015.   

Por outro lado, a cidade possui, segundo o Portal Diário do Nordeste (2013), o 2º 

maior déficit habitacional do país, havendo aumento de 10,84% de 2007 a 2012, o que 
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totalizou 120,1 mil moradias em 2012, indo de encontro à trajetória nacional de queda no 

indicador, que caiu 6,2% no mesmo período. 

 

2.2 Análises da conjuntura etíope 

 

Na realidade, a Etiópia ainda é dependente da agricultura, Aproximadamente 80% da 

força de trabalho é dependente da agricultura (produção de grãos e pecuária), o que faz com 

que o país continue com alguns problemas típicos de países subdesenvolvidos, como má 

distribuição de renda e miséria. A sua capital, Adis Abeba, tem o maior nível de migração 

rural-urbana do país. O aumento é tão expressivo, que alguns pesquisadores estimam que 

aproximadamente 45% da sua população seja composta de imigrantes – o que, em valores 

brutos, gira em torno de 4 milhões de pessoas.  

Esses imigrantes, geralmente, vêm de áreas rurais. Apesar do fenômeno de 

superpopulação, essas pessoas trazem algumas boas qualidades, como conhecimento prático 

de agricultura clássica, de agricultura sazonal, trabalho com sistemas menos complexos e 

um estilo de vida harmônico com a natureza (água, solo etc).  

Mas ao mesmo tempo, essas pessoas não têm um local para morar, um emprego que 

as permitam ter uma vida sustentável e assistência do governo. Então, elas têm que lutar pela 

vida, algumas vezes, em condições que são inaceitáveis para um ser humano, como visto na 

imagem abaixo, na qual mulheres carregam galhos secos nas suas costas para serem 

vendidos em Adis Abeba.  

Em adição ao desafio da imigração, a Etiópia é o país com o maior número de 

refugiados na África. G1 (2014) destaca que existem 629.718 refugiados em suas fronteiras, 

o que é crítico numa perspectiva de planejamento urbano. Sem nenhuma assistência, essas 

pessoas dificilmente terão acesso aos serviços básicos, o que aumenta o nível de pobreza e 

de fome e é negativo para a sociedade em geral.  
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Imagem 01: Mulheres etíopes na luta por trabalho. 

  

Fonte: Acervo próprio. 

Relacionado ao tópico, a situação etíope quebra uma velha crença de que a pobreza 

leva à violência.  Sem assistência, crê-se que essas pessoas poderiam desempenhar trabalhos 

inapropriados e ilegais, tornando-se, eventualmente, criminosos. Mas isso não é o que se 

percebe no país.  

Em adição, infelizmente, a conclusão do Escritório de Administração Financeira e 

Econômica de Adis Abeba (2002), que afirma que pobreza é a inabilidade dos indivíduos de 

alcançar um padrão mínimo de vida, demonstra a falácia da meritocracia na Administração 

Pública. É evidente que grande parte da população não pode bancar as condições mínimas 

de vida, mas isso não significa que eles irão descontar as suas frustrações nos outros. Em 

contradição, eles fazem o que é possível para viver com dignidade, o que explica a 

importância do setor informal no país.  

Este projeto foi elaborado com o objetivo de contribuir na oferta de chances de 

emprego justo e, através dele, de uma vida decente. O seu foco é nas dimensões não 

remuneratórias da pobreza destacadas pelo Escritório de Administração Financeira e 

Econômica de Adis Abeba (2002), que incluem oportunidades (renda, consumo e equidade); 

empoderamento (participação no processo de tomada de decisões que afeta a vida dos 

indivíduos); e segurança (proteção contra choques econômicos e violência pessoal).   
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2.2.1 Análise SWOT 

 

A análise Swot, criada por Kenneth Andrews e Roland Chriskensen e utilizada, 

inicialmente, na realização de planejamentos estratégicos de empresas e que, 

paulatinamente, foi transposta, também, aos projetos urbanos, servindo para auxiliar na 

compreensão do cenário em que se encontra o objeto de análise, é importante no contexto 

de Adis Abeba, pois ajuda a categorizar os principais tópicos relacionados à cidade que 

possuem lados positivos e negativos. A primeira análise importante envolve a situação 

presente da cidade e que são divididas em forças e fraquezas. A segunda análise envolve a 

situação futura e é dividida em oportunidades e ameaças. 

Interação social é uma força que a cidade possui devido à sua população amigável e 

simpática. Diferente da maioria dos países europeus, nos quais as pessoas são mais 

independentes e individualistas, a população de Adis Abeba é mais aberta aos estranhos e 

aos estrangeiros.  

Também é o local que os serviços básicos são comumente providenciados: educação, 

eletricidade, água, comida. E no Nordeste da África, que possui temperaturas elevadas, a 

cidade é uma exceção – não é nem tão quente, nem tão fria, possuindo uma temperatura ideal 

para a plantação de diversos grãos.  

A diversidade é facilmente percebida na cidade – existem pessoas de todas as partes 

do país e de diferentes grupos étnicos. A importância política de Adis também aumentou 

após se tornar cede da União Africana, atraindo mais atenção dos demais países africanos e 

da comunidade internacional. Apesar dos problemas urbanos, existem espaços abertos em 

toda a cidade, e as pessoas possuem acesso mais fácil ao mercado e a empregos. 

Infelizmente, o lado negativo de Adis Abeba pode ser visto na gestão de resíduos, 

que não é planejada e que traz à tona uma cidade suja, onde lixo é visto nas ruas 

frequentemente. A expansão não planejada proporcionou um aspecto heterogêneo à 

paisagem e à arquitetura urbana com uma sensação de desorganização, tornando ainda mais 

difícil para a Prefeitura controlar o que acontece na cidade. 

O nível de desigualdade existente em Adis Abeba é alto, e a injustiça social é um 

aspecto negativo da cidade. O desemprego também é alto, e devido ao número de pessoas 

que migram em direção à cidade, o congestionamento é um problema enfrentado 

diariamente, especialmente no trânsito.  
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Mas os novos cidadãos podem ser uma oportunidade para o futuro da cidade. O 

capital humano que está sendo adicionado pode ser utilizado em novos negócios, em 

indústrias e em fazendas que podem ser criados de acordo com o crescimento de Adis. 

A posição geográfica de Adis Abeba – no centro da Etiópia é uma oportunidade para 

que a cidade se torne ainda mais o centro do país e da região. Uma melhor educação, uma 

vez providenciada, pode acelerar o desenvolvimento da cidade e torná-lo triunfante. 

Finalmente, o programa oficial do governo etíope que deseja criar novas vilas e cidades no 

país desempenha um papel de descentralização, um fenômeno que é bom para Adis, pois 

desafoga o fluxo migratório. 

Uma das maiores ameaças é o setor informal. Ele já é um tópico atual em Adis, mas 

pode se tornar ainda pior dependendo das políticas e projetos que são feitos na cidade e de 

como os empregos formais são encorajados e apoiados pelo governo. Regulações jurídicas 

também podem desempenhar um papel crucial sobre o setor informal, apesar de ser incapaz 

de causar uma alta redução nele. 

O aumento do número de pessoas vivendo na cidade traz outras ameaças, como 

moradias informais, que colocam em questão a paisagem urbana e a poluição. A 

infraestrutura não é suficiente para todas as pessoas e requer investimentos. O transporte não 

é capaz de servir a todos e tal incapacidade é demonstrada na única linha de metrô existente, 

onde três pessoas ocupam o espaço que deveria ser ocupado por somente uma. 

 A segurança alimentar é outra grande ameaça, pois a população está crescendo mais 

rapidamente que a produção de comida. Adis Abeba já é dependente do fornecimento de 

regiões fronteiriças, o que não é sustentável, e não será diferente se outras ações e direções 

não forem tomadas. A transição cultural também é uma ameaça, pois a diversidade e a 

mistura de diferentes etnias e pensamentos construirá uma diferente sociedade no futuro.  

2.2.2 Compreensão Social 

Os imigrantes, nesse contexto, devem ser nominados como “novos cidadãos”, pois 

essa nomenclatura traz um cenário inclusive que está alinhado aos objetivos desse projeto. 

Além disso, essas pessoas devem ser o ponto de partida para uma melhor compreensão geral 

do projeto.  

Os novos cidadãos possuem razões e desculpas para realizar o processo migratório, 

o qual geralmente começa com o desejo de se alcançar uma melhor qualidade de vida. Suas 
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vidas podem ser percebidas por eles como dificultosas o suficiente para justificar uma 

melhoria, e essa possível mudança é associada à vida em áreas urbanas.  

Eles geralmente têm uma percepção diferente da realidade quando a migração ainda 

está na fase das ideias e dos pensamentos. Quando encaram a realidade sob uma perspectiva 

de áreas rurais, a infraestrutura das cidades, as oportunidades de emprego e o cenário 

próspero da Etiópia nos últimos anos os encoraja a trocar o estilo de vida em harmonia com 

a natureza, tal qual preconiza o modelo do Novo Constitucionalismo Democrático Latino-

americano, o conhecimento de agricultura por sistemas mais complexos e novas 

oportunidades. Infelizmente, o que ocorre é um choque de realidade quando a migração se 

concretiza.  

Alguns outros fatores podem existir durante o processo migratório. Alguns deles são 

vistos com uma perspectiva negativa nas zonas rurais, como uma educação ruim e a sensação 

de desigualdade e injustiça social, servindo como “push factors” (fatores de retirada) dessas 

condições. 

Ao mesmo tempo, uma forte propaganda do estilo de vida urbano mostra bons 

momentos da vida em cidades. Ela evidencia somente os seus pontos positivos, como mais 

oportunidades de emprego e melhores infraestrutura e educação, e pode influenciar os novos 

cidadãos a se mudarem. 

O resultado desta equação pode ser catastrófico para as cidades. Outros problemas 

como desemprego, poluição, desigualdade e insegurança alimentar podem aumentar com o 

aumento excessivo do número de pessoas residindo na mesma área além de transformar a 

realidade das cidades em um ciclo vicioso de piora, desrespeitando, inclusive, o acesso à 

água e ao saneamento básico, colocado no rol de Direitos Humanos pela Organização das 

Nações Unidas.  

2.2.3 Atores (stakeholders) 

Para impedir a continuidade da situação prejudicial à cidade e à população, alguns 

atores devem assumir suas responsabilidades e tomar uma atitude. E, na perspectiva desse 

projeto, eles são chamados de stakeholders, termo criado pelo filósofo Robert Edward 

Freeman e que significam pessoas ou grupos que fazem investimentos ou têm interesse em 

algum projeto, sendo afetados pelas políticas envolvidas. Esses atores serão, portanto, 

analisados levando em consideração duas variáveis: interesse, que diz respeito à habilidade 
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de movimentação e articulação para garantir a boa consecução dele; e poder, que se refere 

à legitimidade para tomar decisões que afetem diretamente o seu desempenho.  

Um dos mais importantes stakeholders é o governo. Nesse projeto, ele foi dividido 

em três Ministérios existentes na Etiópia: Ministério das Águas, Ministério da Gestão de 

Propriedade e Ministério do Meio Ambiente. Esses atores têm alto interesse no projeto, 

pois, uma vez bem sucedido, irá ajudar a cidade a superar a crise e a desenvolver uma 

melhor qualidade de vida. Em relação ao poder, o seu nível é alto, pois ele foi escolhido 

pela sociedade para ser seu representante e para selecionar e adequar a linha de 

desenvolvimento e gestão que a sociedade seguirá pelos anos do mandato. 

 As pessoas que vivem próximas aos leitos dos rios e nas periferias serão diretamente 

afetadas pelo projeto, o que permite concluir que elas possuem alto interesse nele, mas não 

significa que alto interesse é sempre positivo, pois algumas delas, provavelmente, terão que 

ser realocadas em outras regiões, visto que a área-alvo do projeto é limitada. Ao mesmo 

tempo, o poder que elas possuem é baixo, pois não podem tomar as decisões finais no 

processo de implementação, apesar de, uma vez reunidas em grupos, serem cruciais para a 

legitimação das ações escolhidas. 

 As Organizações Não-Governamentais, como Greenpeace e Cruz Vermelha, 

possuem alto interesse no projeto, pois ele irá promover uma melhor situação nas áreas em 

que elas atuam, como proteção ao meio ambiente e inclusão social. Ao mesmo tempo, elas 

não possuem muito poder, apesar de poderem influenciar a sociedade civil e desempenhar 

lobby junto ao governo. 

 Os imigrantes terão mais oportunidades de emprego e de vida, então seus interesses 

são altos, ao passo que seus poderes são baixos. Por fim, as indústrias que serão realocadas, 

infelizmente, têm muito poder e são economicamente importantes para a cidade, apesar de 

terem um baixo interesse no projeto por desejarem permanecer onde estão alocadas 

geograficamente.     

2.2.4 O que será adicionado a Adis Abeba? 

A fim de tornar esse projeto possível de ser concretizado, alguns recursos deverão 

ser fornecidos: terra, água e regulações jurídicas. Somente a junção deles será capaz de 

garantir o sucesso dele. 
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A terra é crucial, pois é necessária para a produção de alimentos. Uma grande área é 

requerida para produzir comida suficiente para uma cidade grande como Adis Abeba. De 

acordo com as leis etíopes, a terra é propriedade do governo, e os cidadãos têm que solicitar 

permissão a ele para realizar construções. Por sorte, a área requerida pelo projeto, 

atualmente, está sob proteção da Legislação Ambiental e não causará um grande impacto 

nas moradias disponíveis na cidade. 

A necessidade de terra é um dos maiores desafios, pois é necessário convencer o 

governo a fornecê-la. Para alcançar o feito, serão pontuadas as fraquezas de Adis, como 

insegurança alimentar e carência de emprego e de oportunidades. Além disso, tais fraquezas 

serão confrontadas com as necessidades urbanas: espaço verde, menores níveis de poluição, 

comida, gestão de resíduos limpa, emprego. A área afetada pelo projeto não toca somente a 

questão da imigração, mas também outras áreas relacionadas a ela, proporcionando um 

melhor ambiente para toda a população de Adis Abeba.   

Em adição, o projeto será desenvolvido no entorno de quatro rios, e não em todos 

aqueles que cortam a cidade. Isso significa que a cidade ainda estará apta a utilizar as áreas 

ao longo do leito dos rios para outras finalidades. Outro ponto relevante e que servirá como 

um bom argumento para convencer o governo se refere ao transporte de comida – uma vez 

que será produzida dentro das fronteiras de Adis, a demanda por transporte diminuirá, o que 

acarretará em um impacto positivo no tráfego.   

Água é um recurso que, historicamente, foi tratado indevidamente pela administração 

pública de Adis Abeba. Embora o nível de industrialização ainda seja baixo, ela foi realizada 

desordenadamente, o que acarretou na contaminação do leito dos rios, principalmente no sul 

da cidade. Além disso, algumas indústrias têm esgotos clandestinos, o que é difícil de 

controlar e causam um excessivo impacto ambiental.  

O processo de limpeza das águas em Adis demandará participação popular para criar 

uma consciência civil sobre a relevância do tema e do engajamento social. Alguns métodos 

técnicos de limpeza de águas envolvem: sedimentação, destilação, uso de cloro e peróxido 

de hidrogênio (em situações de emergência), neutralização química, filtração, osmose 

reversa, purificação eletrônica e geração de oxigênio dissolvido (físico, químico e 

biológico), retirada mecânica de lixo, criação de fito-mediações e reservatórios laterais, e 

construção de ilhas verdes nos rios (flora de filtragem). Outras práticas podem contribuir, 
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como o desenvolvimento de melhor sistema de esgoto e reciclagem, e armazenagem de água 

da chuva. 

Ao mesmo tempo, regulações jurídicas são demandadas para promover o ambiente 

legal perfeito que estimula essas mudanças.  

2.2.5   Proposta de regulações jurídicas  

1) Novas construções serão permitidas após 100 metros da linha central dos rios. 

Construções antigas serão demolidas progressivamente de acordo com a capacidade 

econômica dos moradores e do interesse público.  

É preciso espaço físico para que o ecossistema se recomponha e para purificar a água. 

Isso será possível através de uma parceria entre o governo e entidades privadas de incentive 

à construção de moradias. Terras serão fornecidas pelo governo, e empréstimos bancários a 

juros baixos serão oferecidos àqueles cidadãos que queiram adquirir uma casa nova.  

2) Todas as indústrias deverão ter um sistema reciclável de resíduos. Esgotos 

não podem ser despejados em rios – se tal preleção não for respeitada, a empresa 

terá a licença operacional revogada.  

Os ecossistemas e a cidade demandam água limpa. Isenções e imunidades tributárias 

para indústrias serão implementadas de acordo com os sistemas de reciclagem de resíduos 

implementados. Um prêmio público e um selo serão dados àquelas indústrias que mais 

obtiverem incrementos ambientais.  

3) Se indústrias despejarem seus esgotos nos rios, terão que indenizar a cidade 

de acordo com o dano ambiental que provocarem e serão responsabilizadas pela 

recuperação do ecossistema, tendo que apresentar um plano de recupera ao status 

quo.  

4) Indústrias que trabalhem com papel, carvão, comida, carne e produções 

metálicas não poderão operar em um período de 2 quilômetros ao redor dos rios. 

Outras indústrias que trabalhem com materiais diferentes e que estão localizadas 

próximas aos rios terão que entregar um relatório de impacto econômico das suas 

realocações e um plano para minimizar o impacto ambiental provocado em 50% 

para receberem a permissão de continuidade nos seus locais originários.  

Indústrias normalmente possuem esgotos clandestinos e isso é difícil de controlar, 

mostrando-se ineficiente em muitos locais do mundo. Uma área industrial planejada com 

infraestrutura e um sistema de gestão de recursos inteligente será construída e um parceria 
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com a Universidade de Adis Abeba será essencial para o desenvolvimento desse sistema. 

EiABC (o departamento de arquitetura da universidade) será responsável por escolher a 

região geográfica de alocação dessas indústrias do modo mais eficiente. Para encorajar os 

estudantes a participar do desafio, serão oferecidos bolsas e consultoria de carreira àqueles 

que participarem.   

5) A sociedade civil será incentivada a participar do processo de limpeza urbana. 

São necessárias a participação pública e a conscientização sobre a relevância do tema. 

Centros de reciclagem ao longo dos rios serão colocados para trocar o lixo coletado por 

cidadãos por créditos de comida, que podem ser usados nos centros de comida das fazendas 

urbanas.  

6) As ruas nas fazendas serão exclusivas para pedestres.  

O tráfego desencoraja cidadãos a potencialmente utilizarem o projeto das fazendas 

urbanas e a explorar suas áreas.  

O foco do projeto se dará em duas áreas com demandas diferentes e, por causa 

disso, requer diferentes maneiras de lidar com cada uma dessas regiões.  

2.2.6   Elementos do centro da cidade 

Nessa região, há proteção legal das áreas próximas aos rios. Atualmente, algumas 

dessas áreas estão poluídas devido às fábricas que ali estão situadas. Moradias informais 

também desempenham um péssimo papel no cenário, pois as terras que deveriam ser 

protegidas para manter um bom equilíbrio ambiental são utilizadas de uma maneira 

desassistida por pessoas que não se preocupam muito com os seus dejetos. 

Então, a proposta gira em torno de promover uma nova paisagem urbana nessas áreas. 

Elas devem ser, depois da regulação legal, de 100 metros contados  a partir do leito central 

dos rios, permitindo com que haja espaço para implementar o projeto.   

Imagem 03: Modelo para o centro. 

 

Fonte: Acervo próprio. 
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O primeiro foco será na criação de fazendas urbanas para que sirvam de local de 

trabalho para imigrantes, e, também, produzam comida para abastecer Adis Abeba.  

Ao mesmo tempo, estará ocorrendo o processo de limpeza dos rios e a participação 

popular no mesmo, sendo possível, também, o aproveitamento dos espaços verdes para 

relaxamento.  Esse é o segundo foco do projeto, que será o de criar espaços verdes para os 

habitantes da cidade e possibilitar o contato com a natureza. 

Isso será possível através da construção de rotas para pedestres onde as pessoas 

possam caminhar, pedalar e se confraternizar. O objetivo principal é transformar estes 

ambientes em centros recreativos, onde cidadãos possam conhecer novas pessoas e, também, 

passar a ter um maior contato com a diversidade de imigrantes e, com isso, diminuir o 

eventual preconceito que possam sentir. Assentos serão providenciados a cada 100 metros 

para possibilitar um momento de descanso após atividades físicas e para apreciação do 

espaço verde. Fontes de água serão distribuídas a cada 700 metros. Academias públicas 

estarão disponíveis a cada 2 quilômetros.   

Este espaço será disposto ao lado das fazendas para que as pessoas também 

experimentem e visualizem o que está sendo trazido à cidade em vez de serem informados 

apenas pena mídia. Cercas e paredes verdes separarão as áreas comuns das fazendas para 

evitar desperdício de comida, roubos e vandalismos.  

As pessoas que residem, atualmente, nessas regiões não serão desassistidas. Serão 

construídas casas, o terceiro foco dessa área, para os antigos residentes da região e novos 

trabalhadores das fazendas urbanas. As novas residências serão ofertadas por preços abaixo 

do Mercado (subsidiados pelo setor público), financiamentos e subsídios para aqueles que 

estiverem engajados e trabalhando no projeto. A altura de construção das habitações será 

efetuada um metro e meio acima do nível do solo, evitando enchentes durante a temporada 

chuvosa (proteção contra enchentes). 

 Finalmente, o quarto foco dos elementos do centro da cidade serão os Centros de 

Coleta de Resíduos (CCRs). Aqueles que estiverem credenciados trabalhando na limpeza 

dos rios poderão trocar o que foi coletado por créditos de comida nos Centros de Venda de 

Alimentos (CVAs), que serão responsáveis pela comercialização da produção. Isso 

encorajará mais pessoas a participar do projeto. 
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2.2.7  Elementos das periferias  

Os focos destas áreas são diferentes, pois grandes porções de terra ainda não foram 

utilizadas. Então, uma área maior possibilitará um maior número de zonas. 

Como as distâncias ao centro da cidade são maiores, deverão ser providenciados 

estacionamentos públicos para os veículos, os quais serão dispostos em zonas fora das áreas 

comuns das fazendas.  

O objetivo do projeto é encorajar, também, pessoas a se exercitar e a aproveitar a 

natureza, e veículos automotores normalmente desencorajam-nas a explorar e utilizar esses 

espaços.  

Ao lado dos estacionamentos, tampões verdes serão colocados para quebrar a 

realidade urbana e permitir a entrada no ambiente natural. A ideia é criar um sentimento na 

população de saída da zona urbana e de se reviver a realidade rural, o que terá um efeito 

psicológico positivo nos imigrantes.  

Imagem 04: Modelo para a periferia. 

 

Fonte: Acervo próprio. 

Também serão implementadas rotas para pedestres. Essas áreas estarão conectadas 

com os Centros de Venda de Alimentos (CVAs), onde a população poderá comprar comida 

e utilizar os créditos de comida oriundos do trabalho de limpeza.  

A ideia de fazenda vertical pode incrementar ainda mais a eficiência da produção, já 

que diferentes níveis de agricultora permitem uma maior área plantada e demanda mais 

trabalhadores. 
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Imagem 05: Modelo de fazenda urbana 

 

Fonte: Acervo próprio. 

Uma implementação única dos elementos da periferia será o sistema de recolhimento 

de lixo no subsolo.  Ele será um espaço para acumular material orgânico com o intuito de 

produzir energia que será utilizada nas moradias providenciadas para trabalhadores e para 

os Centros de Venda de Alimentos (CVAsc). Também poderá ser utilizada para iluminar as 

rotas de pedestres à noite, tornando a região propícia a receber visitantes a qualquer tempo.  

Diferentemente dos elementos do centro, os elementos da periferia não terão água 

disponível próxima a eles, o que exige um sistema de irrigação que abasteça as fazendas 

urbanas. Esse sistema será construído a partir dos rios explorados pelos elementos do centro 

e pelo armazenamento de água da chuva, que será guardada em compartimentos no subsolo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma vez implementado, o projeto será de grande importância na promoção de um 

novo estilo de vida a Adis Abeba. As pessoas estarão envolvidas em um maior número de 

interações sociais, mais contato com a diversidade, e isso proporcionará uma expansão 

cultural na cidade. Os cidadãos estarão mais informados sobre a cidade que vivem e terão 

consciência da importância de suas participações no processo de evolução urbana. Eles 

também terão uma qualidade de vida mais saudável, melhorada pelo desempenho de esportes 

e atividades físicas.  

Quando estiver funcionando, o projeto afetará positivamente outras áreas que não 

estavam incluídas na sua zona de influência direta devido a um fator nominado como 

“ecologia do sistema”. 
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Este é um conceito crucial para identificar as conexões e os “trade offs” entre as 

diferentes áreas e ambientes dentro da cidade. Através dele, é possível compreender a 

melhoria generalizada de situações em diferentes campos de estudo na cidade. A visão é de 

que, em 2030, Adis Abeba será uma cidade transacional (Trans-cidade) na Economia, 

Sociedade Meio Ambiente baseada na agricultura urbana.   

Adis Abeba está crescendo a um nível de 9,2% por ano de acordo com o Escritório 

de Desenvolvimento Econômico e de Administração Financeira de Adis Abeba (2002). Mas 

este desenvolvimento não possui nenhum significado prático se não for revertido em prol da 

sua população.  

Devido ao cenário, e também considerando o ambiente transacional da cidade, o 

projeto pretende enquadrar Adis Abeba no conceito de “Trans-cidade”: aquela que sabe lidar 

com os seus desafios e superar problemas sempre considerando e repensando os impactos 

das ações da administração pública na vida das pessoas.  

É impossível esquecer a importância que a agricultura urbana terá nesse processo, 

permitindo que os novos cidadãos tenham oportunidades de emprego e sejam inseridos na 

sociedade. Em resumo, pretende-se atingir uma melhor situação social. Para se alcançar tal 

objetivo, é necessário balancear desenvolvimento econômico com respeito ao meio 

ambiente.   

Para se atingir essa visão, o projeto deve seguir os seguintes passos, sugestões 

oferecidas pelo autor:  

1. Marketing do projeto. O projeto de marketing do Projeto “Adding Abeba” será 

publicizado e esse será o primeiro contato entre as autoridades públicas e a comunidade.   

2. Limpeza da água. Utilizando a tecnologia disponível, em até dois anos, a água deve 

ser boa o suficiente para utilização nas fazendas urbanas. Centros de Coleta de Resíduos 

(CCRs) serão criados ao longo dos rios.  

3. Recrutamento de imigrantes. Os imigrantes (novos cidadãos) começarão a ser 

recrutados e a se encontrar regularmente para aprenderem sobre o projeto, seus objetivos e 

como ele será desempenhado.  

4. Limpeza e fertilização do solo nas encostas dos rios. Este processo será conectado à 

limpeza da água (coleta de lixo). As sementes começarão a ser plantadas dependendo do 

progresso de preparação do solo para receber as plantações.   
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5. Armazenagem de água da chuva. Tanques para captura da água da chuva iniciarão a 

armazenagem de água e o Sistema de irrigação.  

6. Início de construção de casas para os novos cidadãos. Isenções, imunidades 

tributárias e outros benefícios serão oferecidos àqueles que queiram financiar sua primeira 

casa própria. Esse programa de construção deverá ser completado num prazo de 5 a 6 anos. 

Os primeiros moradores receberão as primeiras unidades após 6 meses do início da 

construção.   

7. Contrução dos Centros de Venda de Alimentos (CVAs). Eles deverão estar prontos 

no prazo de 1 a 2 anos, a tempo de receber a primeira colheita.  

8. Construção das rotas para pedestres. Elas deverão estar prontas no prazo de 1 ano ao 

longo dos rios e no prazo de 3 anos na região de periferia.  Ao passo que esse passo evolui, 

árvores serão plantadas para servirem de paredes verdes e separar as áreas para pedestres das 

fazendas propriamente ditas.  

9. Construção dos centros recreativos. Eles estarão dispostos ao longo das rotas de 

pedestres. 

10. Construção do sistema de recolhimento de lixo no subsolo. Ele deverá fornecer 

energia que será usada nas outras áreas do projeto.   
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Resumo: Analisa-se o planejamento urbano sob uma perspectiva histórica, destacando o 

modelo de desenvolvimento que ganhou adeptos no início do século XXI, no qual foram 

introduzidos novos elementos como o capital territorial e a competitividade territorial. Em 

sequência, esse modelo desenvolvimentista é confrontado com as políticas de austeridade 

provocadas pelas corriqueiras crises sistêmicas e que afetam, sobretudo, a economia, 

inviabilizando alguns projetos que trariam melhorias aos envolvidos. A Administração 

Municipal, nessa situação, vê sua esfera de atuação limitada pelas políticas nacionais e pela 

escassez dos recursos, que coloca a harmonia e o equilíbrio social em perigo, inclusive com 

impactos sobre a política. Assim, desenvolve-se uma espécie de planejamento urbano 

insurgente que se choca com o que é trazido pelas políticas de austeridade. 

  

Palavras-chave: Planejamento Urbano. Políticas de Austeridade. Políticas Insurgentes.  
 

1 INTRODUÇÃO  

A “Cidade Europeia” enfrentou diversas situações de tensão e disrupção social 

durante os últimos séculos. Após longos anos e de desenvolvimento e progresso social, os 

seus líderes recomeçaram a pensar estratégias a fim de manter a ordem e alcançar o Estado 

de Bem Estar Social. Nesse ponto, o equilíbrio entre os setores público e o privado foi 

alterado e as injustiças e diversidades sociais passaram a se tornar mais evidentes, sobretudo 

na perspectiva do cidadão, que passou a estar desassistido em alguns momentos. Atualmente, 

a cidade é gerenciada como uma empresa, fenômeno que provocou alteração no papel do 
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Estado e abriu espaço para que o lucro determine as ações políticas, e não mais as demandas 

sociais. Entretanto, quando o contexto parecia refém da “fórmula capitalista”, a recente crise 

europeia incentivou a população a reagir e a ser proativa para que o espaço urbano se 

transforme naquilo que desejam, ou seja, na “cidade do futuro”.  

 Para melhor compreender o tema, faz-se necessário revisitar a pluralidade conceitual 

de Estado-Nação, o qual possui diferentes olhares e opiniões ligados aos níveis de poder. 

Oriundo de uma construção jurídica daquele que é responsável pela representação 

democrática da sociedade e considerado como resultado direto da organização social por 

Beviláqua (1930), ele foi dividido em diferentes níveis de Administração Pública para 

facilitar o controle sobre a sociedade. Até mesmo em Estados Unitários, onde o poder estatal 

é indivisível, existem administrações locais que estão em contato direto com as dificuldades 

e demandas da população.  

 Sob uma perspectiva microssocial, o Estado está organizado em representações 

locais que podem tomar decisões e iniciar políticas públicas mais bem direcionadas às áreas 

em que atuam. Nesse sentido, as políticas nacionais se capilarizam em uma menor escala e, 

assim, conseguem criar um sentimento de nação. Através deste processo, é possível mapear 

e compreender que diferentes pautas podem ser demandadas por pessoas que vivem nas 

mesmas cidades, apesar das similaridades que as conectam e que são defendidas pelos 

municípios. 

 A recente crise enfrentada por diversas cidades na Europa desregulou as conquistas 

sociais e o desenvolvimento do Estado de Bem Estar Social. Orçamentos limitados, altos 

débitos e discussões políticas pressionaram a Administração Pública a escolher diferentes 

mecanismos, de despender os recursos públicos e de fazer investimentos no setor privado, 

em vez de manter o aumento dos gastos no segmento social e na geração de emprego, o que 

é chamado como política de austeridade (aquela que promove corte de investimentos e de 

gastos públicos). Isso levou a uma considerável perda de “status” anteriormente adquirido 

pela classe média, o que provoca uma forte mobilização social; mas quem, verdadeiramente, 

sofre mais com tal situação é a população de baixa renda, frequentemente ligada à expressão 

“ralé”, de Jessé Souza (2015).  

 Mas as reais vítimas deste estilo de governança não estão assistindo às disputas 

políticas passivamente. Em vez de aceitar a piora social, um movimento que contesta o 

espaço público e que eleva ao patamar de ideologias políticas insurgentes está nascendo na 
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cena pública. Ele tem como objetivo rearranjar a sociedade, o estilo de governança e o espaço 

público, recolocando a democracia em um patamar acima do mero sufrágio universal e 

incrementando a participação popular direta no processo de decisão daquilo que é 

desempenhado nas cidades.  

Percebeu-se, que o planejamento urbano europeu seguiu a tendência inovadora sobre 

as máximas desenhadas por Macedo (2008), objetivando minimizar o impacto dos efeitos da 

urbanização dispersa, estimular o uso misto do espaço urbano, valorizar a circulação de 

pedestres, incentivar o uso da bicicleta, promover a utilização de pequenos veículos 

motorizados movidos por fontes de energia alternativas, dar atenção às demandas das 

comunidades em pequenos núcleos ou distritos, e preservar o interesse dos bens históricos. 

Tal configuração seguiu a preleção do urbanista Ebenezer Howard (1989), no qual o 

desenvolvimento deveria ser no modelo cidade-jardim. 

2 O PLANEJAMENTO URBANO NO SÉCULO XXI E O CAPITAL TERRITORIAL  

A ideia de desenvolvimento sofreu diversas transformações nos últimos séculos. 

Desde o mercantilismo, perpassando pelo liberalismo e, posteriormente, pelo 

neoliberalismo, a ideia de desenvolvimento esteve atrelada ao acúmulo de riquezas, ao 

aumento nominal de indicadores econômicos e de uma gestão pública voltada à atração de 

mais capital. Adam Smith, em 1776, publicou a sua principal obra, a Riqueza das Nações, 

em que defende, sobretudo, um Estado mínimo na promoção de serviços públicos e de 

assistência social, mas forte no quesito acumulação de riqueza. 

O Estado, desde épocas remotas, intervém na economia de modo a regulá-la a fim de 

evitar que as crises, que possuem caráter cíclico, na lógica capitalista, e que sempre tendem 

a surgir, seja pela formação de bolhas, seja pela ausência de responsabilidade dos agentes 

econômicos, ocorram. Infelizmente, os atores econômicos desejam auferir lucros sem 

considerar as consequências de suas atitudes, entre as quais estão o desequilíbrio econômico 

e social e o surgimento de classes sociais antagônicas, criando tensão social.  

Assim, entre os fins do Estado, tem-se a construção de uma sociedade equilibrada e 

sustentável, de modo que as relações econômicas criem um cenário de perpetuação e de 

estabilidade, o que é benéfico para todos. Quando se percebe um desequilíbrio, seja de ordem 

de produção acima da demanda, seja pela ausência de oferta de determinado produto ou 

serviço, ou seja, pela ausência de investimentos em determinado setor-chave da Economia, 
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o Estado tem o dever de regular a situação e, caso não possa saná-la totalmente, de minimizá-

la.  

2.1 Pensamento desenvolvimentista do começo do século XXI 

Finalmente, parece que tal mudança no processo de desenvolvimento foi percebida 

por alguns teóricos contemporâneos, destacando a urgência do alcance de um 

desenvolvimento que celebre a liberdade humana e as suas capacidades. Um desses autores 

é Sen (1997), que sublinha a necessidade de se ter cuidado ao fazer considerações sobre o 

tema devido à informação seletiva utilizada para que se realize generalizações que não 

implicam na realidade propriamente dita. 

A fim de explicar seu argumento, o autor utiliza a ideia de que é necessária uma 

ruptura de planejamento de mercado para se atingir um nível considerável de 

desenvolvimento. Mas, infelizmente, o que se tem visto nos países em geral é um regramento 

oriundo do mercado que promove uma ascensão desastrosa de desigualdades. Políticas 

sociais voltadas à efetiva melhoria social são utilizadas como manobras eleitoreiras a fim de 

legitimar o poder através do voto, mas acabam não integrando o cerne da Agenda dos 

governos eleitos, que se afastam das pautas e promessas elencadas na época das campanhas 

eleitorais e passam a governar em prol dos interesses daqueles grupos que mais oferecem 

benefícios, ou que exercem maior pressão sobre os seus membros. 

Sen (1997) se preocupa em evidenciar a importância do mercado na promoção da 

melhoria de alguns indicadores, como uma melhor alocação de recursos e a promoção, às 

vezes, de uma economia sustentável, evitando crises mais profundas. Entretanto, ela também 

evidencia que o Estado é autor intrínseco nesse processo, pois, através dele e da luta política, 

atingem-se importantes conquistas que não são possíveis através do mercado, como a 

igualdade de gênero e de oportunidades, a inclusão e a diminuição da marginalização social, 

elementos que, historicamente, tendem a ser piorados por meio do mercado. 

É importante frisar que a ação governamental também pode ser a causa de um 

desenvolvimento social limitado, não sendo tal resultado consequência exclusiva da 

participação do mercado. Reações exacerbadas de governos em termos de protecionismo e 

intervencionismo, às vezes, não promovem um ganho real em investimentos sociais, como 

educação, saúde, segurança, igualdade de gênero e reforma agrária. É por isso que o mercado 

é necessário, devendo agir mutuamente com o Estado, e não como se fossem inimigos.  
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 Quando os países investem em capital humano, é mais fácil perceber um 

desenvolvimento voltado às pessoas que uma visão econômica dura e essencialmente ligada 

a crescimentos nominais, mas que não se traduzem em melhorias reais para a população. E 

tal cenário tem dois efeitos sobre o desenvolvimento: direto, relacionado ao valor intrínseco 

constitutivo da liberdade humana e na qualidade de vida; e indireto, referente à contribuição 

no aumento da capacidade produtiva e no crescimento econômico. 

Um desses índices que pretende mensurar os países é o índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) de 2015, calculado pela Organização das Nações Unidas através do seu 

Programa de Desenvolvimento. Através dele, podem-se comparar países levando em 

consideração suas riquezas, índices de alfabetização, educação, esperança de vida, 

natalidade, entre outros. A escala de tal índice varia entre 0,00 (zero) e 1,00 (um).  

Em 2015, foi divulgado o ranking de países no âmbito da Organização das Nações 

Unidas tendo como base o ano de 2014. Nessa divulgação, segundo o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento - PNUD (2014) a Noruega está em primeiro lugar, com 

índice de 0,944, auferindo crescimento de 0,002 em comparação ao no de 2013. Em segundo 

lugar está a Austrália, com índice de 0,935. Na sequência, estão Suíça (0930), Dinamarca 

(0,923), Países Baixos (0,922), Alemanha (0,916), Irlanda (0,916) e Estados Unidos (0,915). 

A Áustria, local de realização do projeto aqui discutido, ocupa a 23ª posição, com índice de 

0,885. 

O Brasil caiu uma posição em relação à análise anterior, ocupando, na lista divulgada 

em 2015, a 75ª posição, com índice de 0,755 e crescimento de 0,003. Os outros países 

emergentes integrantes dos BRICS ocupam, respectivamente, 50ª (Rússia – 0,798), 90ª 

(China – 0,727), 116ª (África do Sul – 0,666) e 130ª (Índia – 0,609) posição.  

 

2.2 O Capital e a Competitividade Territorial 

Faz-se mister elencar que o conceito de território trazido aqui está dissociado daquele 

trazido pela Constituição Federal em 1988, na qual os territórios seriam áreas politicamente 

definidas que não seriam estados da Federação. Território, para o que se está sendo discutido, 

faz referência à porção de terra, área ou região minimamente organizada e em que existe 

atuação humana de forma a tomar decisões e a se auto-organizar e se auto gerir, devendo a 

tomada de decisões ser realizada por um grupo de pessoas.  
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As decisões tomadas são um elemento constitutivo do território aqui discutido, as 

quais não são influenciadas, em sua maioria, por forças naturais, mas pelo processo decisório 

humano, sendo o homem, ao mesmo tempo, agente político, sendo o seu bem estar o objetivo 

de tal processo, e paciente de tais decisões. 

Uma vez feita tal consideração, destaca-se outro conceito importante na consecução 

de um planejamento urbano responsável que promove, consequentemente, um 

desenvolvimento sustentável, a competitividade territorial.  Fresno (2000) coloca o Capital 

Territorial como elemento central na competitividade territorial, conceito que promove uma 

ruptura com o clássico padrão de competitividade econômica. A competitividade territorial 

seria, nessa direção, um atributo daqueles territórios que conseguem, ao mesmo tempo, 

atender às demandas do mercado e manter a viabilidade ambiental, econômica, social e 

cultural (competitividades intrínsecas ao conceito maior), estando conectados numa lógica 

estrutural de rede e de articulação interterritorial.  

A competitividade ambiental, a primeira elencada por Fresno (2000, p. 76, tradução 

livre) é aquela associada à “capacidade dos agentes de valorizar seu entorno, fazendo dele 

um elemento ‘distintivo’ de seu território; garantindo, ao mesmo tempo, a conservação e a 

renovação dos recursos naturais e patrimoniais”. Os territórios em questão devem, ao mesmo 

tempo, servir de moradia e de fonte de renda às pessoas e possuir elementos que os distingam 

dos demais associados às políticas de renovação e de conservação que perpetuem tal 

condição no tempo, tornando-os um marco nos segmentos em que se inserem.  

Já a competitividade econômica gravita, segundo tópico levantado por Fresno (2000, 

p. 76, tradução livre5) na competitividade territorial, gira em torno da “capacidade dos 

agentes para produzir e manter o máximo de valor adicionado ao território mediante o 

reforço dos vínculos entre os setores, fazendo com que a combinação de recursos constitua 

ativos para valorizar o caráter específico dos produtos e serviços locais”.  

                                                           
5 FRESNO (2000, p. 76): “La ‘competitividad económica’: Capacidad de los agentes para producir y mantener 

el máximo de valor añadido en el territorio mediante el refuerzo de los vínculos entre sectores y haciendo que 

la combinación de recursos constituya activos para valorizar el carácter específico de los productos y servicios 

locales”. 
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A competitividade social, para Fresno (2000, p. 76, tradução livre6), envolve “a 

capacidade dos agentes de atuar eficazmente em conjunto na base de uma concepção de 

projeto consensuada e fomentada por consultas entre os diferentes níveis institucionais”. Na 

teoria, os preceitos democráticos seguem o prelecionado conceito e legitimam o governo 

eleito através do sufrágio universal a desempenhar ações que são, de certa forma, 

consensuais. 

Convém destacar, entretanto, em alguns casos, que tal consenso é meramente 

simbólico, visto que aqueles que são eleitos se afastam totalmente das pautas e propostas 

levantadas durante as campanhas eleitorais, passando a desempenhar uma agenda contrária 

àquela que foi eleita. 

Dessa forma, deve-se repensar o pacto democrático e, além de se eleger pessoas ou 

partidos, eleger agendas, que devem ser cumpridas por quaisquer que sejam os escolhidos. 

Outra melhoria que poderia ser incorporada ao sistema político para garantir a participação 

da ampla maioria da população seria realizar, de dois em dois anos juntamente com as 

eleições, consultas públicas a fim de se inquirir a aprovação em decisões que impactariam 

permanentemente os territórios, garantindo, verdadeiramente, a vontade da maioria no 

referente ao poder de decisão dela sobre o território em que vive. 

Sobretudo no Brasil, nos últimos anos, viu-se uma forte ruptura com o que ficou 

decidido no processo eleitoral em todas as esferas de poder (federal, estadual e municipal), 

demonstrando a urgência e necessidade de tais medidas. 

Por fim, Fresno (2000, p. 76) elenca a importância dos territórios, a fim de serem 

competitivos, de se situarem no contexto global e de fazerem valer seus projetos de território, 

sobretudo em um contexto de globalização. Infelizmente, com o aumento das conexões 

globais, passou-se a comercializar a imagem de território sob um viés de competição global 

na qual foi supervalorizada a questão da infraestrutura, sendo considerados bem sucedidos 

aqueles que realizam grandes obras, o que é traduzido, no contexto das grandes metrópoles 

e das cidades mundiais, por meio da competição dos prédios mais altos do mundo e da 

capacidade de atração de imigrantes.  

                                                           
6 FRESNO (2000, p. 76): “La ‘competitividad social’: Capacidad de los agentes para actuar eficazmente de 

manera conjunta sobre la base de una concepción consensuada del proyecto y fomentada por una concertación 

entre los distintos niveles institucionales”. 
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Incutido ao tema, Camagni (2013) destaca os diferentes tipos de crescimento e 

desenvolvimento de regiões sob a perspectiva do comércio internacional. Ele elenca alguns 

benefícios no começo da expansão, como o aumento da tendência de concentração de capital 

em algumas regiões, tornando-as mais prósperas que as outras. Entretanto, tal fenômeno 

possui a contrapartida de provocar desigualdade, também relacionada a uma superação da 

capacidade de fornecimento de cada região. 

Essa situação se torna mais importante e séria com o processo de globalização. 

Camagni (2013) elenca que as regiões e os países devem focar na competitividade de seus 

sistemas, pois, caso contrário, eles permanecerão em desvantagem no cenário de competição 

global e acumularão desvantagens, devendo, pois, criar capital territorial. Esse argumento é 

apoiado por algumas teorias do Comércio Internacional, e está mais presente nas orientações 

trazidas por Smith (teoria das vantagens absolutas) e por Porter (teoria das vantagens 

competitivas) que nas de David Ricardo (teoria das vantagens comparativas). 

Neste sentido, o conceito de Capital Territorial foi inicialmente trazido pela 

Comissão da União Europeia, sendo diferente em cada região e promovendo um maior 

retorno para alguns tipos de investimentos principalmente por sua eficiência na utilização de 

recursos.  

Ele é, de acordo com Fresno (2000, p. 77, tradução livre7): “o conjunto de elementos 

a disposição do território, de caráter material ou imaterial, que podem constituir um ativo ou 

uma dificuldade” sendo, também, a “riqueza do território (atividades, paisagens, patrimônio, 

conhecimentos técnicos)” (FRESNO, p. 77, tradução livre). 

A palavra território é mais bem utilizada nesse contexto para fazer referência ao 

conceito, pois inclui os seguintes elementos: externalidades, produções de atividade, 

tradições, habilidades, relacionamentos, elementos culturais e valores, regras e práticas de 

um modelo de governança. Associado, segundo OCDE (2001, p. 15), a alguns fatores que 

influenciam o capital territorial, como a localização geográfica, localização, tamanho, 

fatores de produção, clima, tradições, recursos naturais, qualidade de vida, conhecimentos, 

costumes, regras informais que permitam a cooperação e solidariedade entre os diferentes 

atores sociais. Marshall (2001 apud OCDE 2001, p. 15) também inclui o ambiente como um 

                                                           
7 FRESNO (2000, p. 77): “El conjunto de los elementos a disposición del territorio, de carácter tanto material 

como inmaterial, que pueden constituir em ocasiones un activo o una dificultad. Todos estos elementos 

constituyen la riqueza del territorio (actividades, paisajes, patrimonio, conocimientos técnicos, etc)”. 
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desses fatores, sendo uma combinação de instituições, regras, práticas, produtores, 

pesquisadores e políticos que tornam uma inovação possível. 

Segundo Fresno (2000), o Capital Territorial pode ser utilizado para revalorizar 

recursos descuidados e transformá-los em estratégias de desenvolvimento; valorizar 

especificidades do território e criar novas especificidades oriundas da combinação de 

diferentes setores; e fomentar o descobrimento de recursos locais desconhecidos ou ignorar, 

passando a reconsiderar elementos anteriormente percebidos com negativos como potencial 

para novas formas de desenvolvimento. 

Sob um prisma diferenciado, Camagni (2013) divide o capital territorial em duas 

dimensões: rivalidade (bens públicos, bens privados e classe intermediária de bens de clube); 

e materialidade (bens tangíveis, bens intangíveis, e classe intermediária de ambos). 

Nessa divisão, o autor destaca que os exemplos de bens intermediários são mais 

afetados pela governança desempenhada. Novas formas que levam em consideração os 

acordos, as cooperações e a sinergia público/privada têm mais potencial de ter uma boa 

performance. Mas, alguns fatores limitantes também dificultam os seus desempenhos, como 

exploração não sustentável e aumento do aluguel de terras.   

 Fresno (2000) elencou diferentes integrantes do capital territorial, entre os quais 

estariam os recursos físicos e a sua gestão (recursos naturais, equipamentos e infraestruturas, 

patrimônio histórico e arquitetônico); a cultura e a identidade de território (valores 

compartilhados pelos agentes do território, interesses, mentalidades); os recursos humanos 

(características demográficas da população e sua estrutura social); os conhecimentos 

técnicos implícitos e explícitos (controle de tecnologias e capacidade de investigação); as 

instituições e administração local (o jogo político, a governança do território, os recursos 

financeiros); as atividades e empresas (concentração geográfica e estrutura); os mercados e 

as relações externas (redes de intercâmbio e de promoção); e a imagem e a percepção do 

território (como ele é encarado). 

 Entre outras formas de capital que influenciam o capital territorial, inclui-se o capital 

social. De acordo com Camagni (2013, p. 40, tradução livre), ele é “o conjunto de normas e 

valores que governam as interações entre as pessoas, as instituições (...), as relações de 

negócios (...) e a coesão geral da sociedade”, ou seja, é a liga que mantém a sociedade unida. 
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Ele é importante, pois é o bem público que mais produz externalidades para todo o 

sistema econômico, impactando a eficiência de outros fatores, inclusive as dimensões micro 

e macro; e formal e informal. Impacto na circulação da informação e no nível de cooperação, 

sendo essencial para os acadêmicos da matéria.   

Outros fatores que influenciam o capital territorial são o Capital Humano, o Capital 

Relacional, os Serviços de Relacionamento Privados, as Cooperações de Negócios, o Capital 

Privado Fixado e os bens de pedágio, bens tangíveis intermediários e bens e recursos 

públicos.  

 Finalmente, o papel econômico do capital territorial é o de fortalecer a eficiência e a 

produtividade das atividades locais. A divisão proposta por Camagni é um método que tenta 

simplificar a compreensão a medição quantitativa dessa variável. E o mesmo destaca que 

novas formas de governança participativa e inclusiva são necessárias para maximizar a 

comunidade local. 

3 A AUSTERIDADE E O CONTROLE DAS PERSPECTIVAS SOCIAIS, 

ECONÔMICAS E POLÍTICAS 

O modelo desenvolvimentista amplamente defendido durante o século XX chegou a 

uma situação de declínio, sendo paulatinamente substituído pelo novo pensamento que ficou 

evidenciado no capítulo anterior. Entretanto, o Capital Territorial e o desenvolvimento de 

alguns territórios sofreram e ainda continuam sofrendo impactos negativos daquele 

pensamento, que não impunha limitações e desconsiderava o ponto de saturação urbana e 

social dessas localidades.  

Entre aquelas que foram mais atingidas estão as cidades europeias, acostumadas, 

desde o fim da 2ª Guerra Mundial, a conviver pacificamente e focar na implementação e no 

controle de políticas públicas de inclusão social e participação. Elas foram vítimas, após 

obter ascensão, de uma crise econômica e social sem precedentes que têm colocado alguns 

direitos em perigo, como a livre circulação de pessoas e o acesso ao emprego. Nesse 

contexto, políticas de austeridade têm promovido cortes orçamentários em segmentos sociais 

em benefício de atores econômicos, atitude que demonstra uma deturpação da função do 

ente governamental.  
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3.1 A cidade europeia: ápice e declínio 

A “cidade europeia” nasceu, segundo Benévolo (1993, p. 116), ao mesmo tempo que 

o continente europeu. Anteriormente às Revoluções Industriais, o nível comercial era o 

método de avaliação de prosperidade das cidades europeias, e não a burocracia ou a gestão 

(Weber, 1968; Long e Shleifer, 1993 apud  Benévolo, 1993). 

 Essa opinião foi defendida por alguns autores interessados no progresso econômico 

durante a Revolução Industrial, provocando uma alteração não somente na produção de 

escala e na organização social, mas também na percepção do espaço. Nesse momento, o 

paradigma de análise da prosperidade econômica começou a ser alterado, então tornou-se 

dificultosa a confirmação do sucesso econômico e do crescimento sem levar em 

consideração os métodos trazidos pela Revolução Industrial. 

 A fim de resolver o problema, alguns autores propuseram caminhos para mensurar a 

prosperidade econômica. Entre eles, estavam Long e Shleifer (1993), mas as duas 

metodologias trazidas por eles possuem algumas limitações na interpretação das 

informações providenciadas, pois considera-se que a mera análise do número de pessoas 

residentes em um ambiente não é suficiente para explicar, sozinha, o grau de prosperidade 

econômica da comunidade, podendo ser útil, talvez, numa perspectiva individual. Talvez até 

houvesse uma grande oferta de emprego, mas as condições de vida anteriores à Revolução 

Industrial não permitiam ascensão social durante o sistema feudal devido à forte divisão 

social de classes. 

 Após a Revolução Industrial, a “cidade europeia” passou a ser administrada 

equivalentemente às empresas: uma forma política de gestão chamada de “Novas Políticas 

Urbanas” por Cox e Mair (1988) e por Kirlin e Marshall (1988 apud Hubbard e Hall, 1998). 

Hubbard e Hall (1998) apresentaram o conceito como uma ruptura de prioridades, que 

outrora eram direcionadas ao bem estar local, passando a ser orientadas por políticas que 

levavam ao crescimento e ao desenvolvimento econômico local, que eram preocupações, 

originalmente, associadas ao setor privado, envolvendo gestão de risco, administração e 

geração de lucros.  

 Na mesma direção, alguns altores, como Mollenkopf (1983), Judd e Ready (1986), 

Gottdiener (1987), Harvey (1989) apud Hubbard e Hall (1998), explicam esse tipo de 

governança como “cidade empreendedora”, ou cidade que acumula capital nas suas 

fronteiras (Hubbard e Hall, 1998). Para eles, os municípios fazem um enorme esforço para 
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manterem as cidades conectadas à Economia Global, e o único caminho visualizado por seus 

administradores para manter esse processo é gerir a Administração Pública da mesma forma 

que se gere uma empresa.  

 O sucesso da cidade empresarial entre diversas cidades no mundo é explicado por 

Jessop (1996 apud Hubbard e Hall, 1998) como resultado da sua popularidade como solução 

para superar o declínio enfrentado por alguma delas. Para o autor, esse sistema de gestão é 

bom e traz crescimento econômico ao nível local. Hubbard e Hall (2008) vão além e apontam 

as duas características desse conceito: desenvolvimento econômico local pró-crescimento e 

mudanças organizacionais e institucionais de governo urbano para governança urbana. 

 A primeira característica apontada pelos autores está ligada à geração de emprego, 

ao aumento da base da arrecadação tributária e à atração de novos negócios e investimentos. 

Eles criam um ambiente propício à crença de investidores de que certas vantagens 

comparativas estão presentes na cidade, levando-os a investir ali. Essa característica também 

está conectada à ideia de competição internacional entre cidades que pressionam os 

municípios a tomar decisões, em momentos de crise, direcionadas à austeridade. 

 A segunda característica trazida por Hubbard e Hall (2008) está relacionada à 

mudança dos parceiros dos municípios. Em vez de focar no setor público, as prefeituras 

almejam atrair atores privados e semi-privados, processo chamado de politização 

(“politicization”). E essa é a explicação do motivo que levou à explosão de parcerias público-

privadas no último século.  

 O problema é que, quando atinge o interesse privado, o setor público tem suas ações 

limitadas pelos contrastes que impõem uma série de condições. Uma vez submetido ao 

interesse privado, precisa aceitar decisões e o emparelhamento que vão além do interesse 

público. O setor privado, primordialmente, preocupa-se a respeito dos seus lucros, e não com 

o que é melhor para as pessoas ou para o meio ambiente, matérias que devem ser levadas em 

consideração pelo setor público. 

 Após o entusiasmo inicial dos primeiros ganhos econômicos, esse modelo de gestão 

de cidade passou a mostrar falhas. Como um deles, Benévolo (1993) apontou que o 

tratamento da cidade como empresa altera a organização territorial, passando de um espaço 

equilibrado a um refúgio precário e espaço indefinido. Esses problemas refletem não 

somente a escassez de planejamento urbano e o baixo desenvolvimento arquitetônico, mas 

também a influência política negativa. As cidades não se preocupam com a qualidade de 
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vida de seus cidadãos, mas somente em construir casas e mais casas, utilizando o setor de 

construção civil como um indicador econômico (de troca de valor), mas não como um espaço 

de moradia (valor usado).  

 Assim, as primeiras contradições passam a surgir: altos níveis de desenvolvimento 

associado ao aumento da pobreza, da fome e de outros problemas sociais, fazendo com que 

a cidade europeia seja considerada, por Donald et al. (2014) como o espaço mais vulnerável 

da sociedade. Concentração de renda e pobreza levam às tensões sociais, criando um 

intervalo entre as diferentes classes e aumentando o nível de segregação. Essa organização 

não é sustentável e tem mostrado suas fraquezas após a crise que atingiu os países europeus 

em 2008. 

3.2 O risco aos preceitos democráticos 

O orçamento dos municípios, já comprometido com os projetos de negócios, passou 

a ser a principal dificuldade de gestão das prefeituras. Em vez de enfrentar o problema 

através de realocação de recursos, os administradores públicos, essencialmente 

influenciados pela ideologia neoliberal, tentam adaptá-la ao cenário enfrentado, promovendo 

cortes, principalmente em caracteres sociais, demonstrando que a análise econômica do 

Direito impõe, muitas vezes, decisões ortodoxas. 

 O conceito de austeridade envolve a reunião das “políticas governamentais de 

redução de deficit fiscal e orçamentário e de aumento progressivo de cortes por meio do 

congelamento dos custos laborais, aumentos de impostos, privatizações, reconfiguração dos 

serviços públicos e do Estado de Bem Estar Social” (Whitfield, 2013 apud Donald et al, 

2014, p. 05, tradução livre). Em outras palavras, a austeridade é a “principal manifestação 

do desenvolvimento neoliberal e da falta de prestígio dos sistemas Fordista-Keynesianista” 

(Harvey, 2005; Peck, 2014 apud Donald et al, 2014, p. 05, tradução livre). 

 Para compreender a complexidade do tema, como Aalsbers (2009, p. 34) afirmou, é 

necessário criar relações entre os níveis nacional e municipal como “o entendimento das 

ligações entre o local e o global”. A falta de verba pública no nível municipal gera 

desemprego, que não se associa ao crescimento econômico. O desemprego significa um 

menor mercado consumidor e uma menor liquidez na economia, levando à recessão.  

 A escolha política incutida na gestão dos orçamentos públicos, que já estão 

comprometidos com despesas que mantém as “cidades como empresas”, muitas vezes levam 
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à insolvência pública e ao aumento da dívida, tornando ainda mais difícil sair desse ciclo 

vicioso (Hacker e Loewentheil, 2012; Donald et al, 2014). Um longo caminho para superar 

a crise é enfrentado pelo mercado e pelos consumidores, generalizando a crise de 

desconfiança na habilidade do governo de superar o cenário negativo. Isso é, geralmente, 

utilizado pelo governo para convencer as pessoas de que políticas de austeridade são 

necessárias, mas que, às vezes, pioram ainda mais a situação. Novos cortes em investimentos 

públicos aumentam o nível de desemprego e tudo continua no mesmo ciclo.  

 Em adição, Donald et al. (2014) apontam que, durante os regimes de austeridade, 

normalmente ocorre o abandono de preceitos democráticos devido à pressão causada pelas 

exigências fiscais. Os líderes eleitos são retirados de seus cargos e novos líderes aptos a lidar 

com tópicos fiscais são colocados no poder, obedecendo os preceitos neoliberais de 

reequilíbrio fiscal e orçamentário.  

 Em outras palavras, as elites que dominaram o governo por muitos anos encontram 

um novo caminho para se manter no poder através de coalizões políticas informais 

denominadas “máquinas de austeridade” - “austerity machines” (Donald e Gray, 2013). 

Donald et al. (2014) afirmam que o projeto ideológico promovido pelas elites locais tenta 

criar, na população, o reconhecimento da conexão entre crescimento e lucros privados. 

 Para conseguir uma melhor aceitação pública, eles justificam tais medidas sob o 

pretexto da criação de empregos, aumento da arrecadação tributária e aumento generalizado 

da qualidade de vida das pessoas. Mas, as consequências desse modelo de governança podem 

ser devastadoras, provocando mudanças no conceito do Estado, na sua função e no 

crescimento das desigualdades urbanas.  

 Ainda, com o objetivo de diminuir a tensão social e diminuir os confrontos diários 

de classe, alguns políticos instauram o zoneamento urbano como uma maneira de manter a 

população pobre longe de áreas ricas, fenômeno chamado de segregação, não se confundindo 

com gentrificação ou higienização populacional. Hubbard e Hall (1998, p. 01) defendem 

esse ponto de vista criticamente e dizem que “a cidade está dividindo e separando a sua 

população como nunca foi feito anteriormente através de classe, raça e orientação sexual”, 

como vivenciado no Reino Unido.  

 Essa prática é ruim não somente no aspecto social, com o surgimento de periferias 

que têm menos acesso aos serviços públicos, mas também sob a perspectiva de planejamento 

urbano, pois uma cidade mais heterogênea com altos índices de desigualdade e segregação 
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é mais difícil de gerir e de planejar. Diferentemente, os Municípios, durante a década de 

1990, prestaram um papel importante na reconstrução dos espaços públicos e na oferta de 

serviços públicos. Mas, agora, devido às políticas de austeridade, eles estão enfrentando um 

choque de responsabilidade devido ao argumento da necessidade de reorganização fiscal e, 

ao mesmo tempo, da necessidade de continuar desempenhando suas atividades 

satisfatoriamente. 

3.3 Planejamento urbano insurgente como uma resposta à crise administrativa 

As cidades europeias têm se preocupado cada vez mais com que surgirá no futuro. 

Esse movimento de preocupação já ocorreu em cidades que enfrentaram problemas similares 

no passado e que tomaram sérias medidas na perspectiva de planejamento urbano, 

promovendo a ascensão do planejamento insurgente. Ele é chamado de radical e é um dos 

que luta por inclusão contra a dominância das políticas neoliberais (Miraftab, 2009). 

 Miraftab (2009) usou o “Sudismo” para demonstrar as suas ideias. As cidades que 

nasceram fruto do colonialismo e do pós-colonialismo, de acordo com ela, nunca alcançaram 

o Estado de Bem Estar Social e repensaram a responsabilidade pública em medidas que 

poderiam impactar a vida das pessoas. Neste período, as pessoas não estavam mais aceitando 

os altos índices de desigualdade que estavam presentes em suas cidades e a segregação e a 

marginalização que estavam no ápice.  

 O planejamento insurgente pode ser visto como “contra-hegemônico, transgressivo 

e imaginativo” (Miraflab, 2009, p. 33, tradução livre). Contra-hegemônico, pois traz 

mudanças na realidade corrente e na política. Transgressivo devido ao impacto na linha 

progressiva da história, mudando paradigmas e iniciando uma nova perspectiva que não se 

encaixa no modelo de desenvolvimento e progresso anteriormente considerados. Por fim, 

imaginativo, pois coloca em contraposição o presente e o futuro, levando à reflexão do que 

se quer ver alcançado, dos ganhos sociais e das matérias urbanas que se pretendem atingir. 

 O neoliberalismo tenta confundir as pessoas e fazê-las se sentirem, simbolicamente, 

integradas. Essa opinião foi defendida por Rose (1999) quando ela destacou o controle do 

poder não baseado na força militar, como era feito durante os períodos expansionistas. Ao 

mesmo tempo, para Miraflab (2009), um dos maiores impactos do neoliberalismo é a 

limitação da liberdade causada por oportunidades desiguais ofertadas às pessoas. 
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 Do ponto de vista neoliberal, a cidadania é baseada na perspectiva econômica e no 

quanto uma pessoa é capaz de pagar. O sentimento de pertencimento à sociedade se dá por 

meio do pagamento de tributos e da sua contribuição para o progresso econômico do país, e 

não por simplesmente fazer parte daquela sociedade. A falácia da meritocracia possui uma 

forte influência no acesso aos melhores serviços públicos, e até mesmo como as pessoas são 

tratadas pelo Direito.  

 Pertencer a uma sociedade só é possível se você priorizar o princípio do 

individualismo trazido pelo Iluminismo, no qual a perspectiva econômica é um requisito a 

ser cumprido. E se o indivíduo não pertencer ao sistema por não concordar, ele é posto à 

margem e, às vezes, é visto como um ser humano de segunda categoria. 

 Essa foi a explicação encontrada por Miraftlab (2009). Enquanto a participação e o 

discurso democráticos aumentam ao redor do mundo e novas parcerias são celebradas entre 

o Estado e o Terceiro Setor, uma despolitização das comunidades, dos protestos e das lutas 

sociais também ocorre, retirando a capacidade de oposição firme ao regime, sendo reduzida 

à categoria de minoria. Essa contradição, ao mesmo tempo que é resultado da experiência 

neoliberal, pode ser a causa para explicar o surgimento dos movimentos insurgentes, 

consequência do fenômeno.   

 Como foi afirmado por Gouws (2005) e Lister (1997), a cidadania universal, ou 

cosmopolitanismo, que reivindica por igualdade de direitos, é, na verdade, uma maneira de 

controlar as pessoas, encontrada pelos sistemas liberais, que ainda discriminam utilizando 

diferenças de gênero, raça, etnia e orientação sexual. Isso é percebido, por exemplo, na 

Europa, onde os refugiados permanecem desassistidos; nos Estados Unidos, com a 

discriminação da comunidade latina; e no Brasil, com a segregação social enfrentada pelas 

pessoas mais pobres. 

 Devido à assunção e à urgência do tópico, os movimentos insurgentes não seguem 

regras dadas pelas autoridades e não aceitam o conceito de cidadania defendido pelo Direito. 

Eles lutam por novos espaços e por participação urbana através de movimentos de ocupação 

de construções, por exemplo, a fim de reivindicar mais direitos interligados à cidadania e as 

suas participações no processo decisório e político. 

 Tal perspectiva científica também é defendida por Mirafthab (2009, p. 40, tradução 

livre): “as pessoas podem alcançar um maior acesso às instituições estatais através dos 

governos locais e da possibilidade de participação neles, assim como inclusões políticas e 
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sociais nas instituições do Estado, mas isso não necessariamente significa as suas inclusões 

substantivas”. Uma contradição levantada pelo autor se relaciona à realidade encontrada nos 

países após a derrocada da União Soviética, nos quais os direitos civis foram expandidos e 

as desigualdades também cresceram. 

 O auge da responsabilidade pública tende a ser referenciado e afirmado como 

presente por políticos e pelas elites como consequência do crescimento da participação 

política das minorias e pelos movimentos sociais através de políticas inclusivas e de 

participações democráticas nominadas efetivas, mas isso não acarreta, necessariamente, em 

uma melhor situação. O maior acesso à participação do cenário político e da tomada de 

decisões não é suficiente para garantir uma maior amplitude democrática, sendo necessárias 

políticas inclusivas para que a qualidade de vida das pessoas envolvidas nessa discussão seja 

melhorada.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O modelo desenvolvimentista do século XX alcançou o limite de expansão e passou 

a causar problemas aos governos dos territórios em análise, fazendo com que alguns teóricos 

criassem novas formas de raciocínio. Além disso, as políticas de austeridade causaram fortes 

impactos na governança pública ao redor do mundo. E agora, as vítimas são as cidades 

europeias.  

Anteriormente, vistas como “o local do futuro” ou como “o modelo que se deseja ser 

alcançado” pelas sociedades globais sulistas; as cidades europeias estão sendo repelidas por 

seus antigos admiradores após o início do declínio das cidades europeias e do modelo de 

desenvolvimento europeu, tão embasado, no pós-guerra, no aumento da participação popular 

e na expansão dos direitos dos cidadãos e do Estado de Bem Estar Social.  

 Em vez de culpar o passado histórico, a exploração exercida sobre essas sociedades, 

e a pobreza, muitas vezes ainda presente, as sociedades sulistas estão tentando resolver as 

suas diferenças e atrasos a fim de proporcionar mais dignidade às pessoas, servindo como 

modelo para metodologias de superação de crises. Elas trazem, juntas, soluções inteligentes 

para o problema, principalmente através de políticas insurgentes.  

 O planejamento urbano insurgente e a ocupação do espaço urbano leva à melhor 

compreensão do planejamento e zoneamento urbanos com melhorias reais na vida das 

pessoas. Inclusões econômicas e sociais são imprescindíveis na superação de crises e no 
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combate às políticas de austeridade, proporcionando uma mudança social nos países 

europeus.  
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 INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA POR MEIO DOS 

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS 

 

Paula Mariotti Feldmann1 

 

Resumo: O presente estudo visa a analisar a legislação sobre a pessoa com deficiência e a 

legislação urbanística para verificar a adequação dos instrumentos urbanísticos, tais como o 

Plano Diretor e o Estudo de Impacto de Vizinhança, para garantir a acessibilidade das 

pessoas com deficiência nos centros urbanos brasileiros. 

Palavras-chave: Pessoa com deficiência. Acessibilidade. Inclusão. Legislação urbanística.  

INTRODUÇÃO 

De acordo com o Relatório Brasileiro para o Habitat III, elaborado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada(“IPEA”) em 2016, estima-se que a população urbana 

brasileira cresceu 402% entre 1960 e 2010, passando de 32 milhões para 160 milhões de 

pessoas vivendo nas cidades. Segundo este mesmorelatório, em 2010, a população urbana 

brasileira já correspondia a 84,4%. 

Com o crescimento dos centros urbanos, nasceu o chamado direito à cidade, iniciado 

como um movimento político em Paris na década de 60, e atualmente refletido no Estatuto 

da Cidade (Lei nº 10.257/2001) como direito difuso das presentes e futuras gerações no 

Brasil. 

No entanto, a rápida expansão urbana não foi precedida do devido planejamento 

urbano que viabilizasse o efetivo exercício do direito à cidade por toda a população, 

especialmente pelas camadas mais vulneráveis, segregadas em razão de sua classe social, 

raça, gênero e, até mesmo, de deficiência. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”)2, as pessoas com 

deficiência correspondem a aproximadamente 6,7% da população brasileira, embora cerca 

                                                           
1 Especialista em direitos difusos e coletivos pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. 

Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (“PUC/SP”)  

Advogada ambiental no Graça Couto Advogados, em São Paulo/SP. 
2 Conheça o Brasil – População – Pessoas com Deficiência. Nomenclatura de referência utilizada pelo órgão -

<Disponível em https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/20551-pessoas-com-

deficiencia.html. Acesso em 26.01.2020> 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/20551-pessoas-com-deficiencia.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/20551-pessoas-com-deficiencia.html
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de 24% da população tenha declarado ter algum grau de dificuldade em enxergar, ouvir, 

caminhar ou subir degraus. Dessas 24%, 84,36% vivem em áreas urbanas3. 

A necessidade de que as cidades sejam inclusivas é tão premente que está refletida 

em uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das 

Nações Unidas (“ONU”): 

 
Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis 

(...) 

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, 

sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por 

meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as 

necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, 

pessoas com deficiência e idosos 

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, 

inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, 

pessoas idosas e pessoas com deficiência. 

 

Extrai-se daí a importância da eliminação das barreiras – sejam sociais, econômicas 

ou arquitetônicas – para que possa ser exercido o direito à cidade e todos os demais direitos 

fundamentais que o permeiam. 

Para o enfrentamento das barreiras que segregam as pessoas com deficiência, é 

imprescindível a promoção da acessibilidade.  

Diante de tal cenário, o presente trabalho visa a investigar se os instrumentos 

urbanísticos são adequados para garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência, por 

meio da análise da legislação sobre pessoas com deficiência e da legislação urbanística. Para 

tanto, utilizar-se-á o método hipotético-dedutivo.  

 

1. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

As pessoas com deficiência gozam de proteção constitucional, não somente pelos 

princípios da dignidade da pessoa e da isonomia, como também pelas previsões expressas 

de (i)competência comum de todos os entes legislativos para cuidar da proteção e garantia 

das pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II); (ii) competência concorrente entre todos 

os entes federativos para legislar sobre a proteção e integração da pessoa com deficiência 

(art. 24, XIV); (iii) proteção ao trabalho (art. 7º, XXXI); (iii) direito à assistência social (art. 

203, IV e V);(iv) direito à educação (art. 208, III);(iv) direito ao atendimento especializado 

                                                           
3Relatório brasileiro para o Habitat III,Brasília: ConCidades, IPEA, 2016. 
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para criança e adolescentes (art. 227, I); e, finalmente, (vi) direito à eliminação das barreiras 

arquitetônicas – este último correspondente à chamada acessibilidade física, tratada em 

detalhes adiante. 

Como forma de reforçar tais direitos, foi internalizada a Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência da ONU, único tratado internacional internalizado com força 

de emenda constitucional, nos termos do §3º do art. 5º da Constituição Federal4. 

De tal convenção, extrai-se o novo conceito de pessoas com deficiência, que são 

aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.  

Segundo Luiz Alberto David Araújo, de todas as novidades trazidas pela Convenção, 

a adoção de tal conceito teria sido a mais importante, pois, nas palavras de Laís de Figuerêdo 

Gomes: 

A contribuição da Convenção é representada pelo modelo social de direitos 

humanos que propõe que o ambiente é o responsável pela situação de deficiência 

da pessoa, sendo que as barreiras arquitetônicas, de comunicação e atitudinais 

existentes é que impedem a sua plena inclusão social, razão pela qual devem ser 

Artigo 1 Propósito 27 Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(versão comentada) removidas. O novo modelo social determina que a deficiência 

não está na pessoa como um problema a ser curado, e sim na sociedade, que pode, 

por meio das barreiras que são impostas às pessoas, agravar uma determinada 

limitação funcional. Dessa forma, na concepção de novos espaços, políticas, 

programas, produtos e serviços, o desenho deve ser sempre universal e inclusivo, 

para que não mais se construam obstáculos que impeçam a participação das 

pessoas com deficiência.5 

 

Este novo conceito foca na interação entre as pessoas com deficiência e as barreiras 

que impedem sua plena inclusão social, superando o modelo médico adotado anteriormente. 

Assim, a deficiência não é constatada por laudo médico, mas deve ser avaliadacaso 

a casode acordo comas reais dificuldades enfrentadas pela pessoa em seu cotidiano, 

decorrentes das barreiras arquitetônicas, de comunicação e atitudinais, por meio de equipe 

multidisciplinar. 

                                                           
4 Decreto Legislativo 186/2008 e do Decreto 6.949/2009. 
5FERREIRA, Laíssa da Costa (coord.). Convenção da ONU sobre o direito das pessoas com deficiência.Novos 

comentários, pp. 26-27. 
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Além da Constituição Federal e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, em 2015 foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, o chamado Estatuto da Deficiência ou “LBI”. 

Como visto e reforçado pela LBI, as pessoas com deficiência, como não poderia 

deixar de ser, sob pena de grave violação aos direitos humanos, gozam de todos os direitos 

fundamentais. No entanto, muitas vezes, as barreiras impedem o exercício de tais direitos, 

deixando-as à margem da sociedade. 

Assim, além de reforçar os já existentes e trazer novos conceitos essenciais para a 

promoção dos direitos da pessoa com deficiência – como os de acessibilidade e de barreiras– 

o Estatuto traça diretrizes para a inclusão dessas pessoas na sociedade, de forma que possam 

ser enxergadas e que possam exercer seus direitos. 

 

2. DIREITO À ACESSIBILIDADE 

 

Além dos direitos e garantias fundamentais estampados em seu art. 5º, a Constituição 

Federal de 1988 traz direito instrumental às pessoas com deficiência, que visa à garantia do 

pleno exercício de tais direitos e garantias fundamentais. 

Este direito instrumental consiste na acessibilidade,garantida constitucionalmente 

pelos dispositivos dos arts. 227, §2º6 e 2447. A acessibilidade é considerada direito 

instrumental porque constitui meio para a garantia do exercício dos demais direitos, como o 

acesso ao transporte público, à saúde, à educação e ao trabalho.  

O atual conceito legal de acessibilidade baseou-se na Convenção da ONU sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência. Conforme o Art. 2º, I da Lei 10.098/2000 e Art. 3º, I, 

da Lei 13.146/2015, a acessibilidade deve ser entendida como 

a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transporte, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem 

                                                           
6 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação 

de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 
7Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de 

transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 

deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º. 
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como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou 

privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com 

deficiência ou mobilidade reduzida. 

Extrai-se desse conceito legal e da própria regulamentação trazida pela LBI que a 

acessibilidade não tem o viés exclusivamente físico, tal como estampada na Constituição 

Federal - que determina a adaptação dos logradouros, dos edifícios públicos e dos veículos 

de transporte coletivo a fim de garantir acesso adequado às pessoas com deficiência -, mas 

abrange também informação e comunicação e a acessibilidade à participação na via política, 

como forma de exercício da cidadania. 

No presente trabalho, focar-se-á na acessibilidade física, delineadana Constituição 

Federal, e objeto dos instrumentos urbanísticos, sendo atualmente utilizado o conceito de 

“acessibilidade universal”, que consiste basicamente na possibilidade de acesso ao meio 

edificado e vias públicas portodos, não se limitando à inclusão das pessoas com deficiência, 

mas também aos idosos, pessoas com carrinho de bebê, dentre outros. 

 
3. DIREITO À CIDADE E FUNÇÕES SOCIAIS DA CIDADE 

 

Conforme consagrado pela Carta de Atenas, documento resultante do IV Congresso 

Internacional de Arquitetura Moderna, realizado em 1933, a cidade teria quatro principais 

funções: habitar, trabalhar, circular e recrear. 

Todas essas funções correspondem a direitos previstos na Declaração Universal de 

Direitos Humanos e, portanto, são inerentes a todas as pessoas, devendo o Poder Público 

criar condições para que as pessoas com deficiência possam exercê-los. 

Habitar 

Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a habitação é garantida pela 

Constituição Federal como direito social, ao lado de outros direitos como saúde, educação e 

trabalho8. 

Como forma de viabilizar o exercício do direito à moradia, especialmente pelas 

camadas mais vulneráveis da população, o Governo Federal aprovou em 2004 a nova 

Política Nacional de Habitação (PNH) e o Congresso Nacional instituiu, em 2005, por meio 

                                                           
8Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição. 
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da Lei 11.124, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (“SNHIS”), que trata a 

moradia digna como direito e vetor de inclusão social (art. 4º, I, b). 

Em 2009, foi lançado o principal programa do Governo Federal de financiamento de 

habitações urbanascom foco na a população de baixa renda – o chamado “Minha Casa Minha 

Vida” (“PMCMV”), regulamentado pela Lei nº 11.977/2009. 

No âmbito do PMCMV, a Lei determina que serão asseguradas condições de 

acessibilidade a todas as áreas públicas e de uso comum e a disponibilidade de unidades 

adaptáveis ao uso por pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e idosos, de 

acordo com a demanda, antes mesmo da promulgação do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. 

No entanto, a LBI restringe a 3% o mínimo de unidades habitacionais reservadas a 

pessoas com deficiência. 

Nesse mesmo contexto, vale ressaltar que a população beneficiada por programas 

públicos de habitação não possui capacidade econômica para arcar com os custos de 

adaptação de suas próprias unidades, cabendo ao Poder Público a garantia de seus direitos. 

Trabalhar 

O direito ao trabalho é garantido de forma especial à pessoa com deficiência, que 

proíbe qualquer discriminação no tocante ao salário e admissão e estabelece a reserva de 

vagas para cargos públicos. 

Há também previsão de cotas para pessoas com deficiência, previsto no art. 93 da 

Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Previdência Social. 

Embora não seja o foco deste trabalho, o trabalho também depende de 

acessibilidade física, pois a pessoa com deficiência deve conseguir acessar seu local de 

trabalho.  

Circular 

Dentre as funções sociais da cidade, circular é a que mais possui relação com a 

acessibilidadeinstrumental, pois o acesso às demais funções sociais da cidade depende da 

possibilidade de circulação. 
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Pode-se dizer, assim, que o direito a circular é um direito instrumental para a 

garantia dos demais direitos inerentes às funções sociais da cidade, como o direito ao 

trabalho, à educação e à saúde, especialmente para aqueles que vivem nas periferias.  

O direito de circular foi incluído como direito social na Constituição Federal por 

meio da Emenda Constitucional em 2015, que incluiu o direito ao transporte no art. 6º9. 

A LBI garante, em seu art. 46, o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida. Para tanto, os serviços de transporte devem ser 

acessíveis, não somente em relação aos seus veículos – trens, ônibus e metrôs -, mas também 

as estações, pontos de parada e sistema viário. Os táxis também devem ser acessíveis, com 

o mínimo de 10% da frota adaptada (art. 51).  

No âmbito da legislação urbanística, esse direito está refletido na Política Nacional 

de Mobilidade Urbana, instituída por meio da Lei nº 12.587/2012, que será tratada em mais 

detalhes adiante. 

Recrear 

Apesar de também previsto como direito social na Constituição Federal, o lazer ainda 

não é objeto de política pública. 

No âmbito do Estatuto da Pessoa com Deficiência, há seção própria para tratar do 

direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, que garante o acesso a bens culturais e a 

atividades culturais em formatos acessíveis. 

Verifica-se, assim, que somente quando toda a população tiver acesso aos seus 

direitos fundamentais, as funções sociais da Cidade estarão sendo cumpridas.  

 

4. DIGNIDADE COMO ESSÊNCIA DO DIREITO URBANÍSTICO 

A necessidade de que a legislação urbanística preveja a inclusão das camadas mais 

vulneráveis da sociedade nos centros urbanos decorre da própria essência do direito 

urbanístico. Nas palavras de José Afonso da Silva, “o direito urbanístico consiste no 

conjunto de normas que têm por objetivo organizar os espaços habitáveis, de modo a 

propiciar melhores condições de vida ao homem na comunidade”.10 

                                                           
9 Idem. 
10Direito Urbanístico Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 49. 
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À luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, verifica-se que 

o direito urbanístico consiste no conjunto de normas que visam a propiciar melhores 

condições de vida a todos, indistintamente, ou seja, a promover a dignidade. 

Sob a ótica da isonomia – tratar diferentemente os desiguais na medida de suas 

desigualdades – extrai-se a necessidade da acessibilidade.  

Assim, a legislação urbanística deve ser interpretada e aplicada visando à integração 

da pessoa com deficiência nos espaços urbanos, de modo a propiciar-lhes melhores 

condições de vida. 

 

5. O DEVER DE GARANTIR A ACESSIBILIDADE 

A Lei 10.098/00, que estabelece normas e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência11 ou com mobilidade reduzida (“Lei da 

Acessibilidade”) impõe a garantia da acessibilidade ao Poder Público, em relação aos 

edifícios públicos, e ao setor privado, ao determinar que os edifícios de uso privado deverão 

ser construídos atendendo a determinados requisitos mínimos. 

Para o Poder Público, a acessibilidade é um dever não somente em relação à suas 

estruturas físicas, mas também deve ser observada e garantida no âmbito da aprovação de 

projetos de novas edificações ou de reformas sujeitas a prévio licenciamento, na condição 

de órgão licenciador. 

Em se tratando de matéria de interesse local e, portanto, constitucionalmente 

atribuída aos Municípios12, a LBI determinou que os instrumentos urbanísticos municipais 

– planos diretores, códigos de obras, estudos prévios de impacto de vizinhança e a legislação 

referente à prevenção contra incêndio e pânico – deverão orientar-se pelas regras de 

acessibilidade previstas na legislação e em normas técnicas. 

Verifica-se, assim, que a legislação que dispõe sobre a pessoa com deficiência e 

acessibilidade anteviu a necessidade de intersecção com a legislação urbanística, como 

forma de garantir a efetiva acessibilidade. 

 

 

                                                           
11 A Lei foi promulgada antes da alteração da adoção do conceito de pessoa com deficiência pela ONU. 
12 Cf. art. 30, I, da Constituição Federal. 
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6. A ACESSIBILIDADE NA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA 

 

No âmbito federal, a legislação urbanística estabelece diretrizes gerais para que os 

Estados e Municípios regulamentem a matéria de acordo com suas peculiaridades locais. 

A legislação urbanística federal é composta, essencialmente, pela (i) Lei nº 

4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. 

(ii) Lei nº 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano; (iii) Lei nº 

10.257/2001 (“Estatuto da Cidade”), que estabelece diretrizes para a Política Urbana, ao 

regulamentar os arts. 182 e 183 da Constituição Federal; (iv) Lei nº 13.089/2015 (“Estatuto 

da Metrópole”); e Lei nº 12.587/2012 (“Política Nacional de Mobilidade Urbana”). 

Dentre tais regulamentos, somente o Estatuto da Cidade e a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana fazem menção à acessibilidade, muito embora o Estatuto da Metrópole 

seja o mais recente deles. 

Estatuto da Cidade 

A Lei nº 12.587/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, institui o direito a cidades 

sustentáveis, “entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 

ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao 

lazer” às presentes e futuras gerações, tratando-se de verdadeiro difuso. 

Verifica-se que tal direito difuso abrange justamente os direitos fundamentais 

refletidos nas funções sociais da Cidade.  

No âmbito da acessibilidade, o Estatuto da Cidade institui como diretriz da política 

urbana a garantia de condições condignas de acessibilidade e impõe à União Federal a 

instituição de diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento,transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos 

locais de uso público. 

Além disso, essa norma regulamenta o Plano Diretor, instrumento básico da política 

de desenvolvimento e expansão urbana, e estabelece que os Municípios sujeitos à sua 

elaboração devem elaborar planos de rotas acessíveis que garantam a acessibilidade da 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes. 

Finalmente, o Estatuto da Cidade também institui o Estudo Prévio de Impacto de 

Vizinhança, mas impõe à Lei Municipal a definição dos empreendimentos e atividades que 
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dependerão de sua elaboração para obtenção de licenças ou autorizações de construção, 

ampliação ou funcionamento. 

Verifica-se, portanto, que o Estatuto da Cidade traça diretrizes a serem observadas 

pelos Municípios, cabendo a estes a implementação dos instrumentos urbanísticos trazidos 

pela Constituição Federal, em especial o Plano Diretor e o Estudo de Impacto de Vizinhança.  

Política Nacional de Mobilidade Urbana 

No âmbito da Política Nacional de Mobilidade Urbana (“PNMU”), instituída pela 

Lei 12.587/12, a acessibilidade é definida como facilidade disponibilizada às pessoas que 

possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em 

vigor. 

A PNMU traz, ainda, a acessibilidade universal como um de seus princípios. Para o 

Poder Público, traz a obrigação de elaboração de Plano de Mobilidade Urbana para todos os 

Municípios com mais de vinte mil habitantes, o qual deve contemplar a acessibilidade para 

pessoas com deficiência e restrição de mobilidade13. 

Na redação original da Lei 12.587/12, esse plano deveria ser apresentado até 2015. 

Após prorrogações sucessivas por meio de Medidas Provisórias, o prazo atual para 

apresentação de tal plano pelos Municípios é abril de 202114. 

Legislação do Município de São Paulo 

Plano Diretor Estratégico 

O atual Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, maior da América 

Latina, promulgado por meio da Lei Municipal 16.050/14, traz a acessibilidade universal 

como objetivo específico de cada uma de suas Macroáreas.  

Além disso, a Lei contém seção destinada à Acessibilidade Universal em seu capítulo 

de Política e Sistema de Mobilidade.De acordo com tal seção, a acessibilidade universal – 

que deve ser entedida como condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos sistemas que compõem o Sistema de Mobilidade por pessoa com deficiência 

ou mobilidade reduzida– é diretriz básica para todas as intervenções relacionadas ao Sistema 

de Mobilidade. 

                                                           
13 Cf. Art. 24, §1º. 
14 Conforme Medida Provisória nº 906/2019, publicada no Diário Oficial da União em 20.11.2019. 
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Essa seção determina, ainda, que a rede semafórica destinada à travessia de pedestres 

e as calçadas, faixas de pedestres, transposições e passarelas deverão ser gradualmente 

adequadas para garantir a autonomia das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

O Plano Diretor também determina que a legislação de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo – LPUOS deverá estabelecer normas relativas a acessibilidade nas 

edificações e nos espaços públicos. 

Verifica-se, assim, que o Plano Diretor da maior cidade do país traz dispositivos 

específicos para a garantia da acessibilidade, determinando, ainda, que tais disposições 

sejam previstas também nos outros instrumentos urbanísticos, como na legislação de uso e 

parcelamento do solo.  

Plano de Mobilidade Urbana 

O Plano de Mobilidade Urbana do Município de São Paulo, aprovado por meio da 

Lei 56.834/2016 traz a acessibilidade universal como um dos princípios que o norteiam, bem 

como a sua promoção no passeio público. 

Além da acessibilidade, o Plano de Mobilidade Urbana do Município de São Paulo 

traz diversos princípios que visam a tornar a cidade de São Paulo um ambiente mais justo e 

inclusivo, tratando inclusive da acessibilidade econômica ao transporte público. 

Verifica-se, assim, um exemplo concreto da função social da legislação urbanística 

de trazer instrumentos efetivos para melhorar a vida das pessoas nas cidades. 

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 

Após a promulgação do novo Plano Diretor Estratégico, foi editada a Lei 16.402, que 

disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo. 

Essa Lei traz aos loteadores a obrigação de implantar calçadas com condições 

adequadas de acessibilidade e determina que as áreas de fruição pública deverão ter 

tratamento paisagístico que atenda às normas técnicas pertinentes à acessibilidade universal.

  

Atuação e normas do Poder Executivo 

Além da legislação municipal clássica, como o Plano Diretor e a Lei de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, existem também normas editadas pelo Poder 

Executivo, no exercício de seu poder de polícia. 
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No âmbito da Prefeitura Municipal de São Paulo, por exemplo, existe a Comissão 

Permanente de Acessibilidade (“CPA”), órgão colegiado da Prefeitura vinculado à Secretaria 

Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida que possui papel consultivo e 

deliberativo em assuntos que incluem acessibilidade em edificações, logradouros, mobiliário 

urbano, transporte e comunicação. 

Um exemplo de sua atuação é a Resolução CPA/SMPED nº 21 de 23/06/2016, que 

estabelece diretrizes para o desenho universal e acessibilidade em unidades de hotéis, motéis, 

pousada e similares, em complementação às normas técnicas. 

A título de exemplo, o desenho universal é um conceito nascido nos Estados Unidos 

em 1987 para projetar ambientes e produtos que possam atender as todas as pessoas, evitando 

a necessidade de ambientes e produtos especiais para pessoas com deficiência.  

A CPA é um exemplo concreto de intersecção entre normas de natureza urbanística 

e de inclusão das pessoas com acessibilidade.  

 

7. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO JUDICIÁRIO 

A garantia dos direitos fundamentais é dever do Poder Público e, portanto, objeto 

de políticas públicas.  

Para Maria Paula Dallari Bucci, política pública é 

o programa de ação governamental que resulta de umprocesso ou conjunto de 

processos juridicamente regulados – processoeleitoral, processo de planejamento, 

processo de governo, processoorçamentário, processo legislativo, processo 

administrativo, processojudicial – visando coordenar os meios à disposição do 

Estado e as atividadesprivadas, para a realização de objetivos socialmente 

relevantes epoliticamente determinados.15 

Com base em tal conceito, a promoção e garantia da acessibilidade das pessoas com 

deficiência, com a sua consequente inclusão na sociedade, poderiam ser consideradas um 

objetivo socialmente relevante e politicamente determinada. 

Nesse contexto, é possível afirmar que o processo legislativo para atingimento de tal 

meta vem acontecendo nos Municípios brasileiros, utilizando-se o Município de São Paulo 

como referência. 

                                                           
15BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). Políticas públicas – reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: 

Saraiva, 2006, p. 39. 
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No entanto, é preciso que tais normas sejam eficazes e que existam políticas públicas 

também do Poder Executivo, por meio de planejamento, inclusive orçamentário. 

O que se observa, no entanto, em diversas esferas da sociedade, é a limitação 

orçamentária que acaba por inviabilizar a efetividade de diversos direitos fundamentais. 

Nesse contexto, o Brasil enfrenta uma situação de judicialização de políticas públicas 

para que sejam garantidos os direitos fundamentais garantidos constitucionalmente. 

A promoção da acessibilidade se inclui em tal contexto, especialmente por parte 

Ministério Público, órgão com atribuição constitucional para defender direitos difusos e 

coletivos. 

Essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF”) em 2017, tendo o Tribunal 

se posicionado pela possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para garantir a 

implementação de políticas públicas em casos emergenciais, ante a inércia ou morosidade 

do Poder Administrativo. Veja-se: 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS 

PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM 

AMBIENTE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 

DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo 

Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de 

implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou 

morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos 

fundamentais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. 

(STF, RE 877607 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira 

Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 

10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017) 

 

Neste caso, houve determinação judicial para que um ambiente escolar fosse 

adaptado para deficientes físicos, com entendimento de que a morosidade ofendia a 

dignidade das pessoas com deficiência. 

 

CONCLUSÃO 

Verifica-se que a legislação que tratada proteção da pessoa com deficiência institui a 

acessibilidade universal como um direito instrumental para a garantia dos demais direitos 

fundamentais e, assim, como dever do Poder Público. 

A LBI determina, ainda, que a legislação urbanística – substancialmente de 

competência municipal - deverá prever e garantir a acessibilidade. 
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Embora a legislação urbanística no âmbito nacional seja tímida em relação à 

acessibilidade, especialmente as normas mais antigas, a legislação municipal vem 

gradualmente incluindo a acessibilidade como princípio norteador. 

Além da atividade legislativa, cabe ao Poder Público a implementação de políticas 

públicas que promovam a acessibilidade de pessoas com deficiência, como forma de garantir 

sua inclusão na sociedade e a efetividade de seus direitos fundamentais. 

Nos casos de inércia ou morosidade do Poder Público, a jurisprudência vem 

admitindo a intervenção do poder judiciário para garantia de direitos fundamentos.  
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SÉRIE “ONISCIENTE”: MODELO DE SEGURANÇA PÚBLICA DIGITAL 

PARA SMART CITIES E A POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS 

 

Pillar Cornelli Crestani1 

 

Resumo: O presente artigo objetiva discutir as violações de direitos que podem ocorrer 

a partir da adoção, por parte de uma cidade inteligente, na atual conjuntura, de um modelo 

de segurança pública digital, operado por drones que efetuam o monitoramento 

permanente e individual da população, baseado no modelo exposto pela série 

“Onisciente”. A partir da formulação deste problema, explicitado pelo método de 

abordagem indutivo, a pesquisa partiu de uma situação específica, com a narrativa da 

supramencionada série e a análise de pontos específicos, pertinentes ao debate do assunto 

em comento, sendo possível alcançar premissas genéricas, como a discussão acerca da 

possibilidade de violação de direitos, com a adoção de um sistema de segurança baseado 

na vigilância onipresente de cada um dos moradores de uma cidade inteligente. Aliado a 

esse referencial metodológico, o presente estudo utilizou o método de procedimento 

monográfico, por ter sido elencada uma série como objeto de análise, que permitiu a 

discussão acerca de violações de direitos provocadas por um sistema de segurança pública 

digital, em uma smart city. Com base no estudo realizado, concluiu-se que o referido 

sistema, apresentado pela série analisada, viola inúmeras garantias fundamentais dos 

indivíduos, como a dignidade da pessoa humana; direitos personalíssimos; garantias 

Penais e Processuais Penais; e o direito à cidade. Também, verificou-se existir uma 

colisão de direitos, pela sobreposição do direito à segurança sobre todos os demais 

direitos elencados anteriormente, havendo, portanto, a necessidade de harmonização 

daquele sistema, visando à promoção da dignidade humana dos indivíduos a ele 

submetidos. 

Palavras-chave: Direito Urbanístico. Direito Constitucional. Segurança pública. Smart 

city. Tecnologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia está presente em todos os setores da atual sociedade em rede, 

inclusive, na composição do espaço urbano e nas dinâmicas nele ocorridas. Nessa 

perspectiva, destaca-se a figura das cidades inteligentes (smart cities), as quais, em 

síntese, utilizam-se das inovações tecnológicas, visando ao melhoramento de suas 

estruturas e dos serviços oferecidos à população – como é o caso da segurança pública. 

É sobre essa temática que versa o presente trabalho, estabelecendo uma relação 

entre Direito Urbanístico (nesse caso, representado pelas cidades inteligentes), tecnologia 

                                                           
1 Bacharela em Direito, pela Universidade Franciscana (UFN). Pós-graduanda em Direito Digital, pela 

Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP). Exerce advocacia autônoma. Reside e trabalha em 

Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Endereço eletrônico: pillarcrestani.adv@gmail.com. Telefone para 

contato: (54) 99112-4803. Endereço físico: Rua dos Andradas, 2067, sala 501, Centro, Santa Maria/RS, 

CEP: 97010-033. 
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e segurança pública, tendo, como fio condutor, a série “Onisciente”, do diretor Pedro 

Aguilera, disponível na plataforma de streaming Netflix, que aborda, ficticiamente, o 

contexto de uma smart city futurística, que tem implementado um peculiar sistema de 

segurança pública digital, conforme será mencionado na sequência, ainda que se trate de 

um exemplo fictício. 

Diante disso, como objetivo desta produção, questiona-se: quais as violações de 

direitos que podem ocorrer a partir da adoção, por parte de uma cidade inteligente, na 

atual conjuntura, de um modelo de segurança pública digital, operado por drones que 

efetuam o monitoramento permanente e individual da população? 

Para tanto, foi empregada a metodologia de abordagem indutiva, eis que a 

pesquisa partiu de uma situação específica, com a apresentação da série “Onisciente” e a 

análise de pontos específicos, pertinentes ao debate do assunto em comento. A partir 

disso, foi possível alcançar premissas genéricas, como a discussão acerca da possibilidade 

de violação de direitos, com a adoção de um sistema de segurança baseado na vigilância 

onipresente de cada um dos moradores de uma cidade inteligente, o que viabilizou, então, 

o estudo da temática proposta. 

Aliado a esse referencial metodológico, o presente estudo utilizou o método de 

procedimento monográfico, por ter sido elencada uma série, que permitiu a discussão 

acerca de violações de direitos provocadas por um sistema de segurança pública digital, 

em uma smart city. 

A aplicação desse método resultou na divisão do trabalho em duas partes: 

primeiramente, procedeu-se à narração do contexto da série “Onisciente”, com a análise 

dos aspectos que se relacionam com a questão da tríade: cidade inteligente, tecnologia e 

segurança pública. Por conseguinte, comentou-se acerca das principais acepções relativas 

à smart cities e ao setor da segurança pública, culminando na discussão acerca da 

possibilidade de violações de direitos, a partir da adoção do sistema de segurança pública 

digital apresentado pela supramencionada série.  

Diante disso, constata-se que a presente produção está em consonância com a 

temática “Cidades Inteligentes – Smart Cities”, cumprindo, portanto, um dos requisitos 

para compor o livro “Direito Urbanístico e Planejamento Urbano: Novos desafios para o 

Brasil”, idealizado pela Escola Superior de Advocacia, em conjunto com a Comissão 

Especial de Direito Urbanístico e Planejamento Urbano da OAB/RS. 
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Por fim, ressalta-se a relevância do estudo do tema proposto pelo presente artigo, 

visto que as inovações tecnológicas estão cada vez mais próximas do cotidiano dos 

indivíduos, causando impacto em todos os âmbitos de sua vida, principalmente, 

transformando o espaço em que vivem. Além disso, é pertinente destacar a importância 

de abordar a questão das smart cities, as quais constituem uma grande tendência, para 

todas as cidades, no futuro, após a superação de todas demandas primárias advindas da 

população. Outrossim, compreende-se a necessidade de debater o assunto em questão sob 

a ótica da segurança pública, tendo em vista que ela é considerada como uma das 

principais reivindicações, por parte do povo, e que está cada vez mais complexa. 

 

1  SÉRIE “ONISCIENTE”: MODELO DE SEGURANÇA PÚBLICA DIGITAL 

EM UMA SMART CITY 

 

O contexto da atual sociedade em rede é marcado pela vasta utilização das 

tecnologias, que estão presentes em todos os âmbitos da vida dos indivíduos, trazendo, 

em geral, uma série de vantagens, facilitações e comodidades ao seu cotidiano. Diante 

disso, evidencia-se que as inovações tecnológicas atingem, também, a gestão e o 

funcionamento das cidades – as quais estão se tornando cada vez mais “inteligentes”, no 

sentido de organização, desenvolvimento e automação dos seus serviços.  

Nessa perspectiva, há que se destacar a área da segurança pública como um dos 

setores de uma cidade que mais emprega tecnologia e que está em constante evolução e 

aperfeiçoamento. Exemplo disso pode ser visualizado ao longo de toda a série 

“Onisciente”, que retrata o cenário de uma smart city, cuja segurança pública é exercida 

digitalmente, por meio de drones que monitoram cada um dos munícipes – conforme será 

detalhado na sequência, cumprindo, assim, com uma das propostas do presente artigo. 

Obviamente, o contexto da série é fictício, entretanto, é possível arriscar que, em um 

futuro próximo, essa tecnologia inteligente estará disponível para ser implementada nas 

cidades, assim como tantas outras que ainda serão desenvolvidas, visando à evolução dos 

espaços urbanos. 

Procedendo à introdução do objeto central deste capítulo, destaca-se que a série 

“Onisciente” é de origem brasileira, tendo sido dirigida por Pedro Aguilera, estreando, 

em 2020, sua primeira temporada, contendo seis episódios, na plataforma de streaming 

Netflix. Trata-se de uma produção de estilo futurístico, que mescla drama com ficção 
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científica, cujo enredo possui a mesma perspectiva da obra “1984”, de George Orwell, 

assim como o seu contexto se assemelha ao da série “Black Mirror”, de Charlie Brooker 

(ONISCIENTE, 2020).  

A história se passa em uma sociedade utópica, do futuro – não havendo, portanto, 

menção a algum marco temporal específico. O ponto central da trama, em síntese, narra 

o assassinato do pai de uma jovem chamada Nina, dentro da própria residência da família, 

por um tiro nas costas. Misteriosamente, a rede de monitoramento local não se prestou a 

reprimir o cometimento do crime e, tampouco, a identificar o autor da ação, levando as 

autoridades, portanto, a encerrarem o caso como se tivesse havido a prática de suicídio. 

A partir de então – tendo em vista a notória e ampla garantia de que o sistema de segurança 

pública da cidade não admite falhas – toda a trajetória da protagonista – inconformada 

com o desfecho atribuído à morte de seu pai – passa a ser voltada à sua própria 

investigação sobre o fato ocorrido, em busca das imagens secretas, armazenadas pela 

empresa que comanda a vigilância do município, as quais poderiam confirmar a hipótese 

de homicídio, identificando o autor do crime (ONISCIENTE, 2020).   

Diante disso, é necessário apresentar o contexto no qual a série “Onisciente” se 

passa, pelo fato de ele se relacionar, diretamente, com a temática do presente trabalho, 

que envolve smart city, tecnologia e segurança pública. Primeiramente, então, destaca-se 

que o plano de fundo da história retratada consiste em uma cidade inteligente e futurística, 

totalmente planejada e tecnológica, onde tudo ocorre em absoluta harmonia e 

sincronização, sendo possível evidenciar, ainda, que o seu meio é completamente 

organizado, caracterizado pela quantidade expressiva de espaços verdes, sendo a poluição 

(ambiental, visual e sonora) inexistente. Além disso, um aspecto que chama bastante 

atenção é a questão dos transportes, visto que as pessoas utilizam, em sua maioria, 

bicicletas e patinetes elétricos como forma de locomoção – aspectos, esses, fortemente 

idealizados nos centros urbanos da atualidade (ONISCIENTE, 2020). 

Entretanto, o que mais chama atenção na série “Onisciente” é o tecnológico, 

curioso e utópico sistema de segurança pública digital, que utiliza drones para monitorar 

os espaços públicos e os habitantes da cidade – até mesmo no interior de seus lares. Por 

conta disso, o contingente policial do município foi reduzido, tendo em vista que os 

drones – cujo funcionamento será detalhado adiante – atuam também na repressão de 

delitos e no atendimento de ocorrências, substituindo, então, as funções exercidas pela 

polícia (ONISCIENTE, 2020). 
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Por conseguinte, sublinha-se que a empresa responsável pela segurança pública 

digital da cidade, criadora do sistema de monitoramento por drones, é chamada 

“Onisciente” e tem como slogan “viva sem medo”. Trata-se de uma corporação de grande 

porte, que emprega a mais alta tecnologia em seus procedimentos, além de contar com 

uma grande equipe, formada por programadores, engenheiros e técnicos responsáveis 

pela central de operações. Além disso, é necessário ressaltar, também, que todo esse 

sistema foi implantado por meio de votação popular – sendo legitimado, portanto, pelos 

habitantes da cidade – e que todo o orçamento referente à segurança pública do município 

é destinado, única e exclusivamente, à empresa Onisciente (ONISCIENTE, 2020). 

Tecidas essas considerações preliminares, é necessário elucidar o método de 

operação desse sistema que foi apresentado, ficticiamente, pela série em comento. Desse 

modo, primeiramente, cabe destacar que os já referidos drones tratam-se de minúsculos 

aparelhos, em formato semelhante ao de uma libélula, e fazem a vigilância de, 

absolutamente, cada um dos habitantes da cidade, indicando as coordenadas geográficas 

de sua localização, em tempo real, 

24 horas por dia – no deslocamento para o trabalho, durante o sono, na hora do banho e 

nos momentos mais íntimos possíveis. Ou seja: cada indivíduo possui o seu próprio drone 

de monitoramento, que acompanha todos os seus passos, e que, no caso de danificação, é 

automaticamente substituído pelo sistema, migrando, em um tempo máximo de quatro 

minutos, da central da empresa até a última localização do indivíduo que foi registrada 

pelo software. Além disso, durante a troca do aparelho, o sistema relata por quanto tempo 

a pessoa ficou sem a supervisão daquele, não se responsabilizando pelas eventuais 

infrações que possam ser cometidas pelo titular, durante esse lapso temporal 

(ONISCIENTE, 2020). 

Ainda com relação ao funcionamento do drone, destaca-se que um de seus 

diferenciais é a sua capacidade de detectar até mesmo o número de batimentos cardíacos 

e os níveis de pressão arterial dos indivíduos. Nesse sentido, também emite um relatório 

instantâneo, contendo, incrivelmente, inúmeras informações pessoais, como: observação 

de comportamento, níveis de stress, habilidade de controle emocional, grau de dilatação 

de pupilas, frequência respiratória, níveis de sudorese. Toda essa análise é efetuada com 

o propósito de verificar as possíveis atitudes a serem tomadas pela pessoa, diante de 

determinado contexto, e sobretudo, de detectar indícios de potenciais condutas delituosas 
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– as quais serão, instantaneamente, flagradas, com posterior responsabilização do 

transgressor (ONISCIENTE, 2020). 

Nessa perspectiva, quando algum citadino incorre em alguma desobediência legal, 

no mesmo momento, é expedida uma notificação, por meio de seu celular, informando 

sobre o cometimento de um delito e a obrigatoriedade de comparecer, imediatamente, ao 

Tribunal e “arcar com as consequências”. E, para o sistema, isso não é o suficiente: a 

pessoa que age em contrariedade à lei acaba tendo, indignamente, a sua identidade 

exposta, assim como todo o seu eventual histórico de desobediências – em telões afixados 

em espaços públicos e privados – que divulgam, ainda, a sua localização instantânea 

(ONISCIENTE, 2020). Denota-se que essa medida é completamente descabida, pois 

viola os direitos personalíssimos do indivíduo, ao expô-lo em “praça pública”, a exemplo 

do que ocorria nos tempos medievais, como uma medida pedagógica, no sentido de 

estimular que a pessoa não reincida no erro e que outros cidadãos também não o cometam. 

Nesse sentido, destaca-se que, em tese, todas as condutas delituosas são pegas em 

flagrante pelo sistema e os seus autores são, imediatamente, considerados culpados e 

punidos, não havendo oportunidade de discussão acerca dos fatos e, principalmente, de 

defesa (ONISCIENTE, 2020). Diante disso, é possível observar que o sistema Onisciente 

é completamente injusto e desprovido de garantias fundamentais: a empresa aposta na 

perfeição da tecnologia, desconsiderando direitos e princípios dos cidadãos, ignorando a 

notória máxima de que as máquinas também estão suscetíveis ao cometimento de falhas 

e que, portanto, isso pode violar a dignidade dos indivíduos. Outro ponto que chama 

atenção, dentro dessa mesma perspectiva – a título de reflexão, apenas – e que dá margem 

para interessantes discussões, é a possibilidade de cometimento de um crime durante o 

processo de troca de drones, já relatado anteriormente. Diante disso, é possível questionar 

qual o tratamento conferido a esses casos, sobretudo, com relação à presunção de 

inocência e à possibilidade de defesa – garantias fundamentais dos cidadãos, pelo menos, 

na sociedade “real atual”. 

Prosseguindo a análise da série “Onisciente”, é interessante destacar que toda a 

ideia de inibir a prática de delitos por meio do monitoramento dos drones, por enquanto, 

atua apenas no campo da moral e da consciência dos indivíduos. Isso porque, na visão 

dos criadores do sistema, a ideia de vigilância constante, em tese, desestimula as condutas 

antijurídicas, especialmente, pela certeza da punibilidade. Entretanto, tendo em vista que 

a empresa Onisciente segue pesquisando e testando técnicas de aprimoramento de seus 
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serviços, um dos projetos a serem implementados, em breve, é a identificação de 

iminentes comportamentos delituosos, seguidos de seu imediato bloqueio, por meio da 

injeção de um sedativo – que dura por três minutos e não apresenta efeitos colaterais ao 

organismo – pelos próprios drones, no corpo do potencial transgressor (ONISCIENTE, 

2020). 

Outro ponto relevante de ser abordado é a questão das cominações legais da cidade 

ilustrada na série. Diante disso, um aspecto que chama atenção é o fato de a questão 

ambiental – dada a sua importância – também ser levada em consideração nesse contexto 

preventivo-repressivo, pois, ao longo da história em análise, foi demonstrado que existe 

a aplicação de multa para quem incorrer no descarte irregular de lixo – que é considerado 

uma infração leve – e até mesmo para quem jogar chiclete no chão (ONISCIENTE, 2020). 

Por conseguinte, no que tange à execução das penalidades impostas, destaca-se 

que, diante da prática de delitos patrimoniais, dependendo do “nível” no qual determinada 

conduta se enquadra, não há punição por pena privativa de liberdade, mas sim, por meio 

de um processo de ressarcimento ao titular do bem violado ou a seus dependentes, além 

de pagamento de multa à Prefeitura. Apenas no caso de o indivíduo não possuir condições 

financeiras de arcar com o montante da condenação, a penalidade, então, é convertida em 

aprisionamento. Interessante apontar, ainda, que o presídio da cidade possui apenas 73 

detentos e, além de serem vigiados pelos drones, também são, permanentemente, 

observados pelos carcereiros, por meio das câmeras do circuito de monitoramento interno 

(ONISCIENTE, 2020). 

O fato é que, em geral, todo esse aparato de segurança pública digital apresentado 

pela série, cumpre com o seu objetivo, de acordo com o que se depreende no decorrer dos 

episódios. Como exemplo, elenca-se a cena em que o sistema denuncia o cometimento de 

um “furto tipo três”. Nesse momento, uma das personagens comenta: “acho que foi a 

primeira [infração] do ano” – inferindo que a criminalidade, na cidade, é baixa. Nessa 

mesma perspectiva, em outra passagem, na qual a protagonista da série está dentro do 

elevador da empresa Onisciente, a rádio interna anuncia: “os números não param de 

melhorar: nos últimos cinco anos, [aconteceram] apenas quatro homicídios, todos pegos 

em flagrante. Não é privacidade versus segurança; é privacidade e segurança” 

(ONISCIENTE, 2020, comentário nosso).  

Aliás, não se pode deixar de mencionar que o discurso “não é privacidade versus 

segurança; é privacidade e segurança” constitui o lema da empresa, a qual assegura a 
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completa impossibilidade de o ser humano ter contato com as imagens do sistema – tanto 

no momento em de sua captação, quanto posteriormente – visando à prevenção de casos 

de violação da privacidade dos munícipes monitorados pelos drones. Nesse sentido, a 

Onisciente garante que, tão somente, o computador central possui acesso aos filmes, 

analisando, com nanotecnologia de ponta, toda imagem e informação, e processando tudo 

em milésimos de segundos (ONISCIENTE, 2020).  

Prosseguindo na análise da história, é imprescindível destacar, ainda, que o espaço 

urbano nela retratada constitui um “mundo paralelo” em relação aos outros municípios, 

pois é o único, naquele contexto, a aderir ao projeto da empresa Onisciente. Outro ponto 

que chama muita atenção é o fato de a série deixar claro que o sistema de monitoramento 

digital não foi implantado nos bairros periféricos dessa cidade (ONISCIENTE, 2020) – 

exprimindo, de modo velado, uma postura preconceituosa e segregatória, por parte dos 

responsáveis pela implementação, do referido método de segurança pública, nesse 

município.  

Nessa perspectiva, denota-se que os moradores do “centro” se sentem 

completamente seguros e tranquilos, tendo a certeza de que não sofrerão acidentes de 

trânsito, não serão atropelados, agredidos ou assaltados, pois, naquele espaço, tudo 

funciona em absoluta sincronização e harmonia. Outrossim, por conta do sistema 

implantado na cidade, destaca-se que as residências não possuem mais grades, fechaduras 

e nem câmeras de vigilância – visto que a atuação dos drones, em tese, supre todos esses 

itens de segurança (ONISCIENTE, 2020). 

Diante disso, é interessante comentar determinada cena, do primeiro episódio, na 

qual a protagonista da série se afasta da “cidade onisciente” – onde não há monitoramento 

pelos drones – e passa a manter-se em estado de alerta, preocupada com a própria 

segurança. Ademais, resta evidente a mudança brusca no cenário, completamente 

diferente do contexto daquela smart city: ausência de planejamento urbano; trânsito 

caótico; acidentes; mobilidade urbana deficiente; poluição ambiental, visual e sonora; 

criminalidade (ONISCIENTE, 2020). 

Nesse sentido, ainda, destaca-se que, quando um indivíduo sai do “município 

onisciente”, é necessário que ele se identifique e faça o seu registro em um terminal, que 

constitui uma espécie de alfândega. Além disso, toda pessoa que ingressa nessa smart 

city, obrigatoriamente, realiza um cadastro prévio, informando os seus dados de 

identificação e, também, recebe um drone para o seu próprio monitoramento. Assim, a 
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vigilância dá-se por completo, entre moradores do perímetro urbano e “imigrantes” 

(ONISCIENTE, 2020). 

Por fim, sublinha-se que caminhadas pelas ruas da “cidade onisciente”, durante à 

noite, são plenamente possíveis e seguras, pois os cidadãos têm a convicção de que não 

serão vítimas de nenhum ato violento, por estarem protegidos pela vigilância dos drones. 

Essa ideia fica nítida em uma cena do terceiro episódio, em que uma das personagens se 

desloca de uma boate, rumo à sua casa, sozinha e a pé, de madrugada, quando, em um 

dado momento, ao se deparar com um homem de olhar e intenções suspeitas, a jovem 

para diante dele e, em tom sarcástico, diz-lhe: “boa noite, para você, também” – levando 

o espectador a compreender que a perspectiva, por parte dele, em assediar a moça, havia 

sido frustrada, justamente, pela presença dos drones, que, em tese, desestimulam a prática 

de delitos (ONISCIENTE, 2020). 

Finalizando a presente seção, diante de tudo o que foi exposto, a respeito do 

sistema de monitoramento por drones apresentado pela série “Onisciente”, no contexto 

de uma cidade inteligente, destaca-se que se trata de um método completamente ousado 

e inovador, em termos de segurança pública e, em que pesem todas as incongruências 

com relação a ele, dentro do que foi explicitado pela série, pode ser considerado eficaz. 

Todavia, conforme já pulverizado neste capítulo, o sistema em questão desvela grandes 

desigualdades e violações de direitos, que, no contexto da história narrada, acabam sendo 

desprezados, a fim de priorizar a ordem social e a segurança dos munícipes. 

Feitas essas considerações, é possível prosseguir para a próxima seção, na qual 

serão discutidos os assuntos que se relacionam com o presente capítulo: smart city, 

tecnologia e segurança pública, estabelecendo uma discussão acerca das violações de 

direitos que podem ser evidenciadas, na atualidade, na conjuntura de uma smart city 

“real”, a partir da instituição de um modelo de segurança pautado no monitoramento 

individual e permanente da população, tomando como base o sistema apresentado na série 

“Onisciente”. 

 

2 AS VIOLAÇÕES DE DIREITOS PRESENTES EM UM SISTEMA DE 

SEGURANÇA PÚBLICA DIGITAL EM UMA SMART CITY 

 

Na seção anterior, foi exposto o contexto da série “Onisciente”, que ilustra, de 

forma fictícia, uma cidade inteligente, do futuro, na qual é implantado um sistema de 
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segurança pública digital, que consiste, em síntese, no monitoramento individual e 

permanente da população, por meio de drones, que capturam, processam e armazenam as 

imagens em um computador central, da empresa desenvolvedora deste mecanismo. 

Conforme já explicitado anteriormente, o grande objetivo da implementação de todo esse 

complexo tecnológico é a manutenção da ordem social e a promoção da segurança dos 

habitantes da cidade, tornando “perfeito” o seu ambiente de vida, como se estivessem 

envolvidos por uma grande bolha de proteção.  

Entretanto, levando em consideração as informações trazidas no primeiro 

capítulo, depreende-se que todos os benefícios inerentes a esse sistema de segurança 

pública digital são controversos, por ocultarem uma série de lesões às garantias 

fundamentais dos indivíduos submetidos a ele. Assim sendo, destaca-se que, nesta seção, 

serão discutidas as violações de direitos que podem ser evidenciadas a partir da adoção, 

na atualidade, na conjuntura de uma smart city, de um modelo de segurança pautado no 

monitoramento individual e permanente da população, nos mesmos moldes do sistema 

apresentado na série “Onisciente” – ainda que se trate de um exemplo fictício. 

Diante disso, primeiramente, entende-se necessário contextualizar os aspectos que 

caracterizam uma cidade inteligente. Nesse sentido, de início, afirma-se que não existe 

unanimidade de conceitos que definam uma smart city (MICHELOTTO, 2019, p. 28), em 

que pese seja possível afirmar que o referido termo “tem origem no smart growth 

(crescimento inteligente), movimento que propunha a incorporação de tecnologia de 

informação e comunicação ao planejamento urbano” (GOMES; PALIOLOGO, 2017, p. 

20). 

Afastando-se das questões conceituais, entretanto, evidencia-se que a constituição 

de uma cidade inteligente ocorre por meio da efetiva junção de esforços entre a 

administração pública, o setor privado e a sociedade (GOMES; PALIOLOGO, 2017, p. 

20) – assim como se pôde visualizar na série “Onisciente”, que ilustrou uma smart city, 

na qual um de seus setores (o da segurança pública) aderiu a um projeto inovador, que foi 

ambicionado pela Prefeitura e arquitetado por uma empresa privada, com o 

consentimento da população, que avalizou a instituição do sistema de drones naquele 

município. 

Além desses aspectos, ressalta-se que a cidade inteligente se diferencia das 

demais, por visar à eficiência de todas as dinâmicas que nela ocorrem, por meio da 
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aplicação de investimentos em economia, mobilidade, meio ambiente, recursos humanos 

(SECRETARIA, 2012, p. 32). Nesse sentido, ainda: 

 
[...] a smart city pode ser definida como a cidade que quebra os paradigmas do 

planejamento urbano convencional. A cidade inteligente cria um ambiente de 

inovação e integração de sistemas voltado para a eficiência urbana, que é 

construído dinamicamente com a participação ativa de usuários e instituições 

por meio da aplicação da TIC (GOMES; PALIOLOGO, 2017, p. 21-22). 

 

Diante disso, o que se pode afirmar é que a tecnologia consiste em uma das 

principais características de uma smart city, a qual é empregada visando ao melhoramento 

do espaço urbano e ao desenvolvimento de todos os processos nele ocorridos. Nessa 

perspectiva, tem-se que: 

 

Os significativos avanços tecnológicos e das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) agora fazem das plataformas tecnológicas embarcadas um 

instrumento potencialmente significativo para sensorizar e monitorar a 

funcionalidade e o desempenho das cidades, permitindo ampliar sobremaneira 

suas capacidades de gerenciar recursos com mais eficiência e prover 

conectividade e informações de forma transparente aos seus cidadãos e 

visitantes (SECRETARIA, 2012, p. 32). 

 

Assim, entende-se a tecnologia como um meio, uma facilitadora de todas as 

dinâmicas inerentes a uma smart city – fato que restou claro durante a série “Onisciente”. 

Isso porque, apesar de ela se passar em um contexto futurístico, percebeu-se que o aparato 

tecnológico foi fundamental para que a cidade retratada ao longo da história atingisse o 

nível de desenvolvimento que pôde ser observado: um ambiente verde, sincronizado, 

harmônico e protegido. Nesse sentido, destaca-se que, naquele cenário, a tecnologia 

também possibilitou a evolução do setor da segurança pública – o que restou evidenciado 

na questão dos drones de monitoramento individual e permanente da população. 

Sobre esse assunto, cabe referir que, de acordo com uma pesquisa conduzida pelo 

Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, da Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, sobre smart cities e transformação 

digital de cidades, “para os cidadãos, a segurança é o aspecto mais importante da cidade 

inteligente”, dentre “meio ambiente, mobilidade, educação, sanidade e saúde, e 

economia” (CUNHA; PRZEYBILOVICZ; MACAYA; BURGOS, 2016, p. 54-55).  

Diante disso, destaca-se que o nível de exigência das demandas advindas da 

população, no que tange à segurança, individual ou coletiva, está cada vez mais exigente, 
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o que impõe, aos gestores dos municípios, a implementação de aparatos de proteção 

urbana dotados com a máxima eficiência – o que só é possível, atualmente, graças às 

tecnologias digitais, que  “contribuem com a criação de ambientes urbanos mais 

protegidos, na tentativa de torná-los mais seguros para os cidadãos” (CUNHA; 

PRZEYBILOVICZ; MACAYA; BURGOS, 2016, p. 81).  

De acordo com o estudo referido anteriormente, como exemplo dessas 

reivindicações por segurança, advindas dos munícipes, e que estão atreladas ao uso 

massivo de tecnologia, é possível elencar: 

Centros de comando e controle para a gestão de emergências. 

• Soluções específicas para a proteção de grupos vulneráveis, como é o caso 

das vítimas de violência doméstica. 

• Videovigilância inteligente (3D) e análise de imagens (gravadas e em tempo 

real). 

• Criptografia e segurança das telecomunicações. 

• Simulação 3D e análise das potenciais incidências de segurança. 

• Proteção perimetral de prédios públicos contra ameaças na comunicação. 

• Verificação e identificação automática de documentação. 

• Cibersegurança. 

• Sensores de segurança e transporte público. 

• Sistemas tecnológicos de localização por meio de GPS. 

• Soluções específicas para a proteção do patrimônio e da infraestrutura 

(CUNHA; PRZEYBILOVICZ; MACAYA; BURGOS, 2016, p. 82). 

 

Diante dessas considerações, afirma-se que, sem dúvidas, a tecnologia é uma 

grande aliada dos sistemas de segurança urbana – sobretudo, nas cidades consideradas 

inteligentes – otimizando e facilitando os serviços, em prol do bem-estar da população. 

Por outro lado, a adoção de determinados tecnológicos, conforme já mencionado, pode 

ser prejudicial às garantias fundamentais dos cidadãos, assim como demonstrado na série 

“Onisciente”. 

Nesse sentido, então, é possível iniciar uma discussão acerca das violações de 

direitos que podem ser evidenciadas, na atualidade, na conjuntura de uma smart city, com 

a instituição de um modelo de segurança pautado no monitoramento individual e 

permanente da população, nos mesmos moldes do sistema apresentado na série analisada 

ao longo do primeiro capítulo – mesmo se tratando de um exemplo fictício e futurístico. 

Primeiramente, destaca-se que o sistema de segurança pública digital ilustrado em 

“Onisciente”, à primeira vista, aparenta ser atrativo e solucionador de todos os problemas 

relacionados à manutenção da ordem social e à proteção dos indivíduos e de seus bens – 

sem entrar, aqui, no mérito dos níveis de criminalidade urbana. Contudo, trata-se de um 
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mecanismo controverso, por ocultar várias questões problemáticas, tanto do ponto de 

vista dos direitos individuais, quanto do ponto de vista dos direitos coletivos e sociais, 

conforme será exposto na sequência. 

Por conseguinte, tomando como base, então, o que foi exposto na primeira seção 

do presente artigo, sublinha-se que a adoção de um sistema de segurança semelhante ao 

da empresa Onisciente implicaria em uma grande violação dos direitos personalíssimos2 

dos munícipes submetidos a ele, como é o caso da imagem, da privacidade e da intimidade 

(BRASIL, 1988). Isso porque as informações coletadas pelos drones são de caráter 

sensível, por capturarem vídeos dos indivíduos em seus momentos mais íntimos, 

acompanhando toda a sua trajetória de vida, tornando-os “reféns” do sistema. 

Nessa perspectiva, também surgem incertezas quanto à confiabilidade do sistema 

de monitoramento, pois, mesmo que a administradora dos drones de vigilância assegure 

que nenhum ser humano possui acesso ao computador central, onde ficam armazenadas 

as imagens coletadas, não se pode garantir que aquele não seja alvo de invasores. É 

possível que estes se apossem do material sigiloso e efetuem, criminosamente, o seu 

vazamento, gerando, a partir disso, efetivas violações aos direitos de personalidade dos 

indivíduos que forem vítimas dessa ação. 

Outro ponto de destaque – estabelecendo relação com a possibilidade de as 

pessoas submetidas ao referido sistema serem consideradas seus “reféns” – é o fato de ele 

não exercer apenas o domínio da liberdade dos cidadãos, mas, igualmente, o controle 

biológico destes. Isso porque, conforme exposto na série, os drones possuem acesso a 

informações sensíveis, relacionadas aos processos fisiológicos e psíquicos dos moradores 

daquela cidade, a exemplo da frequência cardíaca e dos níveis de stress (ONISCIENTE, 

2020). Nesse sentido, é sabido que, atualmente, os indivíduos já são observados pelos 

governos e pelas grandes empresas de tecnologia, por conta da cessão de seus dados 

pessoais – o que representa a violação de sua privacidade. Entretanto, pode-se afirmar 

que seria inadmissível a adoção de um método de segurança com um domínio tão 

profundo do ser humano, a exemplo do supramencionado controle biológico e psíquico, 

pois acarretaria a sua “virtualização”, degradando, de maneira absurda, a sua dignidade.  

                                                           
2 Os direitos de personalidade são “[...] reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas 

projeções na sociedade [...]” (BITTAR, 2001, p. 01), podendo ser entendidos como “atributos essenciais da 

pessoa humana” (SCHREIBER, 2011, p. 12). 
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Dando sequência às reflexões propostas por este capítulo, não se pode deixar de 

comentar sobre o procedimento do sistema Onisciente, no momento em que alguém 

comete uma infração, acarretando na exposição pública da imagem e do histórico de 

delitos do transgressor (ONISCIENTE, 2020). A partir disso, evidencia-se que tal 

medida, se fosse adotada, como parte integrante de um método de segurança pública, 

provocaria a violação da honra do indivíduo, a qual “compreende o direito ao respeito da 

pessoa diante de si mesma e diante da coletividade” (SAMPAIO, 2014, p. 284), além de 

desrespeitar o seu direito ao esquecimento, com relação às infrações já cometidas e, 

consequentemente, já quitadas (CONSALTER, 2017). 

Nesse sentido, ainda, entende-se imprescindível comentar que, se houvesse a 

adoção, atualmente, por parte de algum município, do sistema de segurança pública 

digital apresentado pela série “Onisciente”, estaria ocorrendo o completo desrespeito de 

inúmeras garantias Penais e Processuais Penais – além, é claro, de todos os direitos 

fundamentais já debatidos nesta seção. Isso porque, levando em consideração as 

informações trazidas no capítulo anterior, destaca-se que os procedimentos adotados 

pelas autoridades, naquele contexto, violam os princípios constitucionais da presunção de 

inocência, do contraditório e da ampla defesa (BRASIL, 1988), pois o indivíduo que 

comete alguma infração é, imediatamente, identificado e punido, sem chances de 

contestar a sua penalidade, não havendo nem a necessidade de advogado para efetuar a 

sua defesa, que é exercida pessoalmente no tribunal local (ONISCIENTE, 2020). 

Diante disso e de tudo o que foi exposto, o que se pode depreender é que o sistema 

de segurança em questão confia plenamente nas máquinas – o que é um equívoco, tendo 

em vista que a tecnologia não é insuscetível a falhas. Há que se destacar que a Inteligência 

Artificial (IA), que opera os drones do sistema, atua de forma padronizada, de acordo 

com a sua programação prévia, podendo, portanto, cometer erros e, por exemplo, 

incriminar alguém injustamente, pelo engano quanto à identidade do autor do delito ou 

por meio da imprecisão na identificação da ação praticada.  

Ademais, cabe questionar, também, a eficácia da adoção de um sistema de 

segurança pública digital, como o da empresa Onisciente, que é pautado na ideia de que 

a tecnologia atua como mediadora moral das ações dos indivíduos. Ou seja, o cerne do 

método nele empregado é a moralidade das pessoas, pois parte-se do princípio de que, 

sabendo que estão sendo permanentemente vigiadas, dificilmente, cometerão alguma 

infração.  
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Entretanto, tal premissa não se justifica, levando em consideração, 

principalmente, que os indivíduos não possuem o mesmo “grau” de moralidade. Desse 

modo, sempre haverá alguém que, de fato, não se importe e esteja disposto a arcar com 

as consequências de uma transgressão – cuja penalidade, no caso do sistema Onisciente, 

consiste no pagamento de multa, sendo, a restrição da liberdade individual, aplicada 

apenas em casos excepcionais (ONISCIENTE, 2020). Assim, o que se pode concluir é 

que a implementação desse sistema, condicionado à moralidade das pessoas, não garante 

o cumprimento de seu principal escopo, que é a garantia da ordem social e da proteção 

dos cidadãos. 

Por conseguinte, outro aspecto que chama atenção na série “Onisciente”, é o fato 

de o sistema de segurança pública digital ser implementado apenas no centro da cidade, 

excluindo as regiões periféricas (ONISCIENTE, 2020), negando, aos moradores dessas 

localidades, o direito constitucional à cidade (BRASIL, 1988). Nesse sentido, destaca-se 

que: 

[...] a massificação da tecnologia a formar cidades inteligentes, pode 

aprofundar a fragmentação urbana, acentuando disparates e exclusões sociais 

e reafirmando relações de poder desiguais preexistentes na cidade. Deve haver 

uma coalisão com a governança, democracia e a política local, de modo a 

viabilizar o desenvolvimento igualitário e bem-sucedido da inteligência 

artificial urbana (KHANNA, apud SANTIAGO; PAYÃO, 2018, p. 799). 

 

Trata-se de uma ação completamente discriminatória, que denota um forte 

segregacionismo por parte dos planejadores dessa política, que, de certa forma, visam à 

formação de uma bolha social a envolver os habitantes das áreas mais privilegiadas do 

espaço urbano. Além disso, ainda, é possível refletir o seguinte ponto: 

 
Hollands (2008, p.312) aponta o surgimento de um novo fenômeno associado 

às smart cities, trata-se de um novo tipo de gentrificação relacionada com a 

exclusão de parcela da população [...] do processo de desenvolvimento da 

cidade. Dessa forma, existe o risco concreto de as cidades produzirem novas 

formas de segregação, se não atentarem para valores como a cidadania, a 

identidade urbana e o sentimento de pertencimento (GOMES; PALIOLOGO, 

2017, p. 24). 

 

Diante dessas considerações, não se pode deixar de enfatizar a necessidade de uma 

smart city ser, acima de tudo, inclusiva e justa, estendendo os seus benefícios, 

indistintamente, a todos os munícipes, dando-lhes a chance de “participar do processo de 

transformação da cidade, contrário ao processo de excludente marginalização” 

(GUIMARÃES; ARAÚJO, 2018, p. 1790). Outrossim, sublinha-se a imprescindibilidade 
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de a tecnologia disponível no ambiente urbano servir à coletividade, e não apenas a uma 

parcela favorecida da população, constituindo, por sua vez, um instrumento de 

concretização do direito à cidade. 

Por fim, a partir de tudo o que foi comentado nesta seção, é possível constatar, 

ainda, que a adoção – na atualidade, no contexto de uma cidade inteligente – de um 

sistema de segurança pública digital, nos mesmos termos daquele que foi apresentado 

pela série “Onisciente", representaria uma colisão entre direitos constitucionalmente 

protegidos (ALEXY, 2008). Isso porque o direito à segurança estaria suplantando todos 

aqueles outros que foram mencionados no presente capítulo – o que é inadmissível, 

sobretudo, por ferir a dignidade humana. Desse modo, a fim de que a implementação do 

referido sistema seja possível, é necessária a completa reformulação de seus métodos, 

sobretudo, com a harmonização de todos os direitos impactados por ele, visto que 

nenhuma garantia pode ser considerada absoluta. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente artigo estabeleceu uma relação ousada entre Direito Urbanístico – 

representado pela temática das cidades inteligentes – tecnologia e segurança pública. O 

fio condutor do debate foi a série de ficção “Onisciente”, do diretor Pedro Aguilera, 

disponível na plataforma de streaming Netflix, que aborda, ficticiamente, o contexto de 

uma smart city do futuro, munida de um sistema de segurança pública digital, operado 

por drones que efetuam o monitoramento permanente e individual da população, visando 

à manutenção da ordem social e à proteção dos munícipes. Outrossim, destacou-se que o 

referido aparato de defesa da população é dotado de inúmeras peculiaridades, que 

motivaram uma discussão quanto à viabilidade de implementação, na atualidade, em uma 

cidade inteligente, de um sistema análogo ao em questão, sobretudo, do ponto de vista da 

proteção de direitos fundamentais. 

A partir disso, averiguou-se que o referido sistema de segurança pública digital, 

apresentado pela série analisada, viola inúmeras garantias fundamentais dos indivíduos: 

dignidade da pessoa humana; direitos personalíssimos (imagem, honra, intimidade, 

privacidade); garantias Penais e Processuais Penais; e direito à cidade. Nessa perspectiva, 

verificou-se que existe um excesso, por parte do direito à segurança, em relação a todos 
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esses outros, mencionados anteriormente – havendo, portanto, uma colisão de direitos 

que, nesse caso, implica na lesão à dignidade humana.   

Diante dessas considerações, constatou-se que a implementação, na atualidade, no 

contexto de uma smart city, de um sistema de segurança pública digital, nos mesmos 

termos daquele apresentado pela série “Onisciente” depende da completa reformulação 

de suas dinâmicas, visando, sobretudo, à harmonização dos direitos que acabam sendo 

impactados por ele, impossibilitando a sobreposição do direito à segurança em relação 

aos demais, impedindo, assim, a sua violação.  

Por fim, destaca-se que, a partir de todos os debates efetuados, constata-se a 

inviabilidade/impossibilidade de uma cidade inteligente adotar um sistema de segurança 

pública baseado na vigilância individual e permanente da população, por meio de drones 

de monitoramento. Primeiramente, por se tratar de um método completamente invasivo 

aos direitos humanos – conforme tudo o que, aqui, já se expôs – e que não é 

completamente eficaz para inibir o cometimento de delitos, de acordo com as 

justificativas que foram levantadas. E, por conseguinte, também, pelo fato de a sua 

implementação demandar consideráveis investimentos em termos de capital e de 

tecnologia.  

Com isso, é possível evidenciar um paradoxo, considerando que a maioria das 

cidades está longe do padrão ideal e que, por exemplo, lamentavelmente, inúmeros 

cidadãos, sequer, possuem acesso ao saneamento básico – que se trata de um direito 

constitucionalmente assegurado. Assim, argumenta-se que as cidades inteligentes só 

serão concretizadas no momento em que utilizarem a tecnologia ao seu favor para, 

prioritariamente, enfrentar as demandas mais essenciais, que contemplem a toda a 

população – e não apenas a grupos privilegiados – proporcionando-lhes a dignidade que 

lhes é devida. 
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A APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COLABORATIVA E GERENCIAL 

Raquel Garcia3 

 

Resumo: O presente trabalho versa sobre a aplicabilidade dos instrumentos de política 

urbana no âmbito do Direito Urbanístico brasileiro, bem como busca relacionar tal ação 

com o modelo colaborativo de Administração Pública. Para tanto, buscar-se-á abordar 

atemática a partir da definição do conceito e origem das políticas urbanas para, então, 

passar à apreciação do modelo de administração pública colaborativa ou gerencial, 

apresentando suas definições e principais teorias. Logo, a partir da análise bibliográfica e 

normativa, bem como da utilização do método dedutivo, almeja-se verificara 

possibilidadede implementação da gestão democrática das cidades a partir dos 

instrumentos de política urbana em sintonia com o modelo participativo de gestão na 

contemporaneidade brasileira, verificando o alcance e efetividade de tais institutos. 

 

Palavras-chave: Direito Urbanístico; Políticas Urbanas; Administração Pública 

Colaborativa; Gestão Pública. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O tema que envolve as políticas urbanas pode ser considerado como uma 

ramificação do Direito Urbanístico, caracterizando-se por ser um conjunto de estratégias 

do Poder Público, isoladamente ou em cooperação, como se verá, para o 

desenvolvimento urbano e efetivação dos direitos e garantias dos habitantes locais. 

Neste sentido, as políticas urbanas assumem papel de extrema importância na gestão 

pública, visto ser a forma de estruturação da ordem urbanística.  

Tal gestão pública é regrada por uma série de normativas constitucionais, além 

dos diplomas legais esparsos. Outrossim, a modalidade de gestão pública sofreu 

profundas alterações a partir da Emenda Constitucional que implementou o modelo 

colaborativo ou gerencial administrativo, rompendo com a visão burocrática que a 

antecedeu.  

Neste sentido, buscar-se-á com o presente estudo analisar as principais 

características das políticas urbanas, bem como os aspectos do modelo colaborativo de 

Administração Pública, no intuito de verificar em que medida é possível a interligação 

destes institutos na consecução de objetivos comuns, relacionados à satisfação de 

                                                           
3 Advogada inscrita na OAB/RS sob o nº 105.736. Atua no município de São Sepé/RS e região.Pós-

graduada em Direito Administrativo pela Universidade Anhanguera e graduada em Direito pela 

Universidade Franciscana. 
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direitos dos administrados e decorrentes das estratégias administrativas. Ressalta-se, 

deste modo, que não se tratará das políticas urbanas de modo stricto sensu, mas vistas 

sob ótica ampliativa e geral das legislações e doutrinas pertinentes. 

Logo, a partir da análise conjunta de tal modelo de administração e das políticas 

urbanas aplicáveis, é possível notar grande importância temática, justificando a pesquisa 

realizada, visto tratar-se de matérias que interferem diretamente na vida em sociedade, 

pois versam sobre modelos, formas e estratégias voltadas aos habitantes de cada 

comunidade, destinatários diretamente impactados pela atuação do Poder Público. 

Para tanto, o atual estudo utilizará o método de abordagem dedutivo, pois partir-

se-á da análise das políticas urbanas e seus desdobramentos, percorrendo, também, as 

características do modelo colaborativo de gestão administrativa, para, ao final, se chegar 

à análise da comunicabilidade de ambos temas quanto a efetividade da prestação 

urbanística.  

Além disso, tal pesquisa emprega como método de procedimento o monográfico, 

visto que se baseia em análise doutrinária e legal a respeito do tema apresentado. 

Outrossim, a técnica de pesquisa utilizada é a indireta, na medida em que a pesquisa é 

unicamente bibliográfica. 

 

1   OS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA NO DIREITO URBANÍSTICO 

E SUAS IMPLICAÇÕES 

 

O Direito Urbanístico, sendo ramificação do Direito Público, possui autonomia e 

objetos próprios, a fim de normatizar os chamados espaços habitáveis e, por 

consequência, as diversas relações sociais deles decorrentes. Neste sentido, por tratar de 

temas complexos que envolvem relações e convívio humanos, necessita estar em 

constante atualização, a fim de ser capaz de responder às demandas dos novos modelos 

sociais desenvolvidos e em desenvolvimento, com observância à justiça social, cidadania 

e respeito aos direitos humanos. Deste modo, o Direito Urbanístico se inter-relaciona com 

diversas áreas do Direito, como o Direito Constitucional, visto tratar-se do berço legal 

normatizante.  

Ademais, comunica-se diretamente com o Direito Administrativo, servindo este 

como instrumento de efetivação da política urbana, na medida em que, por exemplo, 

utiliza os institutos da desapropriação e servidão para aplicação das normas urbanísticas. 
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No mesmo sentido, acaba por vincular-se ao Direito Civil, a partir das previsões do direito 

de propriedade e decorrentes constantes no diploma legal e ao Direito Ambiental, pois é 

balizado pelas noções de cidades sustentáveis. 

O Direito Urbanístico e, consequentemente, seus instrumentos de políticas 

urbanas, possuem base constitucional e em lei federal, no entanto, cabe ressaltar que os 

municípios possuem competência para editar leis que tenham por objeto o interesse local, 

sendo, nesse viés, competência privativa. Entretanto, alguns autores entendem que existe 

uma exceção à terminologia, pois tratar-se-ia de competência concorrente entre 

municípios e a União. Para explicitar, Martins dispõe:  

 

Ocorre que o constituinte optou por criar uma exceção ao art. 30, I, no que se 

refere ao direito urbanístico: a questão urbanística de interesse local não é 

privativa dos Municípios, mas de competência concorrente entre estes e a 

União. Os Municípios, no que se refere ao interesse local, têm competência 

para editar normas urbanísticas específicas, e a União tem competência para 

editar diretrizes [...] (2015, p.124). 

 

Seguindo este pensamento, os municípios teriam competência residual e 

complementar às normativas federais, sempre visando o interesse local. No entanto, 

independente da terminologia utilizada e evitando adentrar no rigor técnico da 

expressão, o entendimento extraído da leitura do texto constitucional se dá no sentido 

de conferir autonomia aos municípios que necessitem regulamentar questões de 

interesse local, respeitando, obviamente, a juridicidade e hierarquia normativas. 

Tal capacidade legislativa encontra respaldo justamente na particularidade das 

questões enfrentadas localmente, visto que cada centro urbano possui determinadas e 

específicas demandas, de acordo com a organização social que o compõe, constituindo 

verdadeiras cidades singulares.  

Dito isto, é inegável o inter-relacionamento do Direito Urbanístico com diversas 

áreas do Direito, decorrendo justamente de tal fato a necessidade de ser dada maior 

importância à temática. Outrossim, o Direito Urbanístico se desdobra, dentre outros 

assuntos, nas Políticas Urbanas, tema central deste estudo. Tais políticas consistem em 

um conjunto de princípios e normas que direcionam a atuação e gestão do Poder Público, 

traduzindo-se em ações destinadas às finalidades urbanísticas.  

Neste sentido está o entendimento de Carvalho Filho (2013, p. 17), que identifica 

as políticas urbanas como conjunto estratégico de ações por parte do Poder Público, que 
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pode atuar independentemente ou com a colaboração com o setor privado, com o intuito 

de promover melhorias e manutenção da ordem urbana. Assim, a política urbana consiste 

em instrumentos direcionadores e balizadores da Administração Pública, visto ser regida 

por diretrizes previamente estabelecidas pelo legislador, com a finalidade de padronizar 

os planos básicos de atuação, atendimento das demandas sociais e gerenciamento 

urbanos, em especial atendimento às necessidades locais. Refletindo tais ideias, Pascarelli 

Filho expõe: 

 
A formulação de políticas públicas, sobretudo em países envolvidos em 

grandes transformações, como é o caso brasileiro, deve ter como prioritário 

objetivo as instituições e sua evolução, inclusive as estruturas, os processos, o 

pessoal, os sistemas de incentivos, o meio cultural, etc., ou seja, devem ser de 

caráter local. Nesse caso, o direito reveste-se de particular importância, dada 

sua dupla função de elemento normativo das políticas e de principal 

instrumento dessas políticas (2011, p. 96). 

 

Assim, as normativas que fixam as diretrizes de atuação pública, em âmbito 

municipal, estão alocadas, principalmente, no Estatuto da Cidade, consistindo na Lei 

10.257/01. Tal diploma legal possui aproximadamente 10 anos de história até ser 

finalmente convertido em lei, visto que possui origem no Projeto de Lei nº 5.788/90, 

proposto pela Câmara dos Deputados. O longo período de ensaios no âmbito da 

regulamentação dos espaços habitáveis e ausência de normatização na área se deu em 

razão do desenvolvimento brasileiro que, neste período, passava por diversas crises 

políticas e antidemocráticas, que não abarcavam o planejamento e desenvolvimento 

urbano como finalidade de governo. Superado tal período, o movimento urbanista ganha 

força a partir da democratização das instituições e participação dos atores coletivos.  

Deste modo, nas palavras de Mazza (2013, p. 651), a referida Lei “estabelece 

normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em 

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental”. 

A partir da vigência deste Estatuto, o Direito Urbanístico tornou-se mais estável, 

pois passou a contar com normativas de aplicação e interpretação objetiva das diretrizes 

vinculativas a todo Poder Público, consistindo, na doutrina de Sundfeld, verdadeiro 

amadurecimento deste ramo, pois, para ele: 

 
[...] coube à nova lei o desafio de consolidá-lo (fixando conceitos e 

regulamentando instrumentos), de lhe conferir articulação, tanto interna 

(estabelecendo vínculos entre os diversos instrumentos urbanísticos) como 
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externa (fazendo a conexão de suas disposições com as de outros sistemas 

normativos, como as de direito imobiliário e registral) e, desse modo, viabilizar 

a sua operação sistemática (2014, p. 53). 

 

Em decorrência, importa ressaltar as finalidades precípuas deste diploma legal, 

que estão voltadas à coletividade e à convivência urbana, visando o equilíbrio das relações 

e o bem-estar coletivo. Neste viés, é possível perceber o caráter social das diretrizes, visto 

que, dentre outros, trata do direito às cidades sustentáveis, transporte público, edificações 

e parcelamento do solo, gestão democrática, planejamento urbano, bem como da 

preservação ambiental. Outro aspecto de muita relevância é o caráter participativo que a 

legislação abarca, pois expressamente prevê a cooperação entre governos e a iniciativa 

privada, assim como de vários segmentos da população. 

Tal Estatuto também versa sobre o plano diretor municipal, possuindo capítulo 

próprio e sendo tratado como meio de promoção de desenvolvimento e expansão urbana. 

Para tanto, o plano diretor consiste em ferramenta básica de aplicação das diretrizes 

urbanas, visando regulamentar e promover o desenvolvimento das zonas municipais. Nas 

palavras de Rizzardo: 

 
É justamente o plano diretor do Município que traça as normas relativas ao 

desenvolvimento da zona urbana ou rural. Constitui o instrumento básico do 

planejamento urbano municipal. Por meio dele, a administração municipal 

realiza o desenvolvimento da zona urbana e da zona rural, compreendendo 

aspectos físicos territoriais, econômicos, sociais e institucionais 

administrativos. (2012, p. 553). 

 

Desta forma, o plano diretor municipal abarca objetivos gerais, que servirão de 

base para instauração de objetivos específicos, a depender da realidade local, 

exteriorizados e regulamentados através de decretos, regulamentos, leis ou provimentos 

municipais, com a finalidade precípua de regulamentar situações específicas e locais.  

Assim, no que se refere especificamente aos instrumentos de política urbana, vale 

salientar a classificação realizada por Mazza (2013, p. 653) que os divide em instrumentos 

gerais, englobando o plano diretor, o zoneamento ambiental e as diretrizes orçamentárias, 

bem como os instrumentos financeiros e tributários, servindo como exemplo as 

contribuições de melhoria, IPTU e incentivos fiscais, e, finalmente, os jurídicos e 

políticos, que abarcam as desapropriações, servidões e inúmeros institutos ligados à 

propriedade urbana. 
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Outro aspecto classificatório é apontado por Carvalho Filho (2013, p.30), que 

distingue as categorias como diretrizes governamentais, as sociais, as econômico-

financeiras, as relativas ao solo urbano e as jurídicas.  A principal diferença entre as 

propostas trazidas pelos autores é basicamente metodológica, visto que ambas abarcam 

os principais instrumentos de política urbana e seus desdobramentos, possuindo como 

base a própria previsão constitucional e a legislação urbanística. 

Neste sentido, após breve considerações e noções gerais sobre o Direito 

Urbanístico e políticas urbanas, se faz necessário adentrar no tema da gestão 

administrativa, pois, como mencionado, as políticas urbanas são instrumentos de ação 

do Poder Público, compondo as estratégias e práticas da gestão pública, que visam a 

manutenção da ordem e bem-estar social, sendo diretamente ligada à temática. 

 

2 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL COMO MODELO DE 

GOVERNO 

 

A Administração Pública, tradicionalmente relacionada à função administrativa, 

consiste em um conjunto de órgãos e agentes que, atuando segundo normas específicas, 

visam satisfazer o interesse público. Tal seara administrativa possui regramentos, 

princípios e características próprias, tratando-se de ramo decorrente da instauração do 

Estado de Direito. 

Como resultado da evolução social e legislativa, a Administração Pública passou 

por diversas fases, encontrando-se em constante transformação. O progresso mais 

considerável reside na edição da Emenda Constitucional nº 19/98, que implantou o 

consagrado Princípio da Eficiência, responsável pela transição da administração 

burocrática para a gerencial. A partir da referida inovação, a Administração Pública 

brasileira passou por diversas transformações em seus comandos legais e em 

posicionamentos doutrinários, passando a incluir a possibilidade de aplicação do método 

gerencial em suas atividades.  

Tal modelo de gestão públicaconcentra seus esforços, principalmente, na busca de 

eficiência dos atos administrativos, na medida em que almeja facilitar e agilizar os 

procedimentos, conjuntamente com o aumento da eficácia, produtividade, atingimento de 

metas e economicidade de recursos públicos, diretrizes que, remotamente, eram objetivos 

somente do setor privado. Contudo, a desburocratização e eficiência dos atos 
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administrativos sofrem limitações decorrentes da própria natureza administrativa, pois, 

justamente por tratar-se da coisa pública, os procedimentos necessitam de balizadores 

rígidos de conduta que podem ser encontrados no bloco de legalidade.  

Neste aspecto, o direito como um todo assenta-se na legalidade, ou juridicidade, 

utilizando-se de princípios, regras e normas positivadas que norteiam a aplicação de 

direitos e deveres, privados ou públicos. Especificamente no âmbito administrativo, a 

legalidade possui ainda mais força cogente, visto ser considerada como um supraprincípio 

desdobrado na supremacia e na reserva legal.   

Ainda sobre a noção de eficiência, Oliveira afirma: 

 
A ideia de eficiência está intimamente relacionada com a necessidade de obter 

os resultados elencados pelo texto constitucional de maneira célere. Os agentes 

públicos têm o dever-poder de desempenharem a função pública de forma 

eficiente, com o intuito de satisfazerem as necessidades da população [...] 

(2013, p. 113). 

 

Logo, a partir da vigência da referida Emenda e o surgimento do Princípio da 

Eficiência, a Administração Pública passou a ser denominada como gerencial, no entanto, 

a doutrina denomina tal modelo de diversas formas. Por exemplo, para Bresser-Pereira, 

in Medeiros e Levy(2009, p. 29), o modelo consiste em “democracia participativa”, já 

para Matos (2013, p.62), a melhor denominação seria “governança pública”, consistindo 

em estruturas governamentais nas quais membros do governo, funcionários públicos, 

grupos de interesse, membros de organizações não governamentais e a mídia, fariam parte 

desta gestão, em um modelo mais ampliativo que o gerencial. 

Quanto a principiologia da eficiência, Oliveira (2013, p. 114) faz uma correlação 

com o Princípio da Legalidade, inovando ao afirmar que a relativização do formalismo, 

necessária à implementação das diretrizes gerenciais, resultaria na “legalidade 

finalística”, ligando-a muito mais aos direitos fundamentais e a necessária prestação 

estatal e distanciando-a do formalismo exacerbado característico do modelo burocrático. 

Já Mazza trata desta temática ao incluir o colaborativismo como tendência do 

Direito Administrativo, afirmando que: 

 
Outra importante tendência do Direito Administrativo brasileiro é estimular os 

mecanismos de participação do usuário na administração pública, bem como 

fomentar as parcerias entre Estado e a iniciativa privada. Como importantes 

exemplos de colaborativismo, temos os institutos da parceria público-privada, 

das entidades de cooperação e do contrato de gestão (2013, p. 71). 
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A administração gerencial da coisa pública, com o foco nos resultados, pressupõe 

a ideia de colaboração e interação entre os envolvidos, visto que, na medida em que há 

engajamento administrativo, político e social, a tendência é que haja maior efetividade 

dos planos gestores, pois o diálogo entre tais canais proporcionaria troca de ideias, 

métodos e objetivos comuns, resultando em políticas efetivas que seriam capazes de 

responder às demandas sociais com maior eficiência, economia e celeridade.   

Entretanto, a implantação e, principalmente, os resultados positivos deste modelo 

gerencial administrativo enfrenta inúmeros obstáculos, sendo um deles a falta de interesse 

social. Tal falta se dá, em certa medida, pela desmoralização administrativa e as crises 

políticas existentes, que afastam a participação popular. Neste ponto, cabe a aplicação de 

políticas públicas inclusivas, que proporcionem abertura de atuação das organizações e 

transparência na gestão administrativa. Acerca da situação brasileira, Farias (in Medeiros 

e Levy) dispõe: 

 
Apesar dos avanços alcançados, em muitos casos, os resultados das reformas 

do setor público no Brasil ainda estão marcados pela diversidade e pela 

carência de consolidação institucional [...]. Além disso, o país ainda passa por 

um período de transição no qual existe um conflito de agendas entre os que 

defendem a consolidação de um tradicional modelo burocrático de gestão, 

baseado na impessoalidade e na formalização de procedimentos, e os que 

propõem a modernização a partir de um modelo pós-burocrático, mais flexível 

e centrado em resultados (2009, p. 151). 

 

Assim, a instauração do modelo gerencial administrativo significa grande avanço 

para o direito público brasileiro, pois proporciona maior efetividade de resultados aos 

administrados, mediante medidas pragmáticas, como a descentralização de funçõese 

avaliações de desempenho, por exemplo. Desta forma, tais medidas podem se converter 

em acordos de cooperação, contratos de gestão e parcerias público-privadas, que possuem 

como eixo dominante, a prestação de serviços de forma célere, com qualidade e redução 

de custos, abrangendo o maior número possível de destinatários. 

A prestação de serviços baseada nas características mencionadas enquadra-se na 

definição de administração gerencial esperada a partir da implementação do Princípio da 

Eficiência, entretanto, é necessário ressaltar que tais medidas não se confundem apenas 

com utilização do critério financeiro, pois ações menos dispendiosas não se traduzem, 

necessariamente,em eficiência. Portanto, é necessário haver equilíbrio entre custos, 

tempo e qualidade do serviço prestado.  
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Neste ponto, torna-se relevante salientar o surgimento das agências executivas, 

sendo o instituto que melhor demonstra a aplicação gerencial administrativa, visto tratar-

se de um qualificativo atribuído às autarquias e fundações graças à Emenda 

Constitucional nº 19/98. Tais Agências possuem como base a celebração de um contrato 

de gestão, no qual deve constar os planos estratégicos, metas de desempenho e 

desenvolvimento, sendo qualificadas como tais mediante ato presidencial, após 

preenchimento dos requisitos legais. Sendo assim, são conferidas maiores autonomias e 

prerrogativas administrativas, em contraposição ao necessário desempenho e eficiência 

em suas atividades.  

Deste modo, a administração gerencial ou colaborativa traduz-se, principalmente, 

no aumento de eficiência na prestação de serviços públicos, entretanto, também é 

responsável pela ampliação da participação de outros atores sociais que não diretamente 

o Poder Público.No que se refere a participação social e a necessidade de colaboração 

entre Administração Pública e administrados, Matos elucida o que segue:  

 
A participação do cidadão na gestão pública, ou no controle social, é um 

mecanismo de prevenção da corrupção e do fortalecimento da cidadania. No 

Brasil, a preocupação em se estabelecer a participação de um cidadão forte e 

atuante no governo torna-se ainda maior quando em razão de sua extensão 

territorial e do grande número de municípios que possui. [...] Para que os 

cidadãos possam desempenhá-lo de maneira eficaz, é necessário que sejam 

mobilizados e que recebam orientações sobre como podem converterem-se em 

fiscais dos gastos públicos (2013, p.76). 

 

Tal participação é inerente ao modelo administrativo abordado, entretanto, 

também está prevista como instrumento das políticas urbanas, refletindo o caráter 

democrático destes institutos. 

 

3 A APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL E A GESTÃO DEMOCRÁTICA 

DAS CIDADES 

 

As políticas urbanas, previstas em lei e na própria Constituição Federal, por 

caracterizarem-se justamente como diretrizes a serem seguidas pela administração, estão 

intimamente relacionadas ao modelo de gestão pública, visto serem instrumentalizadas 

através de atos administrativos locais. Desta forma, a participação social, além de ser 

característica intrínseca do modelo colaborativo de gestão, ainda é prevista 

expressamente no Estatuto das Cidades como forma de gestão democrática urbana, 
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ampliando a participação para diversos setores da sociedade, com a finalidade de 

desenvolver planos, projetos e programas de desenvolvimento urbano. 

Além disto, prevê a colaboração expressa entre a administração, iniciativa privada 

e demais segmentos da comunidade, ressaltando a finalidade participativa e democrática 

do referido Estatuto. Neste sentido é a lição de Mazza: 

Por fim, os arts. 43 a 45 do Estatuto da Cidade enumeram alguns instrumentos 

para implementar a gestão democrática da cidade, tais como: 

a) órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e 

municipal; 

b) debates, audiências e consultas públicas; 

c) conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, 

estadual e municipal; 

d) iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano. (2012, p. 659). 

 

A partir da previsão legal de expressa participação social visando a aplicação dos 

instrumentos de política urbana, denota-se a intenção do legislador em conferir caráter 

participativo e democrático a tais políticas, eis que proporciona e disponibiliza meios e 

instrumentos de interação com a gestão pública. Os referidos meios, previstos no Estatuto 

da Cidade, comungam do mesmo eixo balizador do conceito de governança local 

defendido por Matos (2013, p. 91), pois para a autora, a inclusão de novos atores sociais 

é fundamental neste modelo de governo, ressaltando a necessidade de interação entre 

organizações públicas e privadas.  

Podemos apontar vários exemplos de aplicação prática das diretrizes de políticas 

urbanas, dentre eles, a abertura de ruas ou avenidas, coleta e destinação de resíduos, 

construção de condomínios habitacionais, áreas verdes de preservação ambiental e 

preservação do patrimônio histórico-cultural local, dentre inúmeros outros. Ressalta-se, 

desta forma, que a participação da população afetada ou interessada nestas medidas é de 

extrema importância para a efetivação das diretrizes urbanas, pois impacta diretamente 

os interesses e modo de vida da comunidade. 

Assim, a abertura conferida pelo Estatuto das Cidades, em propiciar a participação 

popular em audiências públicas, debates, consultas, bem como iniciativa popular para 

projetos de lei e outros programas consiste no melhor exemplo de aplicação dos 

instrumentos de políticas urbanas inseridos na gestão colaborativa, eis que os meios de 

interação comungam entre si.Nesta linha, Matos preleciona: 
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A participação das pessoas torna-se mais efetiva nos processos de governança 

ao ser facilitada pela descentralização do governo, o que pode ajudar a 

capacitar as pessoas, anteriormente, excluídas da tomada de decisão. Desse 

modo, oportunidades iguais podem ser criadas e mantidas para todos. É 

possível, ainda, haver um contato mais próximo entre funcionários do governo 

e comunidades locais e organizações, ocorrendo incentivos para o intercâmbio 

de informações que podem ser usadas para formular programas de 

desenvolvimento que são adaptadas às necessidades e prioridades locais e, 

portanto, são mais sustentáveis. (2013, p. 93).  

 

Neste viés, a participação popular, seja da comunidade diretamente afetada, seja 

da população em geral, além de constituir exercício da democracia, consiste em forma de 

efetivação das políticas urbanas e da administração colaborativa, sendo imprescindível 

para a gestão democrática das cidades. Assim, a participação democrática não consiste 

somente no sufrágio e consequente escolha de representantes políticos, mas, como bem 

menciona Moreira Neto (1992, p. 27), é indispensável a legitimidade concorrente e 

finalística, consistente na participação no exercício do poder e no controle de resultados 

da gestão.  

A partir da visão participativa, é possível relacionar diversos instrumentos da 

política urbana com a gestão colaborativa da administração pública, dada a previsão 

expressa da legislação em proporcionar interação entre os diversos atores sociais. Tal 

interação se dá justamente por meio do exercício dos direitos democráticos, no entanto, 

como bem menciona Oliveira: 

 
Não bastará, evidentemente, a mera garantia de instrumentos de participação 

na tomada de decisões públicas, se os que dela participarem não tiverem 

liberdade e não conhecerem as questões do jogo, pois isso seria uma forma 

disfarçada de autoritarismo. Em vez de uma simples participação no 

procedimento público de decisão (democracia direta), o que se espera é a 

possibilidade de uma efetiva deliberação pública (democracia deliberativa). 

Imagine-se um plebiscito em que a decisão popular não é antecedida de debates 

livres e com a divulgação das informações relevantes para a população. Tratar-

se-ia, eventualmente, de uma forma de manipular a população e de “legitimar” 

decisões autoritárias (2013, p. 157). 

 

Portanto, além da participação popular prevista legalmente, são imperativos 

aperfeiçoamentos no que tange à transparência administrativa, permitindo que a 

comunidade tenha acesso às informações necessárias para inteirar-se dos procedimentos 

e métodos adotados, possibilitando que, de posse de conhecimento e informações, possa 

interagir e apresentar novas propostas e demandas. Logo, a partir de tal interação, o gestor 

poderá tomar decisões conscientes baseadas no conjunto de interesses, pois terá como 

base diversos pontos de vista, resultando em decisão administrativa legítima. 
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Especificamente quanto às formas de participação administrativa, García de 

Enterría (2004, p. 86) as divide em orgânica, sendo baseadas em modelo corporativo, em 

que os cidadãos compõem órgãos administrativos na condição de conselheiros, 

cooperando para tomada de decisões de interesse coletivo, a funcional, em que os 

interessados participam das decisões administrativas através de consultas e  a cooperativa, 

ocorrendo nos casos de colaboração privada para com os interesses públicos, abarcando, 

principalmente, o setor empresarial. 

Deste modo, a participação social na gestão colaborativa, com o intuito de 

promover e facilitar a efetivação das políticas urbanas, também se dá através de atuação 

empresarial ou corporativa, visto que, o próprio Estatuto das Cidades prevê a participação 

privada e de demais setores da sociedade, fomentando colaboração em geral. Outrossim, 

pode-se empregar nesse conceito, de igual modo, as parcerias público-privadas realizadas 

no modelo gerencial, dado o caráter finalístico da contratação, que visa a prestação de 

serviços públicos eficazes. Assim, tais serviços podem ser, também, utilizados para os 

fins urbanísticos, implementando projetos e melhorias nos espaços habitáveis. 

Firmando tal teoria, Oliveira (2013, p. 161) afirma que: 

 

Também, a Lei 10.257/2001, ao instituir o Estatuto da Cidade, consagrou uma 

série de normas relativas à participação administrativa, revelando-se um dos 

mais importantes diplomas legais da efetivação da democracia (2013, p. 161). 

 

Assim, não pairam dúvidas acerca da possibilidade de comunicação entre os 

instrumentos de política urbana, balizados principalmente pela participação da 

comunidade interessada, e o modelo gerencial ou colaborativo de gestão, visto que, 

centralmente, os objetivos comuns são evidentes, dada a necessidade primordial da 

participação popular para efetivação da gestão democrática. Sob este prisma, os 

instrumentos de políticaurbana consistiriam não somente em meios para aplicação das 

diretrizes urbanísticas, com aplicação voltada exclusivamente à regulamentação dos 

espaços urbanos, mas em verdadeiros veículos de participação democrática na gestão 

administrativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo do presente estudo foi abordar a possibilidade de interação 

ou aplicação dos instrumentos de política urbana no modelo gerencial e colaborativo 

administrativo. Para tanto, apontou-se os principais aspectos e características das políticas 

urbanas, perfazendo considerações acerca do Direito Urbanístico e especificamente 

quanto ao Estatuto da Cidade. 

As políticas urbanas, integrando o ramo do Direito Urbanístico consistem em 

diretrizes e balizadores da conduta administrativa no que diz respeito às regulamentações 

dos espaços habitáveis urbanos. Assim, foram ressaltadas suas principais características 

e previsões legais, com principal atenção a possibilidade de participação comunitária na 

interação de tais políticas. Assim, em razão da grande importância temática, por envolver 

temas que impactam diretamente a vida das comunidades, verificou-se a necessidade de 

abordar o assunto sob o viés sistemático, relacionando-a com a Administração Pública e 

seu modo de atuação. 

Neste aspecto, abordou-se as alterações trazidas a partir da implementação do 

Princípio da Eficiência, com a vigência da Emenda Constitucional nº 19/98, sendo a 

responsável por introduzir no ordenamento brasileiro o modelo gerencial de 

administração. Tal modelo, como visto, possui várias denominações, sendo a mais 

utilizada a forma colaborativa de gestão, abarcando a participação da sociedade 

ativamente no processo administrativo, desempenhando o papel de atores sociais. 

Desta forma, a partir da análise dos instrumentos de política urbana, com breves 

considerações sobre as normas urbanísticas, bem como apontamentos acerca do modelo 

gerencial ou colaborativo de gestão administrativa, foi possível determinar pontos e eixos 

comuns entre tais institutos, pautando tal comunicabilidade, principalmente, na 

participação democrática e social vista como instrumento que possibilita o diálogo entre 

a comunidade local e gestores administrativos. 

Portanto, concluiu-se pela possibilidade de aplicação dos instrumentos de política 

urbana no modelo colaborativo de administração pública e, além disto, fora demonstrado 

que tal interação é desejável e necessária para a efetivação dos direitos dos administrados 

e da boa gestão administrativa, sendo forma de efetivação da eficiência preconizada pela 

referida Emenda Constitucional, equilibrando interesses públicos e privados para a 

harmônica convivência social e efetivação dos direitos e garantias dos administrados. 
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CIDADES INTELIGENTES E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

 

Renata Maria Aponte Rodrigues de Carvalho1    

 

Resumo: O objetivo deste artigo é analisar como o surgimento das cidades inteligentes 

impactou a participação política da sociedade.O avanço da tecnologia estabeleceu 

novarelação entre governantes e governados aoabrirnovo canal de comunicação entre 

estes dois atores sociais, possibilitando maior conexão entre eles. A grande quantidade de 

informação disponível para cidadão acarretoumaior responsabilidadesobre seus 

atoseimpôs a necessidade de um comportamento consciente, direcionado ao bem comum, 

tornando-oum cidadão inteligente.Outro resultado daparticipação política direta é a 

alteraçãoda dinâmica das cidades e do planejamento urbano e a perspectiva é que esta 

relação cresça nos próximos anos.A metodologia adotada neste artigofoi o método 

dedutivo baseado em análise de trabalhos acadêmicos. 

Palavras-chave: Cidades Inteligentes. Urbanismo. Tecnologia.Participação 

cidadã.Transformaçõessociais.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O mais recente relatório das Nações Unidas “Perspectivas Mundiais de 

População 2019: Destaques”2 trouxe a público o resultado de estudos que indicam que 

a população mundial deve aumentar em 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, 

passando dos atuais 7,7 bilhões de indivíduos para 9,7 bilhões em 2050. Os estudos 

apontam também para a estimativa de que no final do século a população mundial se 

aproxime de 11 bilhões de pessoas em 2100. 

A rápida urbanização é um fenômeno sentido em escala global e a gestão de áreas 

urbanas vem se destacando como um dos desafios mais importantes do século. O relatório 

das Nações Unidas “Perspectivas da Urbanização Mundial”3 de 2014 já apontava que 

mais da metade da população mundial vivia em centros urbanos e a previsão erade que 

até 2030, esse número atingisse 70%. O relatório também indicava que a urbanização 

                                                           
1 Advogada.Especialistaem Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra.Especialista em Direito Urbanístico e Direito Ambiental pelaPontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Especialista em Gestão: Políticas Públicas e 

Governamental pela Escola Paulista de Direito (EPD). Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP). E-mail: renata.aponte@adv.oabsp.org.br 
2O relatório “Perspectivas Mundiais de População 2019: Destaques” é um documento publicado pela 

Divisão de População do Departamento da ONU de Assuntos Econômicos e Sociais e oferece um 

abrangente panorama global de padrões e perspectivas demográficos.A edição de 2016 foi publicada em 17 

de junho de 2019. 
3O relatório “Perspectivas da Urbanização Mundial" foi produzido pela Divisão de População do 

Departamento da ONU de Assuntos Econômicos e Sociais.A edição de 2014 foi publicada em 03 de julho 

de 2014. 
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sustentável era o caminho para o desenvolvimento bem sucedido e ressaltava a 

importância da planificação da agenda urbanística para enfrentar a nova realidade. Esta 

planificação deveria facilitar a gestão as competências das cidades para permitir que 

ofereçam oportunidades de desenvolvimento econômico e de ampliação de acesso aos 

serviços básicos. 

Com o avanço da tecnologia,a agenda urbanística ganhou contornos mais 

dinâmicos e interligados e os gestores passaram a utilizar aparatos tecnológicos para 

repensar o uso dos espaços urbanos. Até o início dos anos 1990, as “smartcities” (cidades 

inteligentes) eram mais uma discussão acadêmica do que uma prática cotidiana, afinal, 

ainda que estudiosos tenham percebido o potencial de aplicar as Tecnologias da 

Informaçãoe Comunicação (TIC) na gestão das cidades como objetivo de melhorar os 

índices de desenvolvimentoesustentabilidade, estas ferramentas aindaeram muito caras e 

poucos gestores públicos tinham o entendimento da importância da sua utilização. No 

entanto, nos últimos anos a realidade mudou. 

Com a popularização da tecnologia e a proliferação de “startups” dedicadas a 

desenvolver soluções tecnológicas para problemas das mais diversas natureza, o acesso 

às inovações ficou mais fácil e menos custosa.Utilizar as já citadas TICspara melhorar a 

gestão das cidades e propiciar aos seus cidadãos uma melhor qualidade de vida tornou-se 

não apenas viável, mas uma demanda social crescente nos diversos extratos sociais. 

Embora o conceito de cidades inteligentes não seja determinado, o Instituto das 

Cidades Inteligentes (ICI) listou cinco características mais exploradas nestas cidades: 

mobilidade, sustentabilidade, qualidade de vida, governo e população. A mobilidade 

significaincorporar a tecnologia aos meios de transporte e na gestão das malhas viárias a 

fim de facilitar a vida dos cidadãos e permitir mais acessibilidade; a sustentabilidade 

representa a implementação de medidas para um melhor aproveitamento dos recursos 

naturais; a qualidade de vida diz respeito a criar condições para que haja uma 

convivênciaharmoniosa e satisfatória para os cidadãos; o governo representa a 

necessidade de aprimorar a boa comunicação e transparência, afinal, nas cidades 

inteligentes é fundamental que os gestores estabeleçam uma relação direta com o 

população para que as demandas e expectativas dos cidadãos sejam de conhecimento do 

gestor público e assim possibilitem o seu atendimento de maneira efetiva e, por fim, a 

populaçãoindica que para ter acesso a serviços públicos de qualidade é imprescindível 
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que tenham acessos a canais de participação cidadã, a fim de estabelecer conexão com o 

gestor municipal e juntos trabalharem em prol de uma cidade melhor. 

São estes dois últimos itens que iremos explorar neste artigo:a relação do cidadão 

com a governança da cidade onde vive, afinal, uma cidade inteligente é aquela onde a 

participação cidadã é desenvolvida e se utiliza as tecnologias mais adequadas e eficientes 

para influenciar as tomadas de decisão dos gestores municipais. 

 

1. CIDADES INTELIGENTES 

 

Como já visto, as cidades inteligentes ainda carecem de definição, não havendo 

até o presente momento um conceito determinado. A União Europeiadefiniu as cidades 

inteligentes4 como o local onde as redes e serviços tradicionais se tornam mais eficientes 

com o uso de tecnologias digitais e de telecomunicaçõespara o benefício de seus 

habitantes e empresas.Cunha, Przeybilovicz, Macaya e Burgos (2016)notam quedentre 

todas as definições disponíveisde cidades inteligentes emergem quatro elementos em 

comum: visão holística ou global; um meio para conseguir objetivos; a tecnologia como 

fator disruptivo e um novo modelo de relações. 

A visão holística ou global corresponde acidade que aplica sua inteligência a todos 

os setores de forma interligada e não apenas a um determinado setor, tornando a sua 

própria gestão mais transversal e intersetorial. Quanto a afirmação de que a cidade 

inteligente é um meio para conseguir objetivos, isso reflete a ideia de que ser inteligente 

é um meio para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e não se perder em tecnologia 

que não agregue de forma positiva a vida da comunidade. Sobre a tecnologia ser o fator 

disruptivo, fala-se aquiem converter em inteligência as informações sobre cidadãos e 

organizaçõesem benefício da própria sociedade por intermédio de melhorias nos serviços 

públicos e de atividades como open data (dados abertos), living labs (laboratórios vivos) 

e tech hubs (nós tecnológicos). Por fim, ao falar de um novo modelo de relações, os 

autores explicam que a cidade inteligente pode mudar o modelo de relações existentes 

taiscomo o modelo econômico, que passa a considerar a economia colaborativa; o modelo 

social, ao incluir novas formas de participação cidadã; e o modelo de governança pública, 

a partir de políticas urbanas mais ágeis e transparentes. 

                                                           
4O Parlamento Europeu publicou o relatório “Mapeando SmartCities na União Europeia” em 02 de janeiro 

de 2014.Trata-se de uma tentativa de identificar o número de ‘smartcities’ e as suas atividades em toda a 

Europa. 
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O processo está em andamento mas já é possível verificar que se trata de um novo 

momento a história da humanidade. Lemos (2013)ressalta que as cidades inteligentes 

podem ajudar tanto o poder público a reconhecer problemas em tempo real, quanto o 

cidadão a produzir informações, auxiliando a mapear, discutir e enfrentar essas 

dificuldades. A dificuldade que muitos governos ainda encontram é entender a 

importância da troca aberta de informações e adotá-la como instrumento de 

governançapara, assim, “implementar, junto aos mecanismos da democracia 

representativa, processos de democracia direta e participativa que estejam sintonizados 

com as ferramentas digitais. Isso também significa promover a ‘smartcity’ e o 

‘smartcitizen’” (LEMOS, 2013, p. 49) 

 

2. CIDADÃOS INTELIGENTES (“SMARTCITIZEN”) 
 

Os mecanismos tecnológicos que amparam as cidades inteligentes são capazes de 

criar e armazenar milhares de dados fundamentais sobre a dinâmica da cidade. Com base 

nestes dados é possível saber detalhes do funcionamento da malha viária, dos costumes 

de determinado bairro, do nível de consumo de determinada região, enfim, são muitas 

informações disponíveis que, se bem analisados, podem favorecer o funcionamento dos 

serviços públicos. Frank Kresin (2013), afirma que cidadão inteligente é aquele que tem 

acesso às informações da cidade e as utiliza de forma a melhorar os serviços e a qualidade 

de vida da comunidade onde vive. As tecnologias que conectam e compartilham recursos 

e serviços criam indicadores detalhados sobre o funcionamento da cidade e utilizá-los em 

favor da população é fundamental para fortalecer os laços entre Administração e 

administrados. 

Kresin (2013) acredita que os cidadãos precisam estar envolvidos no processo de 

tornar a cidade inteligente, afinal, cidadãos engajados são tão importantes quanto o uso 

de recursos tecnológicos. O engajamento social é a força que está por trás das mudanças 

sociais, é ela que promove as transformações pleiteadas pela sociedade. A tecnologia 

apenas é um mecanismo frio que disponibiliza dados que ficam à disposição para análises 

e estudos, mas não é capaz de, por si só, resolver problemas políticos. O cidadão 

inteligente, para Kresin (2013), deve, entre outros itens, ser responsável pelo local onde 

vive e trabalha; dar mais valor a contribuição ao invés do poder, ou seja, ser mais 

colaborativo; ser mais proativo; estimular a empatia, o diálogo, a confiança; apropriar-se 

da tecnologia e encontrar novas possibilidades para ela, ao invés de aceitá-la diretamente 
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como lhe é oferecida. Além disso, Kresin (2013) sugere que o cidadão inteligente adote 

uma postura mais curiosa e investigativa ao indicar que ele deve fazer perguntas, e então 

ainda mais perguntas, antes que tenha alguma resposta; e aponta que o indivíduo deve ser 

ágil para saber quando deve recomeçar um trabalho que não deu certo. Por fim, deixa 

claro que deve haver uma inclinação colaborativa, pois, para ser um cidadão inteligente 

é preciso que o conhecimento e aprendizado seja compartilhado sem limitações.  

 

3. O IMPACTO DA TECNOLOGIA NA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 
 

O impacto doavanço tecnológicona participação política é nítida. A existência da 

rede de comunicação interligada facilitou tanto o agrupamento de indivíduos com as 

mesmas demandas e necessidades como a pressão para que estas fossem atendidas. 

Rapidamente, a tecnologia digital não apenas atingiu um grande número de pessoas, como 

possibilitou o seu engajamento em favor ou contra uma causa em uma amplitude e uma 

velocidade nunca antes vista. Considerando o momento de crise do sistema-mundo 

contemporâneo e o questionamento dos modelos políticos tradicionais, constata Castells 

citado por Ribeiro (2017) que as novas tecnologias digitais começam a ser apropriadas 

por representantes políticos e membros da sociedade civil na tentativa de modificar o 

cenário político. Diversas formas de participação política tecnológica surgiram, entre 

elas, as plataformas digitais criadas com o objetivo de promover a participação política 

da sociedade ao aproximar a esfera política da vida cotidiana dos indivíduos e colocar à 

disposição destes novas possibilidades de interação e atuação da vida em sociedade. 

Souza (2007) afirma que esta conformação caracteriza a cidade contemporânea – 

permeada pelas tecnologias de comunicação e informação digital – como um novo espaço 

de deliberação política. Todavia, o autor destaca que o potencial de participação está 

diretamente vinculada a abertura política do Estado democrático contemporâneo. Souza 

explica que 

A internet é uma ferramenta que pode facilitar a interlocução entre o Estado e 

o cidadão, permitindo a implementação de práticas deliberativas mais claras e 

frequentes no Estado democrático contemporâneo. Entretanto, a análise desse 

fenômeno procura não se deixar levar pelo determinismo tecnológico, 

entendendo que são necessários outros fatores que vão além do domínio da 

técnica para que essas modificações criem novas formas de relacionamentos 

democráticos entre a sociedade e o Estado. Entre eles, a abertura do Estado a 

uma cultura dialógica com a sociedade civil. (SOUZA, 2007, p. 141) 
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O direito à informação cívica é fundamental para o desenvolvimentode uma 

cultura participativa e o Estado tem a função de facilitá-la a todos aqueles que a buscarem. 

Souza afirma quea informação cívica se classifica em cinco tipos distintos e 

independentes: 

 
i) simples informações que orientem e guiem o cidadão para resolver pequenos 

problemas cotidianos (onde ir para resolver determinado problema?); ii) 

detalhadas informações sobre os deveres e direitos do cidadão; iii) informações 

estruturais sobre os processos administrativos e políticos; iv) informações 

sobre o cidadão e sua relação com o Estado resolvendo problemas específicos 

que este possa vir a ter; v) informações diariamente atualizadas acerca de 

serviços e atividades políticas.(SOUZA, 2007, p. 161) 

 

Na atualidade verificam-se a existência de portais digitais com finalidade 

informacional e outros que estimulam a participação popular. Souza (2007) relata que as 

cidades com estas características são conhecidas como cibercidades participativas 

poroferecem serviços de utilidade pública e disponibilizarum local para o debate público 

acerca das questões políticas e sociais da cidade.O surgimento e fortalecimento destes 

portais digitaisé um movimento em franca expansão e é possível que nos próximos anos 

tanto a quantidade como a qualidade destes serviços sejam aprimorados e se tornem 

fundamentais para o engajamento cidadão. Além disso, a inclusão das ferramentas 

digitais no cotidiano das relações reflete, em verdade, a velocidade da circulação de 

informações em um ritmo cada vez mais acelerado. Castells citado por Souza (2007) 

acerta ao afirmar que as tecnologias de comunicação e informação vêm transformando as 

relações de espaço e tempo, criando um crescente fluxo de informação e comunicação, 

reconfigurando o espaço social num espaço de fluxos. 

 

4. O IMPACTO NO FUNCIONAMENTO DO ESTADO-NAÇÃO 
 

A velocidade destas transformações nos leva a reflexão sobre a comunicação 

sociedade-governo e de uma nova abordagem da burocracia estatal. A participação 

política por meios eletrônicos se estabelece cada vez mais como prática democrática e 

tem alcance e publicidade capaz de influenciar as convicções de gestores públicos. Neste 

sentido, é razoável observar como a tecnologia impacta a conexão entre a sociedade e o 

Estado e os obriga a andarno mesmo compasso, afinal, ambos ainda caminham em ritmos 

diferentes e o resultado é uma comunicação deficiente, agravada o distanciamento entre 

governantes e governados. Esta situação potencializa o sentimento da sociedade de que o 

Estado-nação já não é capaz de responder as suas demandas e aumenta a desconfiança de 
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sua utilidade e da capacidade de seu pleno funcionamento. Com o aumento da velocidade 

das relações sociais, a lentidão do Estado-nação passa a contrariar a expectativa da 

comunidade e, consequentemente, elevar o nível de tensão e questionamento de sua 

legitimidade. Bauman (2008) afirma que “um ambiente líquido moderno é inóspito ao 

planejamento, investimento e armazenamento a longo prazo” e isto contraria aquilo que 

entendemos como o tempo do Estado-nação.Sobre a crise doEstado e Micklethwait e 

Wooldridge afirmam: 

 

novas tecnologias oferecem a chance de melhorar o governo radicalmente, 

tanto quanto se perguntar velhas questões, incluindo a mais fundamental: “para 

que serve o Estado?”. Comonas revoluções anteriores, as ameaças são óbvias: 

falência, extremismo, deriva. As oportunidades, porém, também se repetem: a 

chance de modernizar uma instituição que sobrecarregamos de atribuições. 

(MICKLETHWAIT e WOOLDRIDGE, 2015, p. 25) 

 

Os autores supracitados complementam sua observação ao afirmar que a 

tecnologia traz uma gama de oportunidades ao setor público ao tornar os trabalhadores 

mais produtivos, ao difundir informações sobre os serviços públicos prestados e ao 

facilitar a união de pessoas comuns para enfrentar problemas coletivos.Reconhecem, 

porém, que a reforma do governo é extremamente difícil e não é possível compará-la com 

os ajustes no setor privado, pois, a administração pública é muito diferente da gestão de 

negócios e os cidadãos são diferentes de clientes.Micklethwait e Wooldridge(2015) 

constatam que governos não podem descartar cidadãos difíceis da maneira como as 

empresas alijam clientes difíceis, e nem aplicar um conjunto de regras a determinados 

cidadãos e outro conjunto de regras a outros cidadãos, por simples capricho. Por outro 

lado, entendem que as redes de colaboração digitais estão criando condições para que as 

pessoas façam por si mesmas o que antes era atribuição dos governos como,por exemplo, 

a constatação de buracos ou lâmpadas queimadas nas ruasou permitindo que os cidadãos 

fotografem um problema e enviem as imagens para a prefeitura, com a localização por 

GPS – serviços disponíveis na Inglaterra, na cidade norte-americana de Bostone pelo 

aplicativo Cola.re no Brasil.Estas inovações colocam o cidadão no centro do universo do 

setor público e aponta para uma “revolução copernicana” que ainda está no início. 

Micklethwait e Wooldridge escrevem 

 

O atual Estado centralizado baseava-se na ideia de que a informação era 

escassa e fortalecia-se pelo fato de saber muito mais que as pessoas comuns. 

Hoje, porém, a informação é um dos recursos mais abundantes do mundo, 

disponível em enormes quantidades e acessível a quem quer que tenha um 
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computador ou smartphone. Conforme Eric Schimidt, chairman da Google, e 

Jared Cohen, que trabalhou para Hillary Clinton, observam em The New 

Digital Age, isso muda a natureza do relacionamento entre indivíduos e 

autoridades. O Estado autoritário, de cima para baixo, pode transformar-se em 

rede capaz de mobilizar as energias e capacidades de milhares ou de atémilhões 

de cidadãos bem informados – ou “prosumidores”, como o ciberguruDon 

Tapscott os denominou. (MICKLETHWAIT e WOOLDRIDGE, 2015, p. 203) 

 

Adequar-se aos novos tempos implica em adequar-se à velocidade dos 

acontecimentos. Os desafios existentes são grandes e somente será possível enfrentá-los 

quando houver a compreensão de que é preciso ajustar as instituições e o direito às 

demandas atuais, para que reflita os anseios destes novos tempos.   

 

4.1. O Estado em rede 

 

Micklethwait e Wooldridge (2015, p. 203) escrevem que “o Estado em rede pode 

esperar que seus cidadãos, recentemente investidos de novos poderes, assumam mais 

responsabilidade pelo próprio comportamento” e ilustram esta afirmação ao citar a ênfase 

atual na responsabilidade da coleta de lixo. Há pouco tempo, a maioria das pessoas jogava 

os resíduos na lixeira e não se importavam mais com o problema, hoje, no entanto, é 

crescente o movimento de classificar os resíduos em diferentes categorias, conforme a 

possibilidade de reciclagem. Os autores avançam na análise do Estado em rede e citam 

uma observação que Tony Blair fez ao perceber que as premissas do Estado-nação 

estavam sendo questionadas 

 

O desejo de controlar tudo está sendo substituído pelo pluralismo; a 

uniformidade, pela diversidade; a centralização, pelo localismo; a opacidade, 

pela transparência; e o imobilismo, ou resistência à mudança, pela 

experimentação. Em cada um desses campos, o Estado está começando a 

mudar (embora pudesse avançar com muito mais rapidez). 

(MICKLETHWAIT e WOOLDRIDGE, 2015, p. 203)  

 

O pluralismo caracteriza-se pela multiplicidade de opções de governança, sendo 

o Estado uma delas, principalmente no que tange os serviços públicos. Além de poderem 

ser prestados por empresas privadas, há a crescente possibilidade de compartilhamento 

com os cidadãos. A diversidade está relacionada à abertura de novas formas 

institucionais, mais dinâmicas e distantes do padrão clássico estatal como, por exemplo, 

a capacitação de servidores públicos em moldes mais próximos da iniciativa privada. O 

localismo traz à tona a informação de que a origem das melhores ideias de governança é 

de governos locais, afinal, as cidades estão ficando mais importantes e funcionam com 
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laboratórios da reforma da administração pública. Sobre o localismo Micklethwait e 

Wooldridge observam 

 
As ideias também saltam diretamente de um governo local para outro, sem 

passar pelo governo central. Mais de trezentas cidades adotaram programas de 

compartilhamento de bicicletas, por exemplo. O velho mundo, onde as relações 

globais mais importantes eram entre governos nacionais ou entre cidades 

capitais, está sendo substituído por outro, muito mais em rede, onde 

governadores e prefeitos bem-sucedidos tecem entre si teias de relacionamento 

cada vez mais complexas. (MICKLETHWAIT e WOOLDRIDGE, 2015, p. 

211) 

 

A experimentação, por fim, consiste no questionamento e adoção de iniciativas 

que enfrentam o imobilismo estatal. As mudanças ocorrem de baixo para cima por 

intermédio de gestores públicos que experimentam e inovam, pela mobilização social, 

pela força da união de causas em comum, enfim, pela transformação na sociedade e o seu 

impacto na forma de governar. Importante observar também que alguns governos se 

abriram para recepcionar laboratórios de inovação para aplicá-las a sua realidade.   

 

5. A participação cidadãno Brasil 
 

Quando os movimentospopulares de 2013, as chamadas “Jornadas deJunho”, 

eclodiram, muitos manifestantes evocaram o direito à cidade para fundamentar suas 

indignações e pleitear o cumprimento de direitos que, apesar de garantidos em lei, não 

eram efetivos. Ocupar os espaços públicos e torná-los palco das reivindicações foi o 

caminho espontâneo que vários extratos sociais encontraram para expor o mal-estar que 

estava instalado. 

A articulação destes movimentos foi realizada por mecanismos de comunicação 

via redes sociais, que se caracteriza por ter alcance instantâneo e de grande amplitude, e 

se tornou o marco de um novo momento histórico, no qual as atividades humanas temna 

tecnologia um instrumento acessível de mobilização social. O resultado foi que diversas 

cidades brasileiras foram tomadas por indivíduos que se sentiram encorajados a levar a 

público questões que lhe causavam inquietações porque sentiam que tinha espaço para 

expor suas ideias. 
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Reflexo destes tempos, o Marco Civil da Internet5, Lei Federal 12.965 de 23 de 

abril de 2014, reconhece a natureza participativa da rede, capaz de promover a 

aproximação de pessoas e impulsionar a participação da coletividade. Esta qualidade 

propicia o fortalecimento dos princípios democráticos ao permitir a mobilização social 

não apenas para utilizar o espaço público, mas também para que consultas públicas sejam 

realizadas em plataformas digitais, levando o debate de assuntos de interesse da 

comunidade ao seu destinatário, que poderá participar da análise de uma proposta do 

Poder Executivo ou Legislativo de sua região por intermédio de um aplicativo presente 

em seu telefone móvel, acessível por um clique. Não à toa, o artigo 7º da supracitada lei 

estabelece o acesso à internet como essencial ao exercício da cidadania6. 

Como sintoma destes tempos conectados e de grandes reivindicações sociais, 

surgiram plataformas digitais e aplicativos desenvolvidos para ampliar e impulsionar o 

engajamento cívico7. O foco é aproximar o cidadão da esfera pública e desmistificar sua 

a participação nos processos decisórios, tornando-as próximas e de fácil compreensão, 

além de estimular a participação ativa dos setores da gestão pública. Dado o caráter 

acessível deste processo, o Poder Público passa a ter a obrigação de responder as 

demandas que chegam por estes meios. 

As tecnologias cívicas, as chamadas“civictechs”, surgiram da demanda social que 

passou a exigir o melhor relacionamento entre as pessoas e o governo. O fortalecimento 

da participação popular, a inclinação em fazer parte das decisões públicas e o desejo de 

melhorar a prestação de serviços públicos norteiam o funcionamento e expansão destas 

tecnologias. 

As “civictechs” são negócios de impacto social focados no engajamento cívico 

que, apesar de ser um conceito relativamente novo no Brasil, estão presentes nas três 

esferas de governo. A título de exemplo, temos no âmbito do Poder Legislativo Municipal 

dois casos de participação social digital na Prefeitura Municipal de Teresina (PI):  a 

elaboração do Plano Plurianual Participativo (PPA 2018 - 2021) e o Plano Diretor de 

                                                           
5 Importante destacar que a o debate sobre a elaboração desta lei também ocorreu virtualmente, conforme 

consta no item 11 da Exposição de Motivos da Lei Federal 12.965/2014, EMI Nº 00086 - 

MJ/MP/MCT/MC. 
6Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes 

direitos (...) 
7 O site do jornal O Estado de São Paulo, na edição de seu Blog do Empreendedor de 19 de setembro de 

2018, apresenta a evolução dos três empreendedores cívicos mais promissores do país: Muove, Colab e 

Pluvi.On.  
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Ordenamento Territorial Urbano (PDOT); atualmente, está em curso a consulta pública 

digital referente à revisão do Plano Diretor de Santo André (SP) e do Plano Diretor de 

Recife (PE). 

5.1.A participação cidadã na democracia digitalizada 
 

O exercício dademocracia participativa está constitucionalmente assegurado aos 

cidadãos, que possuem à sua disposição os seguintes instrumentos de participação 

popular: plebiscito, referendo e iniciativa popular; todos previstos no artigo 14 da 

Constituição Federal8. Como nos ensina o professor Nelson Saule Júnior, o estímulo à 

participação cidadã tem como fundamento valorizar a atuação do cidadão comum perante 

o Estado e promover o exercício do direito à igualdade nos processos de tomada de 

decisões de interesse da coletividade (SAULE JÚNIOR, 1997). O ilustre professor 

também afirma que: 

 

Esses sistemas têm com requisito a abertura de esferas públicas nas quais o 

processo e a instância de decisão permitam a participação do cidadão comum, 

grupos de cidadãos, organizações e movimentos populares e organizações não 

governamentais. Com base no princípio da participação popular, devem ser 

eliminados os processos de decisões do Estado, onde a participação se restringe 

aos partidos políticos, grupos empresariais, sindicatos de grande porte, 

entidades e associações corporativas. 

De maneira alguma a participação popular significa que a sociedade deve 

assumir integralmente as obrigações e responsabilidades do Estado, mas sim 

de estabelecer parcerias e co-responsabilidades para a promoção de políticas 

públicas destinadas a efetivar os direitos fundamentais, de modo a melhorar a 

qualidade de vida.  (SAULE JUNIOR, 1997, p. 246). 

 

A gestão democrática da cidade é a opção do legislador em substituir a tradicional 

gestão exclusiva do Poder Público pela cogestão entre estes e a população local. O 

Estatuto da Cidade, Lei Federal nº10.257, de 10 de julho de 2001, a assegurou como uma 

das diretrizes gerais9, o que reforça a ideia de que sua observância vale para todas as 

iniciativas que versarem sobre o planejamento urbano, não sendo um instrumento 

                                                           
8Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 

igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

I - plebiscito; 

II - referendo; 

III - iniciativa popular. 
9Art. 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: 

(...) 

 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; 
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exclusivo de elaboração dos planos diretores. A intenção é ouvir a comunidade local para 

que o seu bem-estar seja garantido diante dos planos urbanísticos elaborados em espaços 

distantes de sua realidade. 

O advento das tecnologias que promovem a aproximação da sociedade com a 

gestão pública não intenciona, em hipótese alguma, se sobrepor aos instrumentos legais 

já estabelecidos. Também não objetiva negá-los ou substituí-los, mas, apenas adequar o 

seu exercício às necessidades do mundo contemporâneo. A proposta é horizontalizar o 

diálogo entre o público e o privado e assim trazer para o cotidiano da sociedade as 

discussões de seus interesses de forma simples e acessível. Podemos nos questionar se 

são iniciativas válidas e legítimas sob o aspecto jurídico, no entanto, não devemos deixar 

de considerar que a participação digital está de acordo com a civilização na qual estamos 

inseridos, com a perspectiva de em um futuro próximo mais atividades deixarem de serem 

exercidas de modo analógico e adotarem o digital. 

Quando um município utiliza uma plataforma digital ou aplicativo como 

instrumento para ouvir a sua comunidade, está lançando mão de uma estratégia inovadora 

que busca um diálogo mais adequado e assertivo para a solução dos problemas que 

interessam à localidade. Esta é uma forma de fortalecer o interesse e a consciência da 

comunidade local e se fazer presente no cotidiano dos administrados, algo que se perdeu 

no rápido desenvolvimento dos espaços urbanos. O resgate do sentimento de 

pertencimento, base fundamental do processo democrático e da participação popular, está 

sendo testado com as tecnologias de engajamento cívico e, ainda que não seja perfeito, 

procura reestabelecer a conexão entre a comunidade e o governo mediante a linguagem 

dos dias atuais. 

 

5.2.O impacto da tecnologia cívica na gestão democrática da cidade  
 

A cidade é um organismo vivo e dinâmico, portadora de uma rotina familiar para 

seus habitantes responsável por caracterizar a região e criar a identidade de seus 

moradores e usuários. A gestão democrática do planejamento municipal visa adequar o 

ordenamento urbano às demandas locais, respeitando a tradição de determinada 

comunidade na ocupação de seu espaço público. Nas palavras do ilustre professor Nelson 

Saule Júnior: 

Da mesma maneira que o direito não é estático, a dinâmica da cidade, cada vez 

mais imprevisível e envolvente, não permite a ideia de um modelo pronto e 

acabado de planejamento que idealize, por exemplo, como a cidade do futuro, 
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aquela que tiver seu território dividido proporcionalmente entre as pessoas 

humanas, androides, robôs e computadores.  

O plano diretor, como instrumento de planejamento de municipal, formulado 

e executado com a participação da comunidade é necessário não somente para 

ter eficácia e validade jurídica em obediência aos princípios constitucionais 

norteadores da política urbana, como também para conferir consistência para 

os novos paradigmas de exercício do poder, de modo a consolidar novos 

valores fundamentais na cidade, considerando a existência das diferenças, dos 

conflitos, dos interesses divergentes presentes na sociedade, a prática da 

democracia e do exercício da cidadania. (SAULE JÚNIOR, 1997, p.259) 

 

O Estatuto da Cidade, em seu capítulo IV, trata da gestão democrática da cidade 

e amplia os instrumentos de participação social10 na construção dos espaços públicos de 

determinada localidade. Neste sentido, são garantidos a existência de órgãos colegiados 

de política urbana e conferências sobre assuntos de interesse urbano nos três níveis da 

federação. Debates, audiências e consultas públicas, bem como projetos de lei, de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano de iniciativa popular estão assegurados. 

José dos Santos Carvalho Filho ensina que a participação democrática pode ser 

direta ou indireta. Ela será direta quando o Poder Público admitir que qualquer morador 

ou usuário da cidade apresente suas opiniões, faça contestações e se envolva nos debates 

relativos à política urbana; e será indireta quando os habitantes da cidade se fizerem 

representar por associações. (CARVALHO FILHO, 2013, p. 48). A utilização da 

tecnologia cívica se insere no modo de participação direta e proporciona alto grau de 

inovação social. 

Especialista em esferas públicas digitais, a jornalista Valéria Marcondes afirma 

que “em tempos de virtualização da cultura, a reflexão sobre a democracia e a participação 

cívica deve se dar em relação à esfera pública virtual” (MARCONDES, 2006 apud 

MARCONDES, 2011, p. 93). Em seu trabalho Internet, democracia e 

participaçãopopular: Discutindo experiências participativas (2011)11, a doutora em 

                                                           
10Art. 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; 

V – (VETADO) 
11 Tese de Doutorado em Comunicação Social do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
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comunicação social cita Valério Brittos e César Bolañoao discorrer sobre o espaço 

público atual12: 

Para Brittos e Bolaño, pensar, agora, um espaço público contemporâneo requer 

um estudo rigoroso do papel das tecnologias da informação e da comunicação. 

Tais dispositivos tecnológicos inserem-se na sociedade de modo determinado 

historicamente, incorporando, assim, as contradições características de todo 

tipo de esfera pública burguesa. É nesse processo contraditório que se situam 

as alternativas democráticas de uma comunicação popular organizada a partir 

dos movimentos sociais (BRITTOS e BOLAÑO, 2002 apud MARCONDES, 

2011, 94). 

 

Ao abordar especificamente a participação popular na atualidade, Valéria 

Marcondes menciona BenjamínBarber e a evolução da participação cívica13: 

 
BenjamínBarber afirma que a introdução gradual de mecanismos tecnológicos 

participativos possibilita que os cidadãos aprendam seus valores cívicos e, 

como resultado desse processo, teríamos uma democracia participativa forte, 

na qual muitas das instituições representativas também funcionariam, 

reforçando a ideia de autogoverno e de um sistema de governo mais 

democrático (BARBER, 1984 apud Marcondes, 2011, p. 102). 

 

Nota-se a preocupação em garantir as decisões políticas tomadas no exercício da 

cidadania, no qual processos de discussão e de deliberação são regulares. Marcondes 

observa que as tecnologias cívicas partem da ideia que são “elementos dinamizadores da 

democracia representativa, de modernização das administrações públicas e das formas de 

participação” (MARCONDES, 2011, p. 110). A natureza dinâmica da gestão democrática 

da cidade recepciona as inovações tecnológicas, porém, a caberá aos gestores públicos 

utilizarem bem a interação e as ferramentas de comunicação para, de fato, ouvir a 

população e estabelecer a conexão com os seus anseios. 

 

6. A CONECTIVIDADE E O PLANEJAMENTO URBANO 

 

O advento das tecnologias cívicas coloca em evidência o conceito de Gestão 

Pública Colaborativa14, que é baseada em um tripé que engloba o conceito de gestão e 

serviços eficientes, participação popular voltada ao processo de tomada de decisão e o 

engajamento. A gestão e serviços eficientes são aquelas baseadas em metas, com 

                                                           
12 A obra citada de Valério Brittos e César Bolaños é Capitalismo, esfera pública global e o debate em 
torno da televisão digital terrestre no Brasil (2002) 
13Aobracitada é Strong democracy: Participatory politics for a new age. Berkeley: Universityof California, 

1984 
14 Conteúdo elaborado pela plataforma digital COLAB, uma startup de engajamento cidadão, gestão 

colaborativa e inovação para governos.  
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diversificada metodologia de gestão de processos, de projetos e de pessoas. A 

participação popular é considerada em três âmbitos, classificadas de acordo com o seu 

nível de complexidade: o primeiro trata das consultas simples, que não englobam 

processos complexos de planejamento governamental como, por exemplo, o modelo de 

quiosque de um município litorâneo; o segundo diz respeito a avaliação de equipamento 

público, de políticas públicas, apresentando dificuldade maior do que a anterior e, por 

fim, o terceiro se relaciona com os processos de participação de planejamentos 

governamentais já previstos como, por exemplo, a elaboração dos procedimentos 

participativos de Planos Plurianuais ou de Planos Diretores. O último conceito é o de 

engajamento, relativo à cultura de participação, incentivada a todo momento. 

Como exemplo é possível citar a elaboração do Plano Plurianual Participativo 

(PPA 2018 - 2021) e a do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), ambos de 

Teresina, realizados em 2017, no qual a cultura de participação foi bem encaminhada, 

conforme relato de Luiza Jardim, da plataforma digital Colab15. A Prefeitura Municipal 

de Teresina contratou os serviços digitais desta plataforma para realizar consultas 

públicas referentes ao seu Plano Plurianual Participativo (PPA 2018 - 2021) e se deparou 

com situações de exclusão digital. De acordo com Luiza Jardim, a solução para integrar 

essas pessoas foi circular um veículo nomeado Van Participativa16 que a cada dia ficava 

em um ponto diferente da cidade para incentivar a população e ouvi-la na construção do 

planejamento da cidade. Na Van Participativa, servidores públicos municipais munidos 

de dispositivos conectados à internet convidavam a população a participar, auxiliando no 

cadastro digital daqueles que precisavam e, em alguns casos, orientando no uso da 

tecnologia (JARDIM, 2018). 

Concluiu-se desta experiência que a iniciativa de participação digital deve se aliar 

a participação presencial em algumas situações, pois, além de ser uma forma de enfrentar 

o problema da exclusão digital presente na realidade brasileira, esta aliança se mostrou 

um mecanismo eficiente para atrairum número maior de pessoas para participar de 

iniciativas participativas. Nas palavras de Luiza Jardima participação presencial atrai 

menos público do que a participação digital e isso fica claro quando se compara a 

quantidade de pessoas que participam das audiências públicas com o número de pessoas 

que participam mediante uma plataforma digital (JARDIM, 2018).  

                                                           
15 Conteúdo presente na webinar Colab Cidades Colaborativas e o Desenvolvimento Sustentável  
16 Conforme noticiado pela SEMPLAN – Secretaria Municipal de Planejamento de Teresina 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As cidades inteligentes (“smartcities”) são o reflexo de uma sociedade altamente 

digitalizada, interconectada e detentora de grande quantidade de dados e informações de 

seus cidadãos e da dinâmica de determinada localidade. A análise destes dados temse 

tornado cada dia mais importante para que serviços e produtos voltados para o bem 

comum sejam disponibilizados de modo mais eficiente. Entre os serviços 

disponíveissurgiram plataformas e aplicativos de participação política que aproximaram 

o cidadão comum das deliberações de sua cidadetornando mais próxima a relação entre 

governantes e governados. 

Estas mudanças estão apenas no seu início e o potencial de transformação das 

relações sociais é imenso. Nos dias atuais já é perceptível como a estrutura estatal busca 

ser adequar aos novos tempos e se legitimar perante os seus governados. Aabertura de 

canais de comunicação e participação política é uma das iniciativas que tem resultado em 

experiências gratificantes para ambos os lados.É possível observar a mudança do Estado 

e de sua estrutura para se adequar às novas tecnologias e a nova sociedade que está 

surgindo. Ainda que exista um processo em andamento é possível crer que este pode ser 

o caminho a ser seguidoem favor do fortalecimento da democracia, afinal, nunca se 

investiu tanto em mecanismos que auxiliem a população expressar os seus anseios e 

críticas diretamente ao órgão estatal. 

O fato é que munido de informações o cidadão passa a ter podere suas 

reivindicações se tornam mais fortes e substanciosas. Além disso, a tecnologia 

proporciona a rápida reunião de pessoas que lutam pelas mesmas causas, fortalecendo 

manifestações em massa e a pressão sobre determinado assunto.Cidades inteligentes se 

baseiam em dados para funcionar, estes mesmos dados fortalecem os cidadãos para que 

possam se manifestar e se engajar para uma vida melhor. A mudança passa pelas pessoas 

e a participação cidadã está cada dia mais fortalecida. Novos tempos virão. 
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Resumo: O presente artigo trata do programa do Governo Federal Minha Casa Minha 

Vida como instrumento de política habitacional de interesse social no Município de 

Gravataí/RS, tendo como pesquisa o Empreendimento Habitacional Breno Garcia, maior 

projeto habitacional da região do sul do Brasil, com duas mil e vinte e cinco unidades 

habitacionais. Visa demonstrar a organização e logística para implementação do 

empreendimento deste porte, bem como a importância desta política pública quanto à 

efetividade do direito social à moradia e à cidade do referido projeto habitacional. 

 

Palavras-Chave: Direito à moradia. Políticas Públicas. Gravataí/RS. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A aquisição da casa própria sempre fez parte do projeto de vida e sonho de muitos 

brasileiros. Em todas as classes sociais, o desejo de adquirir um imóvel para abrigar sua 

família representa a demanda habitacional da população, que ao longo dos anos foi 

contemplada através de divergentes ações governamentais (Mello, Ningeleski Santos & 

Saldanha dos Santos, 2016). 

Neste panorama surgiram novos conceitos e formas de debater a questão da 

demanda habitacional, evoluindo gradativamente até a criação dos chamados 

Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social – EHIS, os quais trazem importantes 

implicações no desenvolvimento das cidades e na qualidade de vida que proporcionam 

aos seus cidadãos (Bonatto, Miron & Formoso, 2011, p. 68). 

                                                           
1 Advogada. Assessora Jurídica da Secretaria Municipal de Habitação, Saneamento e Projetos Especiais 

SMHSPE do Município de Gravataí/RS. Graduada em Direito pela Faculdade Cenecista Nossa Senhora 

dos Anjos - FACENSA, atual Faculdade CENEC Gravataí. Pós Graduada em Direito Processual Civil 

Contemporâneo pela Verbo Jurídico do Estado do Rio Grande do Sul. E-mail: 

renatazinelli.advogada@hotmail.com. Telefone: (51) 99647.7621. Endereço: Rua Almirante Barroso, nº 
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O Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Faixa 1 é um exemplo dessa 

recente política habitacional social. Foi criado em 2009 e regulamentado através da Lei 

Federal nº 11.977, de 07 de julho de 20093 e foi apontado como um dos programas 

habitacionais de interesse social de maior importância no país devido ao grande número 

de unidades habitacionais contratadas. No PMCMV Faixa 1 o beneficiário adquire o 

imóvel através de contrato de financiamento de até 120 (cento e vinte) meses, com 

prestações mensais que variam de R$ 80,00 (oitenta reais) a R$ 270,00 (duzentos e setenta 

reais), conforme a renda bruta familiar que deve ser de até 1.800,00 (um mil e oitocentos 

reais), e a garantia para o financiamento é o imóvel que está sendo adquirindo. Logo, 

adimplida as parcelas do financiamento, se concretiza a propriedade do imóvel e o sonho 

da casa própria é realizado. Então, PMCMV Faixa 1 no Brasil, foi uma política pública 

habitacional criada para atender a necessidade de moradia da população de baixa renda. 

No Município de Gravataí/RS, uma das muitas cidades brasileiras que possuem 

EHIS através do PMCMV, o Empreendimento Habitacional Breno Garcia completou seis 

anos de sua implementação, sendo o segundo de um total de dois empreendimentos 

construídos na cidade pelo PMCMV Faixa 1. Inaugurado em duas fases, sendo a primeira 

dia no dia 29 de janeiro de 2019 e a segunda no dia 04 de outubro de 2019, o Loteamento 

Breno Garcia está localizado na Macrozona de ocupação Prioritária como Sub Zona 05, 

gravado como Zona Especial de Interesse Social da cidade, composto por 2.025 (duas mil 

e vinte e cinco) unidades habitacionais. 

Neste estudo então, o objetivo é demonstrar a logística de implantação e ocupação 

de um EHIS de grande porte, bem como a efetividade do direito social à moradia no 

Empreendimento Habitacional Breno Garcia. Não se trata apenas de uma moradia para 

pessoas de baixa renda. Outros aspectos estão inclusos na aquisição de um imóvel desde 

as novas despesas (água, luz, IPTU entre outros) e segurança, até o acesso às escolas, 

posto de saúde e áreas comerciais no entorno desses empreendimentos habitacionais. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, empregaram-se tanto a revisão de literatura 

teórica, quanto às técnicas de documentação direta que se constituem em pesquisa 

documental (fontes primárias) e pesquisa bibliográfica (fontes secundárias) para o 

levantamento de informações e compreensão das questões aventadas. 

                                                           
3 Alterada pela Medida Provisória nº 459, de 25 de março de 2009, convertida na Lei Federal nº 12.424, de 

16 de junho de 2011; alterada pela Medida Provisória nº 651, de 09 de julho de 2014, convertida na Lei 

Federal nº 13.043, de 13 de novembro de 2014. 
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1. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA COMO INSTRUMENTO DE 

POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL NO 

MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ/RS 

 

As políticas públicas são ferramentas as quais o Estado busca promover o bem-

estar da sociedade e alcançar as metas de maneira satisfatória nas suas mais diversas área 

de atuação. As políticas públicas se configuram como a totalidade de ações, objetivos e 

planos que o governo determina para obter êxito no atendimento às demandas do interesse 

público. Além de contribuir com as questões sócias essas ações podem simultaneamente 

estimular a economia, como por exemplo, por meio das políticas habitacionais o governo 

fomenta o segmento da construção civil, que consequentemente gera empregos e renda a 

população (Leite, Wojciechowski & Piroli, 2018, p. 161). A intervenção governamental 

na habitação pode acontecer de forma direta, com a concessão de moradia destinada à 

população de baixa renda, ou de forma indireta, pro meio de regulamentação e subsídio 

ao financiamento habitacional (CORREA, 2012, p. 22). 

O déficit habitacional brasileiro sempre foi, e continua sendo, um dos maiores 

problemas enfrentados pelos governos. A intervenção do Poder Público no eixo 

habitacional é fundamental para fomentar e assegurar moradia a toda população, uma vez 

que é indubitável a necessidade de habitação no Brasil. Esse déficit habitacional é 

resultado da rápida urbanização das cidades, uma vez que o aumento populacional dos 

municípios foi superior à oferta de moradia e infraestrutura adequada. De acordo com a 

Análise das Necessidades Habitacionais e suas Tendências para os Próximos Dez Anos, 

realizada pela Fundação Getulio Vargas à Associação Brasileira de Incorporadoras 

Imobiliárias – ABRAINC, o déficit habitacional total no Brasil em 2017 foi estimado em 

7,77 milhões de unidades. 

Para Fernandes e Silveira (2013), o déficit habitacional brasileiro inclui pessoas 

cuja renda não permite que adquiram uma habitação digna sem subsídios do poder 

público, restando-lhes a coabitação familiar, o aluguel e a habitação precária como 

alternativa de moradia. 

Por meio das políticas públicas habitacionais e por iniciativa do Governo Federal, 

houve a implantação de diversos projetos ao longo da história, como por exemplo, o 

Programa Pró-Moradia em 1995, o Programa de Subsídio a Habitação de Interesse Social 

– PSH em 2001, o Programa de Aceleração do Crescimento- PAC em 2007, e por último 
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o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV em 2009. Atualmente, dentre os 

Programas Habitacionais de Interesse Social que tem merecido destaque, o PMCMV é o 

de maior notoriedade. 

O PMCMV foi instituído em abril de 2009, por meio da medida provisória editada 

em parceria com o setor imobiliário e o setor da construção civil (AMORE, 2015). A 

Medida Provisória nº 459, de 25 de março de 2009 recebeu mais de 300 (trezentas) 

emendas e tramitou nas duas casas do Congresso Nacional em caráter de urgência, sendo 

aprovada em menos de quatro meses e remetida à sanção presidencial em junho. No mês 

subsequente foi transformada na Lei Federal nº 11.977/2009, publicada no DOU em 8 de 

julho de 2009. 

O referido programa é operacionalizado a partir da alocação de recursos da União 

ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, e, em menor grau ao Fundo de 

Desenvolvimento Social – FDS, ambos gerenciados pela Caixa Econômica Federal 

(CASTRO, 2015). 

Segundo Fernandes e Silveira (2013), esse programa habitacional tem por 

objetivos por em prática o Plano Nacional de Habitação pela construção de um milhão de 

moradias, reduzir o déficit habitacional existente do país, aumentar o acesso das famílias 

de baixa renda à casa própria e gerar emprego e renda por meio do aumento do 

investimento na construção civil, bem como proporcionar às famílias de baixa renda 

maior acessibilidade aos recursos sociais para elevar sua qualidade de vida. Além disso, 

entende Ermínia Maricato (2009) que o desenvolvimento decorrente do PMCMV atinge 

desde a matéria-prima para a construção civil até o incremento de mobiliário e 

eletrodoméstico para os beneficiários, o que é um fator gerador de emprego e renda. 

Na modalidade PMCMV Habitação Urbana, existem 04 (quatro) faixas de renda 

contemplada para participação no programa, quais sejam: Faixa 1 para famílias com renda 

de até R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); Faixa 1,5 para famílias com renda de até 

R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); Faixa 2 para famílias com renda de até R$ 

4.000,00 (quatro mil reais); e Faixa 3 para famílias com renda de até R$ 7.000,00 (sete 

mil). Destarte, destaca-se que o presente trabalho é referente ao PMCMV Faixa 1 

referente habitação de interesse social, o qual concentra a maior parte do déficit 

habitacional e tem como principal linha de operação o Fundo de Arrendamento 

Residencial (FAR). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-33692019000100202#B001
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Entre os atores do programa estão a Caixa Econômica Federal, atual Ministério 

do Desenvolvimento Social (anterior Ministério das Cidades), Ministério da Fazenda, 

Distrito Federal, Estados e Municípios ou respectivos órgãos da administração direta ou 

indireta que aderirem ao programa, empresas do setor de construção civil, além do público 

alvo, nessa faixa representado pelas famílias com rendimento bruto mensal de até R$ 

1.800,00. 

A execução das obras é realizada pela construtora contratada pela Caixa 

Econômica Federal, que se responsabiliza pela entrega dos imóveis concluídos e 

legalizados. Os imóveis contratados são de propriedade exclusiva do FAR e integram seu 

patrimônio até que sejam alienados (CASTRO, 2015). 

Ao tratar das unidades entregues no período do lançamento do Programa, em 

2009, até junho de 2018, o 7º Balanço do Programa de Aceleração do Crescimento – 

PAC2, divulgado pelo Ministério do Planejamento elucida que foram contratadas 5,31 

milhões de unidades habitacionais (UH) e entregues 3,95 milhões, atingindo mais de 15 

milhões de pessoas em todo o País. As UH contratadas representam um investimento da 

ordem de R$ 430 bilhões (BRASIL, 2018). Além disso, o referido balanço informa que 

na região sul do Brasil foi entregues 810.252 mil unidades habitacionais até junho de 

2018. 

No Município de Gravataí/RS, o PMCMV Faixa 1 contratou a construção de um 

total de 2.124 (duas mil cento e vinte quatro) unidades habitacionais, sendo dividas em 

dois empreendimentos: o Condomínio Novo Mundo com 99 (noventa e nove) moradias 

e o Loteamento Breno Garcia com 2.025 (duas mil e vinte e cinco) moradias. O 

Condomínio Novo Mundo, inaugurado em 20 de setembro de 2017, foi o primeiro 

empreendimento desse programa no Município de Gravataí/RS. O Loteamento Breno 

Garcia, o qual é objeto do presente estudo, foi o segundo, sendo inaugurado em duas 

fases: fase 1 em 29 de janeiro de 2019 e fase 2 em 04 de outubro de 2019, conforme 

apresenta o mapa – Figura 1. 
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Fonte: https://www.google.com/maps/place/Gravata%C3%AD,+RS/@-29.9129138,-

50.9169896,1107m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x95190ce6fc96447f:0x1fa4b4a901f40597!8m2!3d-

29.942289!4d-50.9907877 acesso em 17 de março de 2020. 

 

O PMCMV busca contribuir para a redução do déficit habitacional e, ainda, 

estimula o crescimento do setor. Para isso, o programa estabelece parceiras entre União, 

Estados e Municípios, empresariado do setor e movimentos sociais (Leite, 

Wojciechowski & Piroli, 2018). Para a realização do Empreendimento Habitacional 

Breno Garcia foi necessário a parceira entre Governo Federal, Caixa Econômica Federal, 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Governo Municipal, Construtora Encasa Ltda. 

que foi contratada pela CAIXA para a execução da obra, e sociedade civil. 

Assim sendo, é importante destacar que o PMCMV Faixa 1 não trata apenas da 

questão construtiva da moradia e parcerias entre os órgãos competentes, mas sim há 

também o cuidado com as orientações e encaminhamentos sociais aos contemplados, bem 

como abertura de visão quanto as oportunidades profissionais e a vida em sociedade, 

fatores estes que fazem deste projeto um programa diferenciado. 

 

2. LOTEAMENTO BRENO GARCIA – MAIOR EMPREENDIMENTO 

HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DA REGIÃO SUL DO BRASIL 

 

Mesmo o direito à habitação sendo garantido pela Constituição Federal de 1988, 

o governo brasileiro infelizmente não tem como fornecer todas as unidades necessárias 

para liquidar o déficit habitacional com financiamento próprio. Sem condições de prover 

moradia digna a essas famílias e sem a produção privada trabalhando neste setor, o 

Governo Municipal se obriga a aderir programas do Governo Federal que dispõem de 

parcerias entre União, Estados e Municípios, empresariado do setor e movimentos sociais. 

https://www.google.com/maps/place/Gravata%C3%AD,+RS/@-29.9129138,-50.9169896,1107m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x95190ce6fc96447f:0x1fa4b4a901f40597!8m2!3d-29.942289!4d-50.9907877
https://www.google.com/maps/place/Gravata%C3%AD,+RS/@-29.9129138,-50.9169896,1107m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x95190ce6fc96447f:0x1fa4b4a901f40597!8m2!3d-29.942289!4d-50.9907877
https://www.google.com/maps/place/Gravata%C3%AD,+RS/@-29.9129138,-50.9169896,1107m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x95190ce6fc96447f:0x1fa4b4a901f40597!8m2!3d-29.942289!4d-50.9907877


662 
 

 
 

Conforme já referido em linhas pretéritas, com o Município de Gravataí/RS não é 

diferente. Batizado com o nome do antigo proprietário da área, o Empreendimento 

Habitacional Breno Garcia, localizado na rua Artur José Soares, bairro Passo da Caveira, 

em Gravataí/RS, com área de 83,75ha, destina-se a abrigar um total de 2.025 (duas mil e 

vinte e cinco) famílias em lotes com edificação de área útil construída de 40,79m², sendo 

possível a circulação do total de aproximadamente 10.000 (dez mil) pessoas. Para o 

projeto foi previsto o orçamento em R$ 140 milhões de reais possuindo os seguintes 

equipamentos e serviços urbanos: 03 (três) Escolas Comunitárias de Ensino Infantil - 

ECEI, 01 (uma) Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF, 01 (uma) Escola 

Estadual de Ensino Médio, 01 (uma) Unidade de Saúde da Família - USF, 01 (um) Centro 

de Referência de Assistência Social - CRAS, 01 (um) Posto da Guarda Municipal, 01 

(uma) Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, aparelhos para atividades físicas ao ar 

livre, 02 (duas) quadras poliesportivas, ciclovia, áreas de lazer para as famílias e baias 

para paradas de ônibus. Para o Trabalho Social – TS foi previsto o orçamento de R$ 

1.944.000,00 (um milhão, novecentos e quarenta e quatro mil reais) que compõe as três 

etapas, quais sejam: Projeto do Trabalho Social Preliminar – PTS-P, Projeto de Trabalho 

Social – PTS e Plano de Desenvolvimento Socioterritorial – PDST. 

O loteamento está localizado na Macrozona de Expansão Urbana, a qual foi 

alterada para Macrozona de ocupação Prioritária como Sub Zona 05 e gravado como Zona 

Especial de Interesse Social através da Lei Municipal nº 3.240, de 05 de setembro de 

2012. A escolha da localização do loteamento se deu após proposta do proprietário da 

área, a qual estava disponível para comportar um empreendimento deste porte, além de 

estar localizado na região de desenvolvimento do município. 

Esse projeto habitacional foi divido em duas fases para a sua melhor 

implementação, sendo a Fase I com 1.012 (um mil e doze) unidades habitacionais, sendo 

destas 963 (novecentos e sessenta e três) destinadas à demanda fechada para áreas de 

risco indicadas pelo Executivo Municipal em razão das ações civis ajuizadas pelo 

Ministério Público Estadual e Inquéritos Civis, oriundos de um processo de ocupação 

desordenado, tais como: a falta de instrumentos jurídicos, técnicos e metodológicos que 

implicaram na precariedade das formas de ocupação do solo; e a Fase II com 1.013 (um 

mil e treze) unidades habitacionais destinadas para sorteio da sociedade civil que possuía 

cadastro social atualizado junto à Secretária Municipal de Habitação, Saneamento e 

Projetos Especiais – SMHSPE. 
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De acordo com a Lei Municipal nº 15.246, de 29 de agosto de 2016, foi disposto 

os critérios nacionais e os critérios adicionais municipais de priorização de candidatos a 

beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida no município, conforme regramento 

estabelecido na Portaria nº 163, de 06 de maio de 2016, e Portaria nº 412, de 06 de agosto 

de 2015, ambas do Ministério das Cidades. Além dos critérios nacionais pré-estabelecidos 

pelo governo federal (famílias residentes em área de risco ou insalubre ou que tenham 

sido desabrigadas; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e famílias 

de que façam parte pessoa com deficiência), o Município de Gravataí, através do 

Conselho Municipal de Habitação e Departamento Municipal de Habitação (autarquia 

extinta), considerou, dentre o rol de quatorze possibilidades previstas na portaria 

ministerial, como critérios municipais: famílias residentes no município há, no mínimo, 

cinco anos; famílias que se encontrem em situação de rua; e famílias que façam parte 

pessoa com doença crônica incapacitante para o trabalho. 

Para colaborar com o sucesso do empreendimento, o Município de Gravataí 

contou com a parceria de secretárias municipais e a terceirização, através de processo 

licitatório, para a execução do TS composto de três etapas, o qual é permitido na forma 

mista pela Portaria nº 21, de 22 de janeiro de 2014, do Ministério das Cidades. Houve a 

necessidade da contratação de empresa com finalidade e experiência reconhecida na 

temática de trabalho social em razão da falta de recursos humanos especializados 

suficientes para a execução do trabalho por parte do município, visto que a equipe técnica 

existente na época também era responsáveis pelos demais programas habitacionais 

existentes no município. A execução do TS consistiu desde a realização in loco dos 

cadastros das famílias da demanda fechada e da coleta de documentos dos inscritos na 

demanda aberta até a aplicação de cursos profissionalizantes aos beneficiários. 

O período de inscrição para participação do sorteio da demanda aberta para o 

Loteamento Breno Garcia ocorreu durante quatro meses, sendo de setembro de 2017 a 

fevereiro de 2018, conforme Editais da SMSHPE nº 01 a 04, todos de 2017, e nºs 01 e 02, 

ambos de 2018. Com a finalização do prazo de inscrição foi realizado o sorteio dos 

contemplados, o qual ocorreu no salão de uma igreja que disponibilizou o espaço, na 

presença de servidores municipais, representantes da Caixa Econômica Federal, membros 

do Conselho Municipal de Habitação, sociedades civis e participantes do sorteio 

(inscritos). Todo o ato foi gravado na forma de vídeo, bem como houve a validação dos 

órgãos fiscalizadores e lista de presença de todos que compareceram, diligências estas 
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que tornou o ato totalmente transparente. Finalizado o sorteio e a hierarquização, o 

resultado foi publicado no Diário Oficial do Município, através do Edital da SMHSPE nº 

06/2018, como também disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal para 

acesso de todos. 

A escolha das unidades habitacionais deu-se através de sorteio, respeitando a 

prioridade do Grupo de Idosos e Grupo de Portadores de Deficiência, após o Grupo 02 

(candidatos que atendam no mínimo dois e máximo três critérios) e Grupo 03 (candidatos 

que atendam no máximo um critério), atendendo os critérios estabelecidos pela Portaria 

nº 163, de 06 de maio de 2016, do Ministério das Cidades, realizado no salão do CTG 

Aldeia dos Anjos, em Gravataí/RS. Cada contemplado recebeu um número por ordem de 

chegada para posterior sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal, com a respectiva 

numeração. Seguindo a ordem do sorteio, os beneficiários foram chamados para se 

dirigem até a planta do loteamento para escolherem sua moradia. 

Após agendamento, respeitando também as prioridades, foram realizadas as 

vistorias nas unidades habitacionais. Para a realização da diligência o município contou 

com a parceria de empresa de transporte público do município, a qual emprestou veículo 

coletivo com motorista para o transporte dos grupos de beneficiários ao empreendimento. 

Por conseqüência, esta etapa do trabalho social foi realizada de forma mais célere e com 

baixo índice de não comparecimento nas datas agendadas. 

Para a realização de uma ocupação regular e organizada do empreendimento, visto 

a sua extensão territorial e número de unidades habitacionais, foi estabelecido um 

cronograma diferenciado para a demanda fechada (áreas de risco) e para a demanda aberta 

(sorteio). Em razão do prazo estabelecido pelo contrato de financiamento para ocupação 

da unidade habitacional, bem como a falta de condições financeiras da maioria dos 

beneficiários da demanda fechada, foi feita a contratação através de licitação de empresa 

especializada para os serviços de mudança residenciais dos beneficiários das áreas de 

risco para o empreendimento. Já os beneficiários da demanda aberta realizaram suas 

mudanças de forma privada, com seus próprios meios. Entretanto, em ambas as demandas 

houve o cronograma de ocupação por quadras do loteamento e datas e turnos 

estabelecidos. Destaca-se que esta estratégia foi de muita importância, visto que a 

ocupação se deu de forma organizada, bem como os beneficiários foram recepcionados e 

acolhidos, demonstrando a valorização dos mesmos e possibilitando melhor a 

aproximação já existente entre o Poder Público e os moradores. 
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Outro ponto importante, que todos os empreendimentos da modalidade PMCMV 

devem ter atenção, diz respeito à parceria e atuação conjunta entre o executor do trabalho 

social e a empresa construtora do empreendimento. A construtora responsável pelo 

empreendimento foi de extrema importância nesse processo, parceria alinhada em prol de 

um único objetivo, entrega das unidades habitacionais no prazo e nas condições 

adequadas, visto que com a chegada gradativa dos novos moradores, a construtora 

responsável pode ir solucionando todos os problemas ocorridos em razão do primeiro uso. 

Outra questão que deve ser ressaltada também é a sinergia do executor do trabalho 

social com as concessionárias de energia elétrica e abastecimento de água. No PMCMV 

a ligação de luz e água na moradia se dá por solicitação direta do beneficiário às 

concessionárias após a sua mudança. Contudo, em razão do tamanho do empreendimento 

e da complexidade dos beneficiários, o município firmou acordo com as concessionárias 

a fim de encaminhar as documentações de todos os beneficiários para o cadastro de 

solicitação das referidas ligações antes da mudança, dessa forma, os beneficiários 

obtiveram o pronto atendimento nas suas unidades habitacionais assim que se mudaram. 

Das 2.960 pessoas que fizeram inscrição para a demanda aberta na época, até o 

encerramento deste artigo foi direcionadas para o Empreendimento Habitacional Breno 

Garcia 1.657 beneficiários. Sendo que das inscrições sorteadas direcionadas 442 são 

titulares do Grupo 02, 549 são titulares do Grupo 03, 32 são titulares do Grupo de 

Portadores de Deficiência, 32 são titulares do Grupo de Idosos, bem como 602 da lista de 

suplência. Ressalta-se que não houve inscrições sorteadas para o Grupo 01 (candidatos 

que atendam no mínimo quatro até seis critérios), visto que nenhuns dos participantes 

preencheram os requisitos previstos na Portaria nº 163, de 06 de maio de 2016, do 

Ministério das Cidades. 

Assim, como em outros empreendimentos habitacionais do Programa Minha Casa 

Minha Vida, no Loteamento Breno Garcia também houve desistências por diversos 

motivos, como por exemplo, reorganização das famílias de outra forma. Além disso, 

houve também abandono de moradia, venda irregular de imóvel, inscrições não aprovadas 

pela Caixa Econômica Federal por incompatibilidades com os requisitos do PMCMV, 

não comparecimento para atos administrativos nos prazos estabelecidos, bem como 

falecimento. Tais ocorrências oportunizaram a chamada dos 602 inscritos suplentes. 
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3. A EFETIVIDADE DO DIREITO SOCIAL À MORADIA E À CIDADE DO 

EMPREENDIMENTO HABITACIONAL BRENO GARCIA 

 

Uma vez signatário do Pacto Internacional de Direitos Políticos Sociais e 

Econômicos, que já consagrava a moradia como um direito fundamental à realização da 

dignidade da pessoa humana, terminou o Brasil por erigi-la ao status de direito 

constitucional (FARIAS, Juliano J., 2013). 

O direito à moradia a todo cidadão garantido pela Constituição Federal do Brasil, 

reforça uma atuação presente e eficaz do governo para que as políticas públicas 

desempenhem papel fundamental no desenvolvimento das diferentes regiões do país 

(Leite, Wojciechowski & Piroli, 2018).  

Em termos sociais, destaca-se que, em seu artigo 6º, a Constituição Federal 

consagra o Direito à Moradia, afirmando que:  

Por moradia digna compreende-se aquela que dispõe de instalações sanitárias 

adequadas, que garanta as condições de habitabilidade, e que seja atendida por 

serviços públicos essenciais, entre eles: água, esgoto, energia elétrica, 

iluminação pública, coleta de lixo, pavimentação e transporte coletivo, com 

acesso aos equipamentos sociais básicos. (CF, 1988, art. 6º) 

 

Dentro da gestão social, a habitação exerce um papel proeminente por ser um 

direito básico garantido. Em virtude disso, pressupões-se elencar como prioridade pelos 

gestores públicos na formulação de suas políticas à sociedade (Leite, Wojciechowski & 

Piroli, 2018). 

Ademais, Castro (2015) refere que urge que o direito à moradia se articule com o 

direito ao desenvolvimento em um contexto de planejamento das atividades estatais 

visando à promoção de políticas públicas coerentes com um projeto maior de 

desenvolvimento centrado na busca da universalização da moradia digna. GUILHEN, 

A.J. & CASTRO, C.M.P. (2017) acrescentam ainda que o direito à moradia não se limita 

à satisfação individual, favorecer a estabilidade socioeconômica e a qualidade de vida, 

encontrando-se dentre os direitos sociais assegurados constitucionalmente. Referem 

ainda, que o direito à moradia é direito social tão elementar que o artigo 23, inciso IX, da 

Constituição Federal, prevê a promoção de programas de construção de moradias e a 

melhoria de condições habitacionais e de saneamento básico, como competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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Nesse sentido, LEME (2014) afirma que a Política de Habitação se inscreve dentro 

da concepção de desenvolvimento urbano integrado, no qual a habitação não se restringe 

a casa, incorpora o direito à infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade e transporte 

coletivo, equipamentos e serviços urbanos e sociais, buscando garantir por completo o 

direito à cidade. 

O sentido da “casa própria” traz o sentimento de estabilidade e posse, gerando 

segurança por ser legalizada, além de ser relacionada também com a redução de custos 

como aluguel, o que possibilita outros investimentos como em educação. Segundo Araujo 

(2008), a casa própria é um objeto de desejo que inclui o indivíduo e que altera o seu 

status na sociedade. 

Com a indicação das áreas de risco para a demanda fechada do Loteamento Breno 

Garcia, foram contempladas com uma unidade habitacional 963 (novecentos e sessenta e 

três) famílias4, as quais foram removidas de áreas alagadiças, leito viário, áreas verdes e 

áreas com inquérito civil e processos judiciais. Com relação à demanda aberta, realizada 

através de sorteio dos inscritos, foram contempladas com uma unidade habitacional 1.062 

(um mil e sessenta e duas) famílias. 

É importante destacar que apesar do déficit habitacional no Município de Gravataí 

fosse de 13 (treze) mil inscritos solicitando uma moradia até o ano de 2013, para 

participação do sorteio para o Empreendimento Habitacional Breno Garcia foram 

realizadas 2.962 (duas mil novecentos e sessenta e duas) inscrições. Ao total foram 

contempladas 2.025 (duas mil e vinte e cinco) famílias, ficando como suplentes o total de 

1.900 (um mil e novecentos) inscritos. 

Além de esta política pública devolver às famílias o direito à moradia e à cidade, 

há também a possibilidade de qualificação técnica através de cursos profissionalizantes, 

a revitalização das áreas que houve remoção, a extinção de possíveis tragédias climáticas, 

bem como o cumprimento de determinações judiciais evitando a aplicação de multa ao 

município. 

                                                           
4 De acordo com a Portaria nº 163/2016 do Ministério das Cidades o percentual de 50% para indicação de 

área de risco compreende a totalidade dos empreendimentos habitacionais na modalidade do PMCMV, ou 

seja, em razão do Município de Gravataí constar com dois empreendimentos PMCMV o qual totalizam 

2.124 UH, 1.062 UH corresponde aos 50%. Entretanto, tendo em vista que Empreendimento Novo Mundo 

consta com 99 UH de área de risco, restou apenas 963 UH de área de risco para o Empreendimento Breno 

Garcia I. 
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O Trabalho Social surge como um instrumento de viabilização participativa das 

ações de mobilização e sensibilização comunitária, e a inserção social contribuindo para 

a melhoria de vida das famílias. Assim sendo, o Trabalho Social proporciona às famílias 

que se sintam agentes constitutivas da razão de ser do PMCMV, o qual propõe o 

desenvolvimento de ações educativas e planejadas que é adequada a realidade 

socioeconômica, cultural e ambiental da população beneficiada. 

De acordo com o Projeto de Trabalho Social Preliminar do Empreendimento 

Habitacional Breno Garcia, os objetivos específicos são: criação de um espaço de 

participação das famílias durante todo o desenvolvimento do programa; fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários; desenvolver ações de caráter informativo, 

educativo e de promoção social; estabelecimento de um canal de comunicação entre as 

famílias e o a administração municipal; preparação das famílias para o recebimento do 

programa, no que diz respeito ao reassentamento; realização de encaminhamentos de 

usuários, caso seja necessário, a benefícios/programas existentes no município; promoção 

das temáticas ambientais; desenvolver temáticas de educação para a saúde, com parceria 

de serviços voluntários; após o reassentamento pesquisa de satisfação quanto a moradia 

e levantamento de necessidades que surgirem; identificação do perfil vocativo das 

comunidades, vislumbrando a promoção de cursos de qualificação profissional que 

possam auxiliar a sustentabilidade do empreendimento; promover um trabalho de 

recuperação ambiental das áreas degradadas pelas ocupações irregulares, visando o 

desenvolvimento de um trabalho em educação ambiental; promover temáticas de 

educação sanitária; oportunizar a realização de cursos/palestras de capacitação 

profissional/geração de trabalho e renda; oportunizar o processo de avaliação 

participativa envolvendo a comunidade e a equipe técnica social; desenvolver ações de 

caráter informativo, educativo e de promoção social; e fortalecimento da visão critica das 

famílias sobre os aspectos que influencie a qualidade de vida. 

Conforme já referido em linhas pretéritas, o Loteamento Breno Garcia buscou a 

melhoria da qualidade de vida dos beneficiários, visto o acesso à moradia adequada, como 

também disponibilizou o acesso a infraestrutura, serviços urbanos e seus benefícios 

quanto à salubridade do local. 

Desta forma, o Empreendimento Habitacional Breno Garcia está alcançando o 

Direito à Moradia e consequentemente o Direito à Cidade. Este projeto está resgatando a 

dignidade das pessoas, as quais já estavam desacreditadas nessa possibilidade, visto que 



669 
 

 
 

por mais de décadas o Município de Gravataí não tinha um olhar para a questão no intuito 

de amenizar o déficit habitacional. 

 

CONCLUSÃO 

 

Como GUILHEN, A.J. & CASTRO, C.M.P. (2017) refere que a aquisição da casa 

própria é o desejo, o objetivo, de praticamente toda a população, e tem se constituído na 

consecução do direito à moradia, quando objeto de adequada política habitacional que 

assegure o bem-estar social, o desenvolvimento socioeconômico, a inclusão social e, 

consequentemente, o direito à cidade. 

Uma política pública habitacional considerada justa e eficiente deve atender além 

da moradia propriamente dita (construção e aquisição), deve também proporcionar a 

sociedade uma infraestrutura mínima e acesso aos serviços públicos, como saúde, 

educação, mobilidade entre outros. 

Lado outro, é importante destacar que o direito à moradia é uma via de mão dupla, 

a qual deve haver as políticas públicas de habitação promovidas pelo Poder Público para 

contemplação da população de baixa renda com uma unidade habitacional, porém deve 

haver também a vontade desta população/beneficiários em fazer jus a efetividade deste 

direito.  

Constatou-se que o PMCMV é uma importante iniciativa governamental e uma 

política pública que vem auxiliando na questão habitacional, apesar de ainda não atender 

às necessidades atuais do déficit habitacional. O PMCMV é um instrumento de política 

pública de habitação importante e eficaz dependendo da gestão pública que o aplica, 

porém ainda precisa de aperfeiçoamento e modificações quanto ao prosseguimento de 

determinados atos, principalmente no que tange a solução de problemas advindos pós-

ocupação, como por exemplo, retomadas de moradias com ocupação irregular. 

Destaca-se, assim, que o programa carece de maior integração entre os agentes 

públicos envolvidos para uma solução mais rápida e eficiente dos problemas advindos na 

pós-ocupação, visto que tais irregularidades interferem diretamente no PDST do projeto, 

uma das fases mais importantes do programa, o qual tem como objetivo desenvolver 

ações que visem à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e a integração 

territorial dos beneficiários. 



670 
 

 
 

Apesar de o PMCMV ser um programa de âmbito federal, ou seja, aplicado em 

todo território nacional, é importante destacar que todos os empreendimentos 

habitacionais regidos por este projeto devem ter um olhar de acordo com a sua 

localização, região, número de unidades habitacionais, características dos beneficiários, 

visando a melhor implementação possível do empreendimento. O olhar diferenciado de 

logística exercido pelo Poder Executivo Municipal ao Empreendimento Habitacional 

Breno Garcia, identificado como o maior projeto habitacional do sul do Brasil, o tornou 

um projeto de sucesso e que deu certo. 

Por derradeiro, constata-se assim que o Empreendimento Habitacional Breno 

Garcia atende o direito à moradia e à cidade previstos na Constituição Federal de 1988, 

visto as condições de habitabilidade (“casa própria”) proporcionadas aos beneficiários, 

os quais são atendidos por serviços públicos essenciais, entre eles: água, esgoto, energia 

elétrica, iluminação pública, coleta de lixo, pavimentação e transporte coletivo, com 

acesso aos equipamentos sociais básicos como creches, escolas, Unidade de Saúde da 

Família (posto de saúde) e Centro de Referência de Assistência Social. 
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DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA POR MEIO DO 

RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO SOBRE BEM PÚBLICO 
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Resumo: O presente trabalho se propõe a analisara atuação positiva e reflexiva do poder 

judiciário no controle de políticas públicas para a concretização de direitos fundamentais 

em um contexto de crise, desfuncionalização, deslegitimação política do Estado Moderno 

e judicialização de demandas sociais. Exemplifica-se o ativismo judicial com fito na 

concretização de políticas públicas a partir da análise da Apelação Cível n° 

1.0194.10.011238-3/001, ação judicial que exige a tutela jurisdictional do direito 

fundamental à moradia e que acaba por recocnhecer a usucapião especial de bem público 

desafetado de função, tese advogada por parte minoritária da doutrina. A pesquisa 

bilbliográrica toma por fundamento estudos de Arenhart, Bobbio, Cunha Júnior, Farias e 

Rosenvald, Fortini, Fortini, Piovesan, Tartuce e Simão, Wolkmer, dentre outros 

estudiosos, tendo sido realizada, ainda, pesquisa e análise de acórdão dos Tribunais 

Superiores, STF e STJ, além dos Tribunais de Justiça Estaduais. 

 

Palavras-chave: Direitos Fundamentais; Novos Direitos; Ativismo Judicial; Usucapião; 

Bens Públicos. 

 
INTRODUÇÃO 

 

A logística do sistema de expansão, acumulação e circulação do capital gera 

contradições internas que propiciam a emergência de crises estruturais. A necessidade de 

regulação da relação capital e trabalho impõe a legitimação desta ordem por meio da 

instituição de um aparato político correspondente, qual seja o Estado.  

Ao Estado Moderno são atribuídas funções básicas que, em decorrência das 

contradições intrínsecas ao próprio sistema, colocam essa instituição em conflito por 

impossibilidade de cumprir seu papel, ou seja, sua desfuncionalização, consequência de 

um novo fenômeno, a globalização do mercado, que acaba por orientar a logística de sua 

atuação e organização, colocando em xeque a soberania dos Estados-Nação. 

 O Estado Democártico de Direito instituído no Brasil com a Constituição Federal 

de 1988 está em crise, necessitando, assim, rever seus papéis na esfera econômica, nos 

                                                           
1 Doutoranda e mestra em Políticas Sociais e Cidadania pela UCSAL. Pós-graduada em D. Civil e Processo 

Civil. Bacharela em Direito pela UNEB. Pesquisadora bolsista da FAPESB. Advogada. Membra da 

Comissão de Direitos Humanos da OAB/BA.  
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modelos de regulação social e jurídica tradicionais, posto que os modelos conhecidos não 

mais apresentam funcionalidade adequada. 

Da Carta Magna, fundada na soberania popular, na cidadania, na dignidade da 

pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e na livre iniciativa, além do pluralismo 

politico, emergeum modelo de Estado indissociável da realização dos direitos 

fundamentais e  dotado de instrumentos que permitem o resgate da igualdade e da 

solidariedade, porpondo-se uma ordenação jurídica voltada para garantia e 

implementação do futuro, transferindo a tensão dos Poderes Executivo e Legislativo para 

o Judiciário.  

O espaço simbólico da democracia migra do Estado executor para a justiça, na 

qual se passa a buscar a consagração política. Nesse momento, o juiz ganha papel de 

destaque como o “terceiro imparcial” que compensa o “déficit democrático”. O Poder 

Judiciário, contudo, ainda estábaseado no modelo jurídico individualista, formal e 

dogmático, sendo imperiosa a reformulação do paradigma de forma a se readequar 

conceitos, institutos e instrumentos processuais no sentido de contemplar, garantir e 

materializar os "novos" direitos. A capacidade do Poder Judiciário de absorver e decidir 

conflitos, está intimimamente vinculada à sua maior ou menor sensibilidade a mudanças 

sociais, dependendo o referido poder, enquanto sistema, do próprio reconhecimento do 

meio social quanto à sua eficiência, medida através da sua capacidade de absorver e tratar 

conflitos.  

Dentro desse contexto, o trabalho traz como pano de fundo a discussão sobre a 

concretização do direito fundamental à moradia, a atuação do judiciário na tutela desse 

direito, trazendo o questionamento sobre a aplicabilidade usucapião especial para fins de 

moradia sobre bens públicos desafetados de função como instrumento de regularização 

fundiária. 

As questões vinculadas à regularização fundiária fomentam grandes discussões na 

contemporaneidade. A posse de propriedade alheia é uma realidade cotidiana que coloca 

em confronto interesses de proprietários e posseiros. Aos interesses de proprietários 

impõe-se o princípio da função social da propriedade e dentre os grandes proprietários no 

Brasil está a Estado. Evidente que os interesses do Estado quanto às suas propriedades 

imóveis por vezes divergem dos interesses de particulares. Por isso, o ordenamento 

jurídico brasileiro protege de forma diferenciada o direito de propriedade de entes 

públicos e de particulares.  
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A discussão quanto à função social da propriedade pública é de fundamental 

pertinência. Não somente para garantir o direito de posseiros, posto que a usucapião é o 

único instituto que garante de forma efetiva e plena o direito de propriedade destes, mas, 

para impor ao Estado que dê efetiva destinação social às propriedades públicas, o que 

pode, também, ser imposto frente à possibilidade de prescrição aquisitiva quando 

conferida a esta função para fins de moradia por particular, sob a égide do princípio 

constitucional da função social da propriedade.  

Por ser o mencionado princípio constitucional tido como consectário do princípio 

basilar da lei maior, qual seja o da dignidade da pessoa humana, e frente à sua intrínseca 

vinculação com o direito fundamental do acesso à moradia, vislumbra-se a possibilidade 

da tomada de um posicionamento a favor da ideia de que entre a norma-princípio da 

função social e a norma-regra de vedação de usucapião de bens públicos, existe hierarquia 

axiológica, devendo, então, prevalecer a primeira, sendo possível vislumbrar a 

concretização do mecionado direito social fundamental por meio de atuação positiva e 

reflexiva do poder judiciário no julgamento de demandas. 

Para fomentar a discussão, buscou-se trabalhar com a Apelação Cível n° 

1.0194.10.011238-3/001, no qual foi proferido Acórdão que se apresenta como decisão 

inovadora o suficiente para impulsiona o fortalecimento da tese advogada por parte 

minoritária da doutrina. A pesquisa jurisprudêncial foi realizada nos sites do Superior 

Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais de todo o Brasil a partir da pesquise livre pelos 

termos “usucapião”, “bem público” e “município” – este último somente na pesquisa nos 

Tribunais Estaduais. Dentre os acórdãos apresentados pelos sites foi selecionado 1 (um) 

deles, o qual foi objeto de análise pormenorizada. 

 

1. ESTADO, CRISE E DESFUNCIONALIZAÇÃO 

 

O Estado Moderno pode ser concebido como aquele nascido a partir da segunda 

metade do Século XV com o desenvolvimento do capitalismo mercantil, tratando-se, 

portanto, de um fenômeno específico da modernidade, construído historicamente 

(BOBBIO, 1998, p.83). Com o fim do complexo sistema feudal, precindiu-se de uma 

racionalização da gestão do poder, ao passo que as relações sociais evoluiam, carecendo 

de nova roupagem política.  
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A lógica capitalista, por meio de sua sistemática de expansão, acumulação e 

circulação do capital, prescinde da subsunção do trabalho ao capital, tendo como 

pressuposto a separação do produtor direto de seus meios de produção e subsistência, 

condição que impõe sua subordinação. Para a legitimação desta ordem e regulação da 

relação capital e trabalho se fez necessária a instituição de um aparato político 

correspondente, o Estado Moderno. 

Ao Estado são atribuídas funções, as quais foram expandidas progressivamente 

com a expansão estrutural da economia de mercado. Essas funções, descritas como 

econômicas, são subdividas por Kurz (1997, p. 95-108) em cinco níveis, quais sejam a 

implementação de um processo de “juridificação”, a prestação de serviços para sanar 

problemas sociais e ecológicos, o fornecimento de agregados infra-estruturais, a atuação 

como operador da produção para o mercado e promoção de política de subsídios e o 

protecionismo. 

As funções econômicas descritas pelo autor em suas diversas dimensões geram 

demandas financeiras ao Estado que crescem permanentemente a pari passo com a 

expansão da economia de mercado e, inexoravelmente, com a relação monetária abstrata. 

As fontes de renda do Estado são restritas, contudo, não possuindo este, em verdade, 

nenhuma faculdade de criação de dinheiro, dependendo estruturalmente da aquisição de 

dinheiro pela sociedade civil no mercado, de modo que se possa financiar também sua 

atividade crescente. O financiamento "regular" do Estado é a tributação de rendas, 

subsistindo outras fontes, quais sejam, os empréstimos, sejam nacionais ou internacionais, 

a concessão ou privatização e, por fim, a emissão de moedas. A questão denota falta de 

autonomia do Estado em consequência do sobrepeso estrutural do pólo econômico frente 

ao polo estatal-político. 

Destaque-se, entretanto, que não somente a atividade essencial do Estado encarece 

excessivamente como, também, a valorização do capital regride ciclicamente, 

sinalizando, assim, um esgotamento da reprodução da economia de mercado em sua 

própria base, conforme disposto por Kurz (1997, p. 111-112). O cerne da questão emerge 

do fato de que, por meio do aumento da produtividade e da racionalização, há consequente 

redução da mais valia, na medida em que se minimiza sua própria substância, o trabalho 

abstrato. 

A economia de mercado moderna, a qual cresceu sobretudo dentro do espaço 

funcional das nações criadas no Séc. XVIII, globalizou-se, sendo a exportação de 
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mercadorias incrementada apela exportação do capital, já no Séc. XX, o que “devassou 

as entranhas da economia nacional” (KURZ, 1997, p. 135).   

Em consequência, o Estado se torna cada vez menos o “capitalista ideal”, sendo 

sua atuação cada vez menos incisiva sobre o estoque de capital nacional, pois a economia 

privada avança todos os limites, enquanto o Estado permanece restrito às suas fronteiras 

territoriais. O Estado perde o poder de impor limites à ação desenfreada do mercado, 

tendo sua competência diminuída, pois diante de qualquer ameaça de empecilho às suas 

intenções e objetivos, as empresas globalizadas ameaçam realocar seus investimentos 

para outras nações. A internacionalização do estoque monetário propicia a perda do 

controle estatal sobre o capital e diminui as receitas públicas, o que, por consequência, 

leva a déficit financeiro (KURZ, 1997, p. 138). 

Vê-se, desta forma, que as contradições inerentes à logística de expansão, 

acumulação e circulação do capital geram uma crise econômica estrutural e cíclica que 

acarreta em empecilhos, inclusive, à atuação do Estado no exercício das suas funções 

econômicas, o que implica na sua desfuncionalização. Dentro desse contexto, discute-se 

a democracia, umas das formas de governo de acepção negativa histórica que impera 

como regime entre os países do mundo, inclusive o Brasil. 

A democracia, conceituada por Winston Churchil como sendo “...a pior das 

formas de governos exceto todas as outras formas que foram experimentadas de tempos 

em tempos”, toma como base e ponto de referência o “povo”, por ser, afinal, objetivo do 

governo o cuidado quanto ao bem-estar de todos os cidadãos por meio da representação 

(HOBSBAWM, 2001). 

Voltando-nos a uma reflexão a partir da leitura clássica quanto às formas de 

governo, tem-se que a concepção de Winston Churchil perfilha ao entendimento de 

Aristóteles, por exemplo, que assevera ser  a Democracia a melhor das piores, ou a pior 

das melhores, podendo ser identificada como uma degeneração da “politia”, termo 

introduzido pelo teórico para caracterizar a forma de governo onde o poder soberano é 

exercido por muitos, ou seja, pela massa, visando o bem público, o interesse comum 

(BOBBIO, 1998, p.56).  

Bobbio (2000, p.12-20), na obra “O Futuro da Democracia”, traz a definição de 

democracia mínima como uma contraposição a todas as formas de governo autocrático, 

caracterizada por um conjunto de regras primárias ou fundamentais, que estabelecem 
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quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos. 

Entretanto, para a definição mínima de democracia, prescinde-se, ainda, que aqueles que 

são chamados a decidir ou a eleger os que deverão decidir sejam colocados diante de 

alternativas reais, de forma a ser ofertada condição do exercício do poder de escolha, 

sendo para isso necessário que aos chamados a decidir sejam garantidos os direitos de 

liberdade, de opinião, de expressão das próprias opiniões, de reunião, de associação, etc., 

direitos que deram fundamento à emergência do estado liberal e que dão base à doutrina 

do estado de direito exerce o poder dentro de limites derivados do reconhecimento 

constitucional dos direitos "invioláveis" do indivíduo.  

Ao tratar da Teoria da Forma Social, Hobsbawn (2001) evidencia que, no Estado 

Moderno, esta forma de governo, a democracia liberal, toma por premissas a concentração 

de poder em relação a outras unidades que operam em seu território; a aceitação de sua 

autoridade pelos habitantes; e o provimento de serviços aos habitantes que de outro modo 

não seriam fornecidos ou o seriam de forma não eficaz. Contudo, essas premissas veem 

sendo progressivamente invalidadas, o que se impõe, inclusive pelo fenômeno da 

globalização, fazendo com que o estado perca a soberania para o mercado. 

“Produzir onde os salários são mais baixos, pesquisar onde as leis são generosas 

e auferir lucros onde impostos são menores” (KURZ, 1997, p. 137) são exigências 

caraterísticas da concorrência no mercado globalizado contemporâneo. O capital, que não 

mais integra o estoque de capital nacional, imprimi uma nova dinâmica estratégica que 

desprivilegia o desenvolvimento econômico, o que vem ocorrendo desde o início do 

Século XX quando a exportação de mercadoria foi incrementada pela exportação de 

capital. Com o objetivo de atrair o capital, os Estados acabam perdendo o “comando” 

sobre o capital e tendo diminuídas suas competências. Ao passo em que se impõe uma 

integração direita e sem entraves ao mercado mundial, simultaneamente, um número cada 

vez menor de pessoas consegue se integrar a este2.  

                                                           
2 Tratando sobre o resultado desastroso desse tipo de globalização refere Kurz (1997, p. 140): “Além disso, 

a globalização acarreta uma nova contradição estrutural entre o mercado e o Estado. De fato, por meio da 

internacionalização do estoque monetário, o capital foge ao controle estatal e diminui as receitas públicas. 

Por outro lado, o capital globalizado depende mais do que nunca de uma infra-estrutura funcional (portos 

e aeroportos, estradas, sistemas de transporte e comunicação, escolas, universidade, etc), que, como antes, 

deve ser organizada por iniciativa estatal. A globalização, podemos concluir, tira dopoder do Estado os 

meios financeiros imprescindíveis para o próprio desenvolvimento da globalização.Entretanto, são 

sobretudo as reações desesperadas dos homens “cuspidos” do mercado que desencadeiam a crise do novo 

sistema mundial. Os custos da “segurança” crescem em proporções astronômicas. Os antigos países 

imperialistas, numa economia globalizada, não podem mais declarar guerra uns aos outros, mas são 
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Evidencia da soberania do mercado sobre o Estado pode ser extraída da ideia de 

invalidação progressiva da premissa do provimento de serviços qualificados pelo Estado, 

que foi intensificada desde a década de 70 pelo fortalecimento de uma ideologia crítica 

ultrarradical do liberalismo e defesa da menor interferência do Estado nas relações 

sociais. Para Hobsbawn (2001), passou-se a argumentar, à época, tomando por 

fundamento convicções mais facilmente correlacionadas com o teológico do que com 

evidências históricas, que todos os serviços prestados pelas instituições públicas são 

dispensáveis ou são melhor fornecidos pelo mercado. A forma de operacionalização da 

empresa privada, que maximiza lucros, se tornou paradigma.  

Nesse contexto, emerge o que Hobsbawn (2001) denuncia como sendo o problema 

mais grave e imediato da democracia, qual seja o voto sem valor, a esquizofrenia da 

representatividade. Isto porque, num mundo cada vez mais globalizado e transnacional, 

os governos coexistem com forças que exercem sobre a vida cotidiana de seus cidadãos 

um impacto com força ao menos equivalente, mas, que em graus diversos, estão fora de 

seu controle. Em contraponto, os Estados não podem optar em abdicar quanto à influência 

ou atuação dessas forças que estão fora de controle. A opção que resta aos governos, 

mediante pressão incessante de uma opinião de massa continuamente monitorada, é 

passar a impressão da governabilidade, de estabilidade.    

Spengler (2007, p. 80), após distinguir diversas formas governo que decorreram a 

partir da constituição do Estado Moderno3,define o Estado Democrático de Direito, 

tomando  por base as lições de Canotilho, que este corresponde a uma ordem jurídica 

limitada pelo povo, no qual prevalece o princípio da soberania popular, sendo esta a forma 

de governo vigente no Brasil. Atentando para essas definições, a autora passa a tartar da 

crise do Estado Contemporâneo, o qual necessitaria rever seus papéis na esfera 

econômica, nos modelos de regulação social e jurídica tradicionais, posto que os modelos 

tradiconais não mais funcionam, evidenciando que o Estado vive uma crise que ameaça 

o desempenho das suas funções características (p.80-81). 

Compreendendo que as palavras “fluidez” e “liquidez” são metáforas adequadas 

para representar essa nova fase da modernidade, efeito da globalização, entende Spengler 

(2007, p. 90-91) ser acrise ameaçadora para a continuidade da estabilidade, pois promove 

                                                           
obrigados a mobilizar conjuntamente uma “polícia mundial” contra os perdedores globais, a fim de garantir 

condições sociais condizentes às ilhas de riqueza.”     
3 A autora atenta para a confusão conceitual e terminológica quanto ao termo Estado (p. 30-31). 
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uma ruptura do paradiga da supremacia absoluta da lei em decorrência da desregulação 

estatal, da lentidão em se dar resposta a demandas produzidas cada vez mais rapidamente, 

à incapacidade do Estado em ocupar seu espaço, dando margem ao surgimento do direito 

inoficial e do direito marginal, enfim, ao deslocamento entre legislação positivada e a 

realidade social. 

Acrescenta Wolkmer (2013, p. 123) aduzindo que a ordenação pragmática que 

sustenta os modelos de Estado e Direito Modernos - a qual favorece a emergência de uma 

estrutura centralizada de poder (Estado-Nação Soberano), edifica uma concepção monista 

de regulação social e uma racionalização normativa técnico-formalista (ciência jurídica), 

tem sofrido, nas últimas décadas do século XX, fortes impactos provenientes do "espaço-

tempo mundial", expressos numa conjuntura de globalização. Esse projeto de 

modernidade está em crise, posto quese vivencia o deslocamento de modelos de 

fundamentação e a transição para novos paradigmas de conhecimento, de representação 

institucional e de representação social. As contradições apresentadas pelo paradigma 

atual da ciência jurídica tradicional propiciam lentas e graduais mudanças e construção 

de novos paradigmas, direcionados para uma perspectiva pluralista, flexível e 

interdisciplinar. 

Dentro desse contexto de crise e desfuncionalização do Estado, devemos atentar 

para o papel do Poder Judiciário e de suas instituições, além dos efeitos e limites dessa 

atuação, para a concretização dos direitos fundamentais garantido constituicionalmente e 

instituídos pelo Estado Democrático de Direito, o que passamos a fazer a seguir. 

 

2. O PODER JUDICIÁRIO E SEU PAPEL NA TUTELA DE NOVOS DIREITOS   

 

O Estado Democrático de Direito, para Spengler (2007, p. 80-85), propõe 

ordenação jurídica voltada para garantia e implementação do futuro, transferindo a tensão 

dos Poderes Executivo e Legislativo para o Judiciário. O seu conteúdo vai além da 

garantia da dignidade da pessoa, sua ação é de oportunizar a participação pública na 

forrmação da vontade democrática popular, haja vista exercendo o dever de estruturar o 

“Estado Constitucional” articula “Direito” e “poder” sob a prevalência do princípio da 

soberania popular, na qual o poder politico deriva do poder do povo. A lei se submete, 

assim, a instância mais alta, a Constituição, espaço de mediação que potencializa a 

complexidade legal e obedece a princípios como, constitucionalidade, organização 

democrática da sociedade; sistema de direitos fundamentais individuais e coletivos; 
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justiça social; igualdade; divisão de funções ou poderes; legalidade; segurança e certeza 

jurídicas. 

A Contituição Federal de 1988 institui o Estado Democrático de Direito, que se 

funda na soberania popular, conforme já mencionado, na cidadania, na dignidade da 

pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e na livre iniciativa, além do pluralismo 

político. Esse Estado é indissociável da realização dos direitos fundamentais e será dotado 

dos instrumentos que permitam o resgate da igualdade e da paz social pela lei, lei esta que 

não se presta só a corrigir as condições dos desiguais. 

Dentro do contexto de crise do Estado e Direito Moderno, sinaliza Wolkmer(2013, 

p. 124) que se faz necessária a construção de novo paradigma para a teoria jurídica, capaz 

de contemplar o constante e o crescente aparecimento histórico de "novos" direitos que 

se desvinculam de uma especificidade absoluta e estanque, que assumem caráter relativo, 

difuso e individual. 

Considerando a condição de pessoa como requisito único para a titularidade de 

direitos - ser humano tido como essencialmente moral, dotado de unidade existencial e 

dignidade, Piovesan (2010, p. 11-12) articula a ideia de que a proteção dos direitos 

humanos não deve se reduzir ao domínio reservado do Estado, porestar adstrito a legítimo 

interesse internacional quanto ao tema, superando-se, assim, a concepção de que a forma 

a qual o Estado tratava seus nacionais constitui problema de jurisdição doméstica, 

decorrência de sua soberania. Conclama-se, desta forma, pela universalidade, ou seja, 

pela extensão universal dos direitos humanos. Para a autora “o valor da dignidade 

humana, incorporado pela Declaração Universal de 1948, constitui o norte e o lastro ético 

dos demais instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos”, sustentado a 

ideia de indivisibilidade dos direitos humanos, a partir de uma visão integral do direito, o 

que é expresso na Declaração Universal (PIOVESAN, 2010, p. 12). 

Ao lado do sistema normativo global se desenvolvem os sistemas normativos 

regionais de forma complementar, compondo um universo instrumental de proteção aos 

direitos humanos, inspirados pelos valores e princípios da Declaração Universal. Emerge, 

assim, a tutela dos direitos fundamentais fundados constitucionalmente4.  

                                                           
4Importa aqui um destaque quanto à distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos disposta por 

Sarlet (2012, p.18): (...) o termo “direitos fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano 

reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que 

a expressão “direitos humanos” guardaria relação com os documentos de direito internacional, por referir-
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Face a universalidade e ampliação desses "novos" direitos, com fito em precisar 

seu conteúdo, titularidade, efetivação e sistematização, propõe Wolkmer (2013, p. 126 – 

130), compartilhando as interpretações de autores como Bonavides e de Sarlet, a 

ordenação histórica dos "novos" direitos em cinco grandes "dimensões", haja vista que 

esses direitos não são substituídos ou alterados de tempos em tempos, mas resultam num 

processo de fazer-se e de complementariedade permanente, restando claras a "inter-

relação e a indivisibilidade" de todos os direitos. 

O surgimento e a existência dos "novos" direitos são exigências contínuas e 

particulares da própria coletividade diante das modificações das realidades sociais, por 

isso, sua conceituação deve ser compreendida como a afirmação contínua e a 

materialização pontual de necessidades individuais, coletivas e metaindividuais. 

Emergindo informalmente por meio das ações sociais, em decorrência das práticas 

conflituosas ou cooperativas, o processo histórico de criação ininterrupta dos "novos" 

direitos toma por fundamento a afirmação permanente das necessidades humanas 

especificas e a legitimidade de ação dos novos atores sociais, dentro de um contexto de 

crise dos paradigmas de fundamentação e num cenário composto por novos atores sociais, 

demandas e necessidades emergenciais e conflitos plurais. 

Apesar da afirmação formulada por Spengler (2007, p. 80-85) de que no Estado 

Democrático de Direito há deslocamento da tensão dos Poderes Executivo e Legislativo 

para o Judiciário, assente a autora que a lei democrática vincula até mesmo o legislador 

que a cria, pois não é instrumento de dominação arbitrária. A leitura formal, entretanto, 

não é suficiente para enfrentar conteúdos reais e atuais da sociedade submetida a 

contradições econômicas e culturais, violada em sua consciência política; aqui, o 

ordenamento jurídico convive com o pluralismo de fontes e ordenamentos e a lei pode 

manter conflitos ao invés de solucioná-los sem a ação dinâmica que une Estado e Direito. 

O Judiciário não deve se afastar da realidade social, porque urgente o resgate de 

direitos não realizados, a ponto de haver o deslocamento do centro de decisões. A 

consecução do objetivo depende da revisão do modelo rígido da normativa que ainda 

trabalha conflitos interindividuais quando a sociedade já se reveste de demandas 

                                                           
se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua 

vinculação com determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos 

os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional).  
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transindividuais – essa é a crise do modelo de produção do Direito. Partindo dessa 

assertiva, infere Spengler (2007, p. 85-86): 

 

Assim, afirmar que a concretização do Estado Democrático de 

Direitodepende(ria) muito mais de uma ação concreta do Judiciário do que 

deprocedimentos legislativos e administrativos pode e deve ser relativizado, já 

que nãose pode esperar que o Judiciário seja a solução (mágica) dos problemas 

sociais. Oque ocorre é que, se no processo constituinte optou-se por um 

Estadointervencionista visando a uma sociedade mais justa, com a erradicação 

dapobreza etc., dever-se-ia esperar que o Poder Executivo e o Legislativo 

cumprissemtais programas especificados na Constituição. Ocorre que a 

Constituição não estásendo cumprida. Faltam políticas públicas cumpridoras 

dos ditames do EstadoDemocrático de Direito, e o Judiciário surge como 

instrumento para o resgate dosdireitos não realizados. 

Então, havendo inércia dos demais poderes, a efetivação do Direito (e dos 

direitos) passa por este deslocamento do centro de decisões – no âmbito do 

Estado Democrático de Direito – dos Poderes Legislativo e Executivo para o 

âmbito do Judiciário. Mas, para que se possa alcançar tal desiderato, 

necessitamos primeiro superar esse paradigma normativista, próprio de um 

modelo (modo de produção) de Direito liberal/individualista. Para tanto, é 

preciso entender que - sustentando esse modo liberal-individualista de 

produção de Direito – existe um campo jurídico, instituído ao mesmo tempo 

que instituinte, no interior do qual se trabalha ainda com a perspectiva de que, 

embora o Estado tenha mudado de feição, o Direito perfaz um caminho à parte, 

à revelia das transformações advindas de um Estado intervencionista, 

regulador. 

 

Necessário, assim transpor o modelo jurídico individualista, formal e dogmático, 

adequando seus conceitos, institutos e instrumentos processuais no sentido de contemplar, 

garantir e materializar os "novos" direitos. Diante da existência de limitações nos 

procedimentos, impõe-se a ousadia da criação de mecanismos alternativos, fundados em 

instancias jurisdicionais socialmente mais eficazes, informais e descentralizadas. 

Diante dos diversos desafios para a concretização do Estado Democrático de 

Direito, a implementação dos direitos humanos como racionalidade de resistência se 

apresenta como plataforma emancipatória. Partindo do pressuposto de que nossa 

Constituição impõe ao Judiciário, enquanto poder desarmado, que a esta instituição seja 

submetida a competênciaúltima de decisão, imperiosa a luta pelo direito a uma justiça 

mais acessível, independente, efetiva e democrática, que exerça sua jurisdição inspirada 

pela ética dos direitos humanos. 
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3. ATUAÇÃO JUDICIAL E O CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS: O 

EXEMPLO DA APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0194.10.011238-3/001 NA 

CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA POR MEIO 

DO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO SOBRE BEM PÚBLICO 

 

A vedação à prescrição aquisitiva de bens públicos, teoricamente, é inerente à sua 

natureza. Sob essa fundamentação, a Constituição Federal do Brasil dispõem em seu 

artigo 183, § 3º que: “ Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”. A 

primeira vez em que a usucapião foi expressamente proibida foi no Decreto nº 22.785, de 

1933, seguindo-se por norma semelhante disposta no Decreto nº 710 de 1938 e, 

posteriormente, pelo Decreto-lei nº 9.760 de 1946. Em 1963 o Supremo Tribunal Federal, 

pela Súmula nº 340 consagrou o entendimento de que “desde a vigência do Código Civil, 

os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por 

usucapião”. 

Observe-se que o legislador utiliza critério formal para distinguir o bem público 

do bem particular, posto que o Código Civil de 2002, em seu art. 98, atribuiu a condição 

de bens públicos aos que compõe o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 

definindo que os bens formadores do arcabouço patrimonial das pessoas jurídicas de 

direito privado não são merecedores do título. 

Esse critério de distinção imposto pelo legislador, não se apresenta em 

consonância com a realidade político-social de um Estado Democrático de Direito, pois 

valoriza rótulos e promove divisão hermética entre as categorias de bens a partir do 

regime jurídico a que se submetem as pessoas jurídicas da Administração Pública, sem 

contemplar a realidade. Em verdade, homenageiam-se indistintamente os bens das 

pessoas jurídicas de direito público, independentemente de estarem dedicados ou não para 

o alcance do interesse público5 (FORTINI, 2004). 

Frente a isto, apesar da doutrina e da jurisprudência majoritárias tenderem ao 

entendimento de que todos os bens públicos são imprescritíveis, ou seja, não podem ser 

adquiridos por usucapião, doutrina minoritária, vê distinção entre os bens públicos. Para 

                                                           
5 Fortini ainda exemplifica: Há bens que, embora integrem a estrutura patrimonial de autarquias (por 

exemplo), não guardam qualquer relação com o serviço público por elas oferecido. A geladeira que 

guarnece a sala de determinado dirigente de autarquia não pode ser considerada bem público (salvo pelo 

critério formal) por inexistir qualquer relação entre esta e a atividade fim desempenhada pela autarquia. A 

ausência de geladeira poderá trazer desconforto, mas jamais impedirá a prestação da atividade pública, 

razão pela qual não se lhe pode atribuir o tratamento que recairá sobre bens sem os quais é inviável o 

desenvolvimento da atividade estatal”. 
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esta, os bens públicos se distinguem em material e formalmente públicos, sendo que os 

primeiros são aqueles que possuem destinação público-social específica e os últimos 

podem até possuir destinação, mas podem estar a descumpri-la, situação em que 

passariam a ser usucapíveis, em respeito ao princípio da função social da propriedade 

(COUTINHO, 2009, p. 2). 

Para Farias e Rosenvald (2010, p. 279-280), partindo-se de uma análise civil-

constitucional, a absoluta impossibilidade de usucapião sobre bens públicos seria 

equivocada, constituindo ofensa ao valor da função social da posse e ao princípio da 

proporcionalidade. Também para estes autores, os bens públicos se dividem em 

materialmente públicos, que seriam os registrados em nome da pessoa jurídica de Direito 

Público, mas excluídos de qualquer forma de ocupação, e formalmente públicos, aqueles 

aptos a preencher critérios de legitimidade e merecimento, pois dotados de função social6. 

A partir da classificação dos bens públicos conforme sua destinação e atendimento à 

função social, poderiam os bens formalmente públicos ser passíveis de usucapião, 

satisfeitos os demais requisitos, sendo obstada a usucapião somente sobre os bens 

materialmente públicos, pois, enquanto o bem privado “tem” função social, o bem público 

“é” função social. 

Ao Estado Democrático de Direito não é permitido se furtar do respeito às próprias 

normas. Da própria denominação do “bem público” se extrai a necessária consonância ao 

princípio da função social da propriedade. A problemática é, em verdade, prática, pois 

vários dos ditos bens públicos não possuem afetação, estando, desta forma, em 

descumprimento com a função social da propriedade. Esse descumprimento, assim, como 

no caso dos bens privados, pois o conceito de propriedade é único, gera a possibilidade 

de aquisição do bem por usucapião (FORTINI, 2004). 

E para além disso, o interesse público não deve se sobrepojar sobre o interesse 

particular, em especial, quando este último está interligado à concretização de direitos 

fundamentais. Conforme disposto por Sarmento7, o chamado princípio da supremacia do 

interesse público sobre o particular não constitui critério adequado para solver conflitos 

                                                           
6 Os autores entendem que, apesar da peculiaridade a que se deve atentam quanto à destinação dos bens 

públicos, a Constituição Federal se absteve “de ponderar o direito fundamental difuso à função social com 

o necessário dimensionamento do bem público, de acordo com a sua conformação no caso concreto.” 
7SARMENTO, Daniel. Interesses Públicos vs. Interesses Privados na Perspectiva da Teoria e da Filosofia 

Constitucional. In: SARMENTO, Daniel (organizador). Interesses Públicos versus Interesses Privados: 

Descontruindo o Princípio de Supremacia do Interesse Público. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. 
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advindos de colisões desses interesses. Isto porque, o referido princípio é fruto de uma 

concepção autoritária do Direito Administrativo, empregado para justificar uma série de 

prerrogativas detidas pela Administração Pública, na qualidade de tutora e guardiã dos 

interesses da coletividade. O princípio em pauta vem, assim, tendo questionada sua 

existência, com fito em sua reformulação, de forma que se torne mais compatível com os 

direitos fundamentais do administrado e o estatuto axiológico do Estado Democrático de 

Direito.   

Elidindo a possibilidade da aplicação do princípio da supremacia do interesse 

público sobre o particular, nos moldes em que se apresenta ainda hoje, tem-se que a 

técnica a ser utilizada para a resolução de conflito entre os valores constitucionais 

apresentado neste trabalho, qual seja o choque entre o princípio da função social da 

propriedade, que está entrelaçado à concretização do direito fundamental à moradia e à 

dignidade da pessoa humana, e a vedação constitucional da usucapião de bem público, 

seria a ponderação de interesses8.  

Sobre a colisão entre princípios e, consequentemente, sobre a técnica de 

sopesamento dispõe Alexy (2015, p. 93-94) que se dois princípios colidem, um deles terá 

que “ceder”, o que não importa na sua declaração de invalidade nem que nele deverá ser 

introduzida uma cláusula de excessão, mas que um princípio tem precedência em face do 

outro, sob determinadas condições. Desta forma, no caso concreto, diferentes princípios 

teriam diferentes pesos e o princípio com maior peso apresenta precedência. 

Cediço é que, contemporaneamente, o magistrado passa a assumir o papel de 

agente político, que interfere diretamente nas políticas públicas, em substituição ao papel 

de mera “boca da lei”. Em decorrência da atribuição desse novo papel, o juiz é colocado 

a interferir e muitas vezes sobrepor um interesse ao outro, assumindo papel político na 

eleição de “prioridades de relevância, considerando os autos que tal atividade “no mais 

das vezes, dotará o magistrado de elevada carga de escolha pessoal, firmada em critérios 

subjetivos, algo a que os juízes não estão ainda habituados, pois é algo que não se verifica 

de regra em ações individuais” (ARENHART, 2005, p. 3). 

                                                           
8 Humberto Ávila concebe que as normas-regra podem ser sopesadas, por não ser a ponderação método 

privativo de aplicação dos princípios, podendo estar presente no caso de dispositivos hipoteticamente 

formulados, cuja aplicação é preliminarmente havida como automática – caso das regras (GOMIERO, 

2005). 
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Para apreender essa nova maneira de pensar se exige do magistrado que leve 

sempre em consideração os princípios fundamentais do direito, tendo em vista os seus 

critérios hermenêuticos e sua forma de incidência, e a sensibilidade com a realidade 

social. O sopesamentos dos interesses em disputa deve ser procedido mediante o emprego 

do princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. A partir disto, o julgador deve buscar o equilíbrio 

entre os normas constitucionais conflituosas, observando se a restrição a cada uma delas 

é idônea para garantir a sobrevivência da outra norma; se tal restrição está sendo a menor 

possível para a proteção do interesse antagônico e, por fim, se o benefício logrado com a 

restrição a um interesse compensa o grau de sacrifício imposto ao interesse contrapposto 

(LOPES, 2019). 

Isto porque, “a proteção judicial deve sempre envolver a análise de meios, fins e 

motivos, observando-se se, no caso concreto, diante dos motivos apresentados, os meios 

são aptos (e, mais do que isto, são os mais adequados) a atingir os fins 

propostos”(ARENHART, 2005, p. 4). 

Na colisão da vedação da usucapião sobre imóveis públicos disposta no art. 183, 

§ 3°, da CF, norma regra que se reporta ao princípio da supremacia do interesse público, 

e o princípio da função social da propriedade, que tendo como pano de fundo a 

concretização do direito fundamental à moradia e da dignidade da pessoa humana quando 

da usucapião especial para fins de moradia, resta evidente a primazia deste último. Isto 

porque a norma-princípio confere maior concretude ao valor máximo do ordenamento 

jurídico, que é a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) quando em conflito com a 

norma-regra de proibição regulatória dos bens públicos.  

A constitucionalização, apesar de repercutir sobre os diferentes poderes estatais, 

constiui obra precípua da jurisdição constitucional, podendo ser no Brasil exercida 

difusamente, por juízes e tribunais, e concentradamente pelo Supremo Tribunal Federal, 

quando o paradigma for a Constituição Federal, realizando concretamente a supremacia 

formal e axiológica da Constituição por meio da aplicação de diferentes técnicas e 

possibilidades interpretativas (BARROSO, 2005, p. 28). 

Dentro de uma conjuntura de fatores que envolve não só a constituicionalização 

do direito, mas o aumento da demanda por justiça e ascenção institucional do Judiciário, 

verifica-se no Brasil expressiva judicialização de questões políticas e sociais, com 
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especial destaque para as políticas urbanas, passando-se a se buscar nos tribunais instância 

decisória final para o deslinde de conflitos, em evidente politização da justiça9. 

Decisão que aqueceu as discussões acerca da possibilidade da usucapião sobre 

bens públicos foi proferida no processo nº 194.10.011238-3, pelo juiz titular da Vara da 

Fazenda Pública de Coronel Fabriciano, Marcelo Pereira da Silva, que indeferiu o pedido 

desocupação de área pública estadual formulado pelo Departamento de Estradas de 

Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) formulado em Ação Reivindicatória. A área em 

litígio soma 36 mil metros quadrados e está situada no Km 280 da BR-381, próximo ao 

trevo de Antônio Dias, onde residem cerca de dez famílias, formadas, em sua maioria, 

por servidores e ex-servidores do próprio DER- MG, instalados no local desde a 

construção da rodovia - cerca de 30 anos10. 

O juízo de primeiro grau decidiu por declarar o domínio das famílias sobre a área 

ocupada, pedido contraposto formulado pelos réus, seguindo parecer do Ministério 

Público, por meio do promotor de Justiça Aníbal Tamaoki, curador do Patrimônio Público 

da Comarca de Coronel Fabriciano, que opinou pela improcedência do pedido do DER-

MG, sendo favorável à declaração do domínio do imóvel ocupado. Conforme postagem 

publicada pelo professor Flávio Tartuce em seu Blog, o promotor afirma que: 

Não se pode permitir num país como o Brasil, em que, infelizmente, milhões 

de pessoas ainda vivem à margem da sociedade, que o Estado, por desídia ou 

omissão, possa manter-se proprietário de bens desafetados e sem qualquer 

perspectiva de utilização para o interesse público, se desobrigando ao 

cumprimento da função social da propriedade.  

 

Como era de se esperar, o DER-MG recorreu da decisão desfavorável, tendo o 

TJMG se pronunciado sobre o caso em 08/05/2014 no acórdão proferido na Apelação 

                                                           
9Sobre a questão dipõe CUNHA JÚNIOR (2015): “É dado da realidade, outrossim, que a considerável 

transformação do Estado no contexto social conduz inevitavelmente à superação de sua tradicional função 

de ‘proteção’ e ‘repressão’, reduzida à solução dos chamados conflitos privados (civis ou penais), de modo 

que ele não pode mais ser concebido como um simples gendarme ou night watchman. O novo Estado – 

o État providence dos franceses ou o Welfare State – assume importante papel no contexto da sociedade 

contemporânea, de natureza essencialmente promocional, assumindo relevantes responsabilidades na 

órbita da realização dos direitos sociais, por imperativo da justiça social, que é a base de legitimação desse 

novo Estado. E é óbvio que, como acentua CAPPELLETTI, nessas novas áreas do fenômeno jurídico, o 

Judiciário, como órgão desse novel Estado Social e Democrático de Direito, tem destacado e 

importantíssimo papel de fazer atuar os preceitos constitucionais, controlando e exigindo do Estado o 

cumprimento de seu dever de intervir ativamente na esfera social, ‘um dever que, por ser prescrito 

legislativamente, cabe exatamente aos juízes fazer respeitar’”. 
10 TARTUCE, Flávio. Sentença de Minas Gerais reconhece usucapião de bem público. São Paulo, 29 de 

agosto de 2014. Disponível em: <http://professorflaviotartuce.blogspot.com.br/2014/08/sentenca-de-

minas-gerais-reconhece.html>. Acesso em: 11 de set.. 2014. 

http://professorflaviotartuce.blogspot.com.br/2014/08/sentenca-de-minas-gerais-reconhece.html
http://professorflaviotartuce.blogspot.com.br/2014/08/sentenca-de-minas-gerais-reconhece.html
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Cível n° 1.0194.10.011238-3/001, decidindo o Órgão Colegiado por negar provimento ao 

recurso11. 

Em meio a declaração de entusiastas sobre a temática e críticos ferrenhos à 

hipótese de aplicabilidade da usucapião dos bens públicos, importa uma análise apurada 

da decisão. Analisamos aqui somente o acórdão proferido pelo TJMG, pois essa é a 

proposta do trabalho - análise de decisões dos órgãos colegiados dos Tribunais de Justiça, 

e, ainda, pelo fato de não termos tido acesso ao inteiro teor da sentença de primeiro grau. 

No recurso, o DER-MG alega ser proprietário do imóvel em litígio, o qual serviu 

de acampamento para os servidores da autarquia quando da construção das rodovias 

estaduais, e que, diante do contexto, os servidores sempre tiveram ciência de que o imóvel 

era de titularidade do DER-MG, configurando a sua tolerância na utilização do bem mera 

detenção consentida, não induzindo posse os atos de mera permissão ou tolerância. 

Em seu voto, o Desembargador Relator Barros Levenhagen considerou que os 

requisitos para a usucapião restaram configurados, dando especial destaque à distinção 

entre detenção e posse, concluindo que os apelados exerciam posse sobre o bem objeto 

da lide, e que, apesar dos bens públicos não serem passíveis de aquisição por prescrição 

aquisitiva, o imóvel usucapiendo não estaria incluído em área de domínio público. 

A decisão pode ser considerada inovadora, de maneira suficiente a impulsionar o 

fortalecimento da tese advogada por parte minoritária da doutrina, pelo fato de tomar por 

fundamento estritamente o preenchimento dos requisitos para a usucapião por parte dos 

particulares e a não inclusão do imóvel em área de domínio público. Observe-se que o 

STJ já vem decidindo pela possibilidade da usucapião sobre imóveis onde não se 

comprova a titularidade pública do bem e sua inclusão em área de domínio público – o 

que se caracteriza essencialmente pela afetação a uma função pública. Entretanto, o 

acórdão não discuti a titularidade do bem, se comprovada ou não, se restringindo a dispor 

                                                           
11APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DETENÇÃO – INOCORRÊNCIA – POSSE 

COM “ANIMUS DOMINI” – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – PRESCRIÇÃO 

AQUISITIVA – EVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIA – PRECEDENTES - NEGAR 

PROVIMENTO. A prescrição, modo de adquirir domínio pela posse contínua (isto é, sem intermitências), 

ininterrupta (isto é, sem que tenha sido interrompida por atos de outrem), pacífica (isto é, não adquirida por 

violência), pública (isto é, exercida à vista de todos e por todos sabida), e ainda revestida com o animus 

domini, e com os requisitos legais, transfere e consolida no possuidor a propriedade da coisa, transferência 

que se opera, suprindo a prescrição a falta de prova de título preexistente, ou sanando o vício do modo de 

aquisição. (TJMG, Acórdão, AC n. 1.0194.10.011238-3/001, Rel. Des. Barros Levenhagen, DJ 08/05/2014)  
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sobre a inserção ou não do imóvel em área de domínio público, além do preenchimento 

dos requisitos da usucapião pelos particulares, senão vejamos: 

 

(...) Constata-se ter sido preenchido não só o requisito temporal exigido no 

Código Civil, como também a qualidade dos apelados de legítimos possuidores 

a título próprio, da fração do imóvel objeto da presente demanda, sendo mister 

o reconhecimento de seu direito à aquisição da sua propriedade pela usucapião, 

ao contrário do que defende o apelante. 

Ademais, cumpre ressaltar que malgrado os bens públicos não sejam passíveis 

de aquisição por usucapião (art. 183, § 3°, da CF; art. 102, do Código Civil) o 

imóvel usucapiendo não está incluído em área de domínio público, tanto que, 

conforme corretamente decidiu o Magistrado “a quo”: “Importa salientar que, 

no caso concreto dos autos, a viabilidade de se declarar a prescrição aquisitiva 

se encontra ainda mais evidente, porque já existe uma lei em vigor autorizando 

expressamente o DER a doar os imóveis em comento ao Município de Antônio 

Dias, justamente para que este lhes dê uma destinação social, promovendo o 

assentamento das famílias que estão no local, conforme se verifica ás fls. 

264/266. 

 

O trecho da sentença destacado no Acórdão referido acima explicita que a 

(des)afetação do imóvel a uma função pública se revelou preponderante da determinação 

da possibilidade da aplicabilidade da usucapião. Veja-se que a referência à existência de 

autorização expressa do DER para que fosse procedida doação do imóvel em litígio ao 

Município de Antônio Dias, de maneira que este último desse destinação social, nos leva 

à conclusão de que o bem, de fato, estava desafetado de função pública e que não havia 

interesse do DER em lhe conferir tal destinação, fomentando a máxima de que toda a 

propriedade deve atender a uma função social.    

O precedente revigora a militância em favor da tese da usucapião sobre bens 

públicos por colocar em xeque a validade do requisito da titularidade do bem como 

critério preponderante para sua classificação como público.  

Deve-se, aqui, fazer, contudo, ponderação sobre inflexão concernente a questão 

que recentemente vem despertando interesse da doutrina brasileira, qual seja a 

legitimidade democrática da função judicial, suas possibilidades e limites, principalmente 

no que tange ao controle de constitucionalidade de políticas públicas. O papel do Poder 

Judiciário na interpretação e efetivação da Constituição fomenta debates na 

teoria/filosofia constitucional contemporânea, a qual toma rumos variados e assume 

formas diversas - ativismo judicial versus contenção judicial; interpretativismo versus 

não-interpretativismo; constitucionalismo popular versus supremacia judicial 

(BARROSO, 2005, p. 48).  
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A redescoberta da cidadania e conscientização dos indivíduos quanto aos próprios 

direitos, além do fato do texto constitucional ter reconhecido novos direitos, introduzido 

novas ações e ampliado a legitimação ativa para a tutela de interesses fez com que 

houvesse um aumento significativo da demanda por justiça na sociedade brasielira, o que 

veio a exigir uma nova roupagem do Judiciário. Na busca pela concretização do bem-

estar social este Poder, dentro da conjuntura de um Estado Social e Democrático, assume 

destacado e importe papel de fazer atuar os preceitos constitucionais, controlando e 

exigindo do Estado o cumprimento de seu dever de intervir ativamente na esfera social, 

sendo atribuído ao magistrado o sucesso político das finalidades impostas aos demais 

Poderes (CUNHA JÚNIOR, 2015). 

Afirmando que o papel político compete, sim, ao magistrado, infere Arenhart 

(2005, p.5-7), quem nesse papel interpretativo se denota alta dose de critérios 

polivalorativos, semelhante àquele esperado dos representantes políticos da sociedade, 

mas que se apresenta sob o manto de argumentos retóricos, devendo o magistrado 

formular essas opções políticas não segundo suas próprias convicções, mas em 

conformidade com o que o ordenamento jurídico demandaria em termos de 

escalonamento de prioridades. O perigo para o qual se deve atentar é o ocasionado pela 

desatenção à realidade, que “muitas vezes, tornará jurídica situação que não o seria, e 

justa uma realidade injusta”, qual seja a produção de decisões altamente perniciosas que 

acobertam injustiças sob a proteção da lei. 

Desta forma, provocado o Judiciário, deve este, por meio de um ativismo judicial 

e um controle judicial na implementação de políticas públicas destinadas à concretização 

dos direitos fundamentais e à plena satisfação dos valores sociais, intervir e se posicionar, 

assentado em argumentos racionais, perante imperativo de realização das conquistas 

obtidas pelo texto constitucional de 1988.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho busca tratar da atuação do Pode Judiciário no controle de políticas 

pública trazendo o exemplo da Apelação Cível n° 1.0194.10.011238-3/001na tutela do 

direito fundamental à moradia por meio do reconhecimento da usucapião sobre bem 

público.O estudo atenta para o papel do Poder Judiciário e de suas instituições, dentro de 

um contexto de crise e desfuncionalização do Estado Moderno, além de inferir sobre 

efeitos e limites dessa atuação, para a concretização dos direitos fundamentais garantidos 
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constituicionalmente e instituídos pelo Estado Democrático de Direito, numa perspectiva 

de sistemas normativos regionais, e de direitos humanos, considerando o sistema 

normativo global, inspirado na Declaração Universal. 

Tomado o princípio da função social da propriedade como corolário do princípio 

da dignidade da pessoa humana e, diante de sua estrita vinculação com o direito 

fundamental de acesso à moradia, é possível advogar a tese de que entre a norma-princípio 

da função social da propriedade e a norma-regra de vedação de usucapião de bens 

públicos, mediante a aplicação da técnica da ponderação de interesses, há supremacia da 

primeira, devendo, assim, em caso de conflito, prevalecer a norma-princípio, orientando, 

desta forma, que os bens públicos cumpram função social, pois esta confere maior 

concretude ao valor máximo do ordenamento jurídico, que é a dignidade da pessoa 

humana (CF, art. 1º, III) quando em conflito com a norma-regra de proibição regulatória 

dos bens públicos.  

Têm-se que o instituto da usucapião especial para fins de moradia é meio eficaz 

para a regularização fundiária, devendo sua aplicação alcançar tanto os bens particulares 

quanto os bens de titularidade da Admistração Pública que estejam desafetados de função, 

em caso de não atendimento à função social da propriedade. No Estado Democrático de 

Direito não é concebível que a Administração possa se furtar a atender a ditames 

constitucionais principológicos na defesa de direitos patrimoniais que, se flexibilixados, 

podem trazer maiores benefícios na defesa de direitos sociais fundamentais, como é o 

caso do direito à moradia. 

Da análise da Apelação Cível n° 1.0194.10.011238-3/001, vislumbra-se 

sinalização de que os operadores do direito, em especial os da magistratura, por meio do 

ativismo judicial, veem repensando seu papel no controle de políticas públicas destinadas 

à concretização dos direitos fundamentais e à plena satisfação dos valores sociais, papel 

político do qual não pode se eximir, em decorrência da ressignificação deste, em 

substituição ao papel de mera “boca da lei”, estando legitimado, assim, a intervir e se 

posicionar, assentado em argumentos racionais, perante imperativo de realização das 

conquistas obtidas pelo texto constitucional de 1988.   
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CIDADE PLURAL E O DIREITO À CIDADE: DESAFIOS E CAMINHOS PARA 

UMA CIDADE JUSTA, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA 

 

Simone Paula Vesoloski1 

 

 

Resumo: A pesquisa teve como objetivo analisar a temática que envolve o Direito 

fundamental e várias prerrogativas que a vida humana exige a partir do Direito à cidade. 

O método utilizado foi o indutivo, analítico-descritivo, com técnica de pesquisa 

bibliográfica. A priori, se buscou retratar suscintamente a conceituação, a evolução e a 

função da cidade versus cidade plural, averiguou-se como se perfectibiliza o direito à 

cidade de fato. Com vista na pluralidade existente e na sociedade multifacetada, percebeu-

se a necessidade de verificar quais os desafios para se alcançar uma cidade justa dentro 

desta realidade exposta. Tais considerações demostram que o caminho não é automático 

e fácil, mas é possível com engajamento, participação e controle social, criando um elo 

horizontalizado entre administração pública e população, garantindo a participação 

efetiva de todos e resignificando os espaços da cidade, tornando-a mais inclusiva, 

democrática e justa, mantendo o equilíbriopossível dentro de uma realidade tão plural, 

dispare e complexa.  

  

Palavras-chave: Direito. Cidade Plural. Sociedade. Cidade Justa. Direito à Cidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

É importante o ser humano compreender que as cidades são mutantes, crescem e 

se modificam a todo o instante. Além deste cenário de mudanças paisagísticas e 

arquitetônicas, relevante citar a mudança que ocorrem não no cenário ampla e facilmente 

visível, mas as mudanças que ocorrem em razão da multiplicidade de pessoas dentro de 

uma realidade complexa e multifacetada. 

A partir do cenário urbano contemporâneo, o planejamento e a organização do 

espaço público e do pleno Direito à cidade demanda uma série de iniciativas para 

contemplar todas essas pluralidades.  

Cada vez mais é necessário instrumentos, agendas, políticas públicas, estratégias, 

entre outras ferramentas, para perfectibilizar e maximizar a inclusão, a efetivação da 

democracia, promovendo o desenvolvimento sustentável, consequentemente 

minimizando a exclusão social que desflora outros problemas, e tendo como propósito a 

promoção de uma sociedade, uma cidade mais justa e igualitária. 

                                                           
1 Graduanda do 9º semestre do curso de Direitoda URI – Campus Erechim; Estagiária da 1º Vara da Justiça 

Federal do Estado do Rio Grande do Sul – Erechim - RS 
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Em vista disso, estas estratégias são meios para se concretizar esta busca 

incessante pelo Direito à cidade e tudo que ela pode proporcionar aos cidadãos. Todavia, 

é interessante ressaltar que cada indivíduo deve ter sua parcela de comprometimento e 

responsabilidade, assumindo o papel de ator ativista e construindo junto com o poder 

público essa cidade justa e igualitária com a garantia do Direito a ela que todos almejam.  

 

1 CIDADE VERSUS CIDADE PLURAL: CONCEITUAÇÃO, EVOLUÇÃO E 

FUNÇÃO 

 

De acordo com Cassilha etal. (2009) as primeiras manifestações a definirem uma 

cidade se deram como uma forma de ocupação de um espaço/território com plantações 

perenes, obras de irrigação, construções de templos religiosos. Foi com a dominação 

humana diante da natureza que surgiram os primeiros traços de um local para 

sobrevivência, que fizeram a cidade se tornar um local de moradia e também local de 

produção, gerando lucros e riquezas, com regras comuns a fim de propiciar a ordem local 

na gestão da cidade ou do povoado, com isso iniciou-se uma hierarquização da sociedade 

com organização política. 

Com o passar dos tempos às cidades foram se moldando, os tempos evoluindo e 

as interações humanas se modificando e ampliando horizontes, fazendo quem que as 

cidades ganhassem um novo formato e novas funcionalidades.  

Para tanto, importante conceituar a compreensão tida por cidade. Nesse sentido, 

Wassal e Assada (2018) compreendem que a cidade é uma aglomeração de pessoas que 

se manifestam de modo multifacetado, por meio de distintas linguagens, formas e 

atividades e onde esta presente a multiplicidade. Assim, os referidos autores entendem 

que o conceito de cidade é dinâmico e vai evoluindo conforme o tempo e o lugar, a 

estrutura econômica e o nível tecnológico da sociedade. As cidades estão e sempre estarão 

em constante mutação devido às pessoas que nela vivem.  

Já para Cerasoli (2018) a conceituação de cidade pode ser vista como uma 

aglomeração humana com grandes edificações. A cidade é tida como um espaço edificado 

com o a funcionalidade de favorecimento para as variadas ações da vida humana, sejam: 

moradia, comércio, cultura, indústria, atividades administrativas, mercantis, políticas, 

agrícolas, entre outras variadas e distintas necessidades de interação e abrangência social.  



697 
 

 
 

Percebe-se, de modo geral que o conceito de cidade é visto como uma porção de 

casas e edifícios, redesenhados e divididos por ruas e avenidas. Assim, temos os espaços 

privados e públicos, avenidas, ruas, casas, prédios, diversos espaços urbanos e rurais que 

se conectam um com o outro, além desses espaços físicos e palpáveis, é possível 

vislumbrar as imagens que cada pessoa associa mentalmente a cada espaço e que 

compreende a cidade e a evolução desta, que fazem parte da vivência associada à vida de 

cada ser humano e que vão construindo a história de cada lugar, no decorrer dos tempos.  

Nesta senda, dentro de cada cidade existe uma pluralidade, uma cidade plural. 

Assim, Zambam (2011) menciona que esse pluralismo envolve relações humanas, 

múltiplos grupos e padrões culturais diferenciados.  E essa interação humana dentro da 

cidade vai repercutir no modo de como a sociedade se expressa, seja nos hábitos, nos 

valores, nos princípios e no modo de agir de cada cidadão dentro da sociedade.  

Ainda, Zambam (2011, p. 267) afirma “que a estruturação da sociedade é a 

expressão da cultura dos seus habitantes e dos interesses que os movem”. Com base nessa 

afirmação, o autor supracitado ressalta que é na cidade, no mundo urbano que se 

encontram as maiores diversidades, diferenças que representam desafios e 

potencialidades, sendo que estas diferenças redesenham as relações pessoais, sociais e 

institucionais.  

A existência de diversos estilos de vida, de organização familiar e comunitária, 

de concepções políticas, de relação com a natureza e de formação religiosa não 

é um fator limitador para a realização dos ideais humanos e sociais. A formação 

das culturas é o retrato dessa complexa e dinâmica arquitetura que caracteriza 

as relações humanas. A existência das diferenças impulsiona, aprimora e 

dinamiza a ação humana, assim como as instituições e as diferentes formas de 

organização. Sem esta diversidade, ao mesmo tempo em que há permanente 

conflito com inúmeras contradições e, em outros aspectos, com pontos que se 

complementam e fortalecem não se pode falar em justiça, tolerância e outros 

valores essenciais para o equilíbrio das relações humanas e sociais. 

(ZAMBAM, 2011, p. 271). 

 

Assim, é importante que a cidade contenha essa pluralidade e multiculturalismo. 

É imprescindível reforçar que essa dimensão multifacetada é enriquecedora e 

transformadora dentro da sociedade, pois, corrobora para a manutenção e revisão do 

equilíbrio social, além de reforçar a incessante busca pela prática democrática, pelo 

controle social e por uma avaliação constante em relação ao anseio da sociedade e a 

função social real da cidade.  
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Desse modo, a Constituição Federal de 1988 passa a retratar a preocupação com 

a função social nos artigos 1822 e 1833. Que, com o decorrer do tempo, instituiu em 2001 

a Lei nº 10.257, que no o art. 2º4 prevê que a política urbana tem como funcionalidade e 

objetivo ordenar diretrizes para o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade.   

                                                           
2BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 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. 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 

habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, 

exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 

que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada 

pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 

assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 
3 BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até 

duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a 

para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro 

imóvel urbano ou rural.  

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 

independentemente do estado civil. 

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
4BRASIL, LEI Nº 10.257/2001. 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; 

h) a exposição da população a riscos de desastres.     

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; 
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Nesse diapasão, Cassilha et al. (2009) frisam que a introdução da Lei nº 

10.257/2001, conhecida como o Estatuto da Cidade, surgiu em momento propício e se 

apresenta como uma lei inovadora para consolidar a ‘nova’ cidade, capaz de suprir os 

anseios e atender à diversidade de interesses, tendo como principal instrumento o Plano 

Diretor, que revela a democracia perfectibilizada, pois além da participação popular, 

contém princípios básicos da política urbana e municipal.  

Ainda, as autoras mencionadas ressaltam que a participação da sociedade, da 

população como um todo na elaboração do Plano Diretor é de suma importância além de 

ser um princípio constitucional, não devendo ser visto como uma faculdade da população, 

mas sim, uma obrigatoriedade. E é somente por meio dessa participação é que será 

possível a garantia de uma gestão democrática da cidade e a própria construção e 

permanência de um espaço democrático.  

Nesse passo, Cavalheiro e Cenci (2017, p. 06) acreditam que: 

é através do Plano Diretor que se inicia ao processo de planejamento urbano 

com vistas a assegurar melhores condições de vida para a população, obtendo-

se medidas precisas para o controle, gerenciamento, execução e fiscalização da 

política urbana municipal, levando-se em consideração as peculiaridades e as 

                                                           
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. 

XVII - estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas operacionais, 

padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a economia 

de recursos naturais.          

XVIII - tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, telecomunicações, 

abastecimento de água e saneamento.      

XIX – garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências internas 

das edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço dos trabalhadores domésticos, 

observados requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade e 

qualidade dos materiais empregados.   
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necessidades locais. O Plano Diretor orienta a atuação do Poder Público e da 

iniciativa privada na tomada de decisões políticas para construção de um 

instrumento real de planejamento e de governo, que está em constante 

execução e transformação em virtude dos problemas urbanos e as necessidades 

municipais, definir metas, prioridades, interesses e mecanismos objetivando-

se sistematizar o desenvolvimento físico, econômico e social do território 

municipal, para propiciar o bem estar da população local, vinculando-se as 

ações da Administração Pública ao desenvolvimento de cidades sustentáveis. 

 

A população deve ser mais ativa, ter participação popular, exercer de fato a 

democracia e o controle social, somente com o ativismo é que poderá repercutir e serem 

ouvidas as vozes dos cidadãos. A busca para concretizar uma cidade justa, estruturada e 

equilibrada, levando em conta o anseio de todas as camadas populacionais/sociais só será 

possível com a horizontalidade da administração pública versus população.  

Nessa expectativa, Vesoloski etal. (2019, p. 28) acreditam que: 

 
Atualmente, são diversas as ferramentas que possibilitam o cidadão concretizar 

a efetivação do controle social, o conselho de política pública, observatório 

social, orçamento participativo, audiência pública e ouvidoria são exemplos de 

como a sociedade pode contribuir para efetivar seus direitos, mostrar a cara e 

não calar as vozes, interagindo com o poder púbico, fiscalizando e fortalecendo 

o espaço de controle social e o direito à participação na gestão.  

 

Nesta senda, cada vez mais é perceptível que uma cidade se constrói, se mantem 

e expande com a participação, tanto do poder público bem como da sociedade. Por esta 

razão, meios pra se exercer este direito não é o problema, o detalhe esta no exercício e 

efetivação deste direito para se ter de fato um direito à cidade adequado e que prima pela 

manutenção permanente da ética, dos princípios constitucionais e que tenha em sua 

essência a preocupação com o ser humano e com uma sociedade equitativa e justa.  

  

2 DO DIREITO À CIDADE 

 

Segundo Redin (2011, p. 56):  

 
a concepção de um “direito à cidade” remete à insuficiência do modelo 

tradicional da formatação de direitos que, de um lado, permitem a concentração 

“legitimada” de riqueza e oportunidades espaciais e de outro a imposição 

político-econômico-social do viver em um espaço periférico altamente 

violador de direitos humanos. 

 

Assim, Oliveira e Neto (2020) mencionam que o direito a cidade, conta com 

prospectivas próprias, e também possui dois lados. De um lado, os que defendem os 

direitos políticos em torno do poder decisório sobre a cidade, e de outro lado, os que se 

preocupam e levam em conta às melhorias na qualidade de vida urbana. Desse modo, os 
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autores apontam que há um liame entre entres esses dois lados: a discussão sobre o direito 

à cidade na convexidade dos direitos humanos. 

Nesse sentido, os mencionados autores ressaltam que o direito à cidade, sob a 

perspectiva jurídica, associa-se a contribuição da racionalidade moral-prática da 

contemporaneidade, sendo maximizado em especial os direitos da pessoa humana. Assim, 

o direito à cidade, contextualizado e inserido sob o prisma dos direitos humanos e dos 

direitos fundamentais se torna uma reivindicação indeclinável.  

Falar em direito à cidade engloba uma série de fatores que devem ser levados em 

conta, dentre eles a construção, a manutenção, a escolha e os direcionamentos de como 

levar e redimensionar a cidade são importantes na hora de cada decisão, pois estas 

impactam e repercutem dentro da sociedade.  

Nesse mister, a respeito da aplicação do direito na efetivação do direito à cidade, Redin 

(2011) frisa que é importante a sociedade acompanhar a complexidade de risco que surge e está 

associada em consonância com a arquitetura das cidades, pois 

 

quando a urbanização não ocorre de forma simultânea a melhores condições 

de habitação, aparecem os extremos das desigualdades, dos conflitos ou 

políticas inefetivas que representam o retrocesso do progresso e do 

desenvolvimento. A urbanização que ocorre em locais mal geridos perpetua as 

privações e exclusões. (REDIN, 2011, p. 61) 

 

Nesse sentido, o direito a cidade é um direito de todo o cidadão, contudo, este 

direito deve ser amparado por uma segurança jurídica, um planejamento e uma gestão 

ordenada e preocupada com cada cidadão. Como bem visto, se não houver preocupação 

e planejamento, riscos diversos acabam se impregnando e se consolidando dentro da 

cidade, da sociedade que se tornam difíceis de reverterem. Por mais que seja perceptível 

que a realidade de muitos cidadãos, a falta de conhecimento, de controle social efetivo, 

deve o poder público criar meios pra proporcionar participação popular a fim de ouvir as 

vozes da população, minimizar desigualdades e dialogar, para juntos, poder público e 

sociedade construírem uma cidade boa de se viver e que garanta o desenvolvimento e o  

equilíbrio social pacífico, de qualidade e sustentável.  

Para tanto, Redin (2011) aponta que não modificar a realidade e manter a 

sociedade de risco, caracteriza a limitação dos mecanismos legais e burocráticos na 

regulação do efetivo acesso ao direito à cidade. A autora frisa que as recentes catástrofes 

ambientais, que todos estão ‘acostumados’ a ouvirem pelos meios de comunicação, 
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flagelam habitantes pobres de periferias, e em decorrência desses acontecimentos, desses 

desastres, que é importante compreender o rela conceito de direito à cidade. As escolhas 

públicas que se interligam com as necessidades humanas no contexto das cidades 

demandam uma compreensão de um sistema jurídico aberto e democrático, concretizando 

o anseio social, a realidade local e exigindo uma justiça material sob o foco do local, da 

cidade em si, da realidade a quo.  

Importante salientar, que cada cidade tem sua peculiaridade, sua diversidade, seu 

DNA, além de possuir leis gerais, locais, demandas da sociedade, é importante associar a 

realidade local, perfectibilizando o direito à cidade de modo democrático, sério, com 

políticas e escolhas públicas que levem em conta o anseio da maioria, e que seja pautada 

sob o viés da justiça e da segurança, ambas pautadas na construção de uma sociedade, de 

uma cidade justa, segura e igualitária. 

Nessa linha, Tavolari (2016) salienta que o direito à cidade expressa o direito a 

cidadania, à vida na cidade, ainda, representa pensar uma cidade democrática, que é capaz 

de romper paradigmas com o passado. O direito à cidade ainda poder ser visto como uma 

demanda por algo a mais, sendo um direito universal.  Para a mencionada autora, o direito 

à cidade pode ser vislumbrado como um denominador comum, com o propósito de 

amplificar pautas e lutas minoritárias e específicas para um cenário muito mais 

abrangente e com objetivos políticos engajados, sérios e não imediatos, com o intuito de 

traduzir transformações na cultura política dos movimentos sociais urbanos, modificando 

e dando um novo sentido aos espaços da cidade e das lutas por direitos. 

Nessa última visão, cumpre salientar que autora supramencionada, compreende 

que a cidade sempre será palco de lutas sociais e o direito à cidade vai perpetuar e ser 

prerrogativa de reivindicação popular sempre. Isso demonstra que o direito à cidade é 

capaz de reunir distintos atores sociais, seja na luta dos movimentos por moradia, por 

terra, por transporte, enfim, pois, quem não tem casa luta pra ter casa, ou qualquer outra 

reivindicação. Essas precariedades, essas lutas, evidenciam a desigualdade, demandas 

que estão associadas ao direito à cidade e não podem ser vistas como questões 

apartadas/isoladas. Bem como, importante ressaltar os movimentos que reivindicam e 

lutam por parques, cultura, entretenimento, cinema de rua, contrário com os que lutam 

pela implementação e construção de shoppings e outras opções de luxo, pois, os primeiros 

dão valor e ênfase à perda de espaço de encontro, a autenticidade local, entre outros 
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pontos importantes, diferente dos segundos, que dão importância para outros ‘desejos’, 

pois almejam lazer, luxo e circulação financeiro-mercantilizada.  

Nesse interim, como existe uma pluralidade múltipla dentro da cidade/sociedade 

como um todo, e como uns lutam por uma demanda, e outros por outra, existe lutas 

contraditórias que desencadeiam desencontros, desigualdades e desiquilíbrio social. A 

demanda pelo direito à cidade requer cada vez mais um novo olhar, não somente para 

estas demandas que o mundo fático retrata, mas sob o prisma voltado para a cidadania, a 

democracia, a sociabilidade, a sustentabilidade e inclusive pela manutenção dos direitos 

humanos e fundamentais de modo generalizado e horizontalizado. 

 

3  DESAFIOS DE UMA CIDADE PLURAL: CAMINHOS PARA UMA CIDADE JUSTA 

 

Lima (2013) acredita que o maior desafio e possivelmente o mais complexo para 

maximizar o direito à cidade e minimizar as desigualdades, está na adoção de medidas 

capazes de perfectibilizarem essas percepções e anseios. A realidade inquieta convida a 

sociedade à inventividade na efetividade, na organização e gestão de políticas públicas 

eficientes. O Estado tem o dever de garantir essas premissas, porém, conta com o apoio e 

envolvimento direto da sociedade, pois, diante de várias necessidades básicas não 

atendidas, é necessário envolvimento do maior número de pessoas capazes de se 

comprometer e articular esforços juntamente com o poder público para ampliar direitos e 

garantir a efetividades destes. O autor ainda ressalta que, é por meio da participação 

popular e do engajamento de cada cidadão em conjunto com as politicas públicas, que 

será possível exercer um controle social assertivo, podendo criar alternativas para superar 

obstáculos e desigualdades, tornando a cidade mais justa e inclusiva.  

Nessa perspectiva, Canettieri (2012) acredita que a cidade é obra de agentes 

históricos e agentes sociais, pois a ação deles é que vai produzir uma cidade. Sendo assim, 

as cidades contemporâneas em sua maioria são desiguais e injustas, a possibilidade de 

mudança desta realidade nua e crua que se apresenta, esta ligada a ação coletiva da 

população, devendo cada cidadão que habita em sua cidade se comprometer e se propor 

a modificar a maneira de como esta organizada a cidade para dar espaço a uma nova 

ordem, um novo cenário mais humano e equilibrado. Alcançar e concretizar uma cidade 

igualitária e o direito à cidade parece uma tarefa árdua, mas não é negligenciável, existem 

obstáculos a serem transpostos, mas é possível chegar a este objetivo.   
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A tecnologia e a informação atualmente estão na palma da mão. Todos vivem em 

um espaço que é garantido o direito de expressão, então, todos devem fazer valer este 

direito em prol do melhor, do coletivo, o egocentrismo deve ser suprimido. Por mais que 

pareça difícil, aos poucos, com mudanças pequenas, crescentes e contínuas, dia após dia, 

será possível se chegar mais próximo do que cada um espera e almeja: uma cidade mais 

justa, mais humana, segura, inclusiva e menos dispare.  

Nesse contexto, Khuri (2016) sustenta que uma cidade plural, justa e igualitária é 

um ideal que tem por objetivo e como um dos seus alicerces a valorização e a 

multiplicação dos espaços públicos, espaços estes, que são centros de convivência 

comunitária, justiça distributiva e respeito ao ser humano em todas as suas peculiaridades 

e sem distinção, abrangendo criança, adulto, deficiente ou idoso. Para se ter essa cidade 

justa, tudo deve ser pensado e repensado mantendo em primeiro lugar o respeito ao ser 

humano, independentemente da sua religião, da sua condição social, da sua raça, da sua 

cor, da opção sexual, enfim.  

Aduz ainda, a mencionada autora que o direito à cidade deve primar e buscar por 

valores que acabaram sendo esquecidos no tempo, pois a rotina atual, a industrialização 

e a urbanização passaram a orientar o crescimento na direção do desenvolvimento, porém, 

é necessário prospectar e verificar as novas necessidades do ser humano dentro da 

realidade que ele vive. Ressalta ainda, que é perceptível com o passar do tempo, o ser 

humano começou a ser mais individualista, não pensando de modo coletivo, assim, os 

espaços públicos se perderam no tempo, pois já não remetem a necessidade para 

manifestar a ação discursiva do ser indivíduo.  

Com essas explanações, é imprescindível uma reforma urbana que visem 

reconstruir, recriar o pertencer à cidade, pois o espaço público é a cidade, logo este é a 

expressão da democracia e isto precisa ser verdadeiramente resgatado, pois é a partir da 

participação da população e do controle social é que será possível a efetivação da 

democracia, das políticas públicas que darão um destino adequado à cidade. 

Na visão de Andrade e Franceschini (2017), acreditam que para perfectibilizar 

uma cidade justa e o direito à cidade devem contemplar quatro agendas urbanas 

internacionais no contexto brasileiro, sejam: cidades saudáveis, cidades sustentáveis, 

cidades inteligentes e cidades educadoras, pois essas agendas influenciam de algum modo 

da definição das prioridades, dos mecanismos, das estratégias, do desenvolvimento da 

cidade em si e da vida dos cidadãos que habitam ela, além de visar e reforçar o processo 
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transformador, participativo e que se atenta a equidade e diversidade. A agenda da cidade 

inteligente faz o uso da tecnologia e inovação para planejamento e gestão da cidade, para 

o desenvolvimento da infraestrutura e melhoria da qualidade de vida, já a agenda cidade 

educadora propõe ações com foco na educação como condutor do desenvolvimento 

pessoal e coletivo com o intuito de melhorar a convivência e a coesão social. A agenda 

cidade saudável se embasa na promoção da saúde e prioriza ações sociopolíticas.  E por 

fim, a agenda cidade sustentável promove ações de desenvolvimento sustentável que 

interage com o meio social, ambiental e ético.  

Por esta razão, Farias e Klein (2011) consideram que é dever de responsabilidade 

de cada cidadão preservar a sua cidade e o espaço ao seu redor, e consequentemente, 

presar pelo bem estar de todos os seres humanos que aí vivem. Os autores acreditam que 

todas as ações de cada pessoa, morais ou não, vão refletir direta ou indiretamente no modo 

de como outras pessoas desfrutam da cidade, de cada espaço urbano. Ainda elencam que 

se existe um problema, por exemplo, em um vizinho, o problema será do bairro, da cidade, 

e portanto, de cada um, devendo existir uma participação solidária que almeja e busca a 

todo instante concretizar direitos e garantir um ambiente propício a assegurar 

principalmente a dignidade da pessoa humana que é encontrada em todo e qualquer ser 

humano, devendo ser respeitada sob quaisquer circunstâncias.  

Assim, para se alcançar uma cidade justa, Farias e Klein (2011, p. 76) aduzem 

que: 

Não há maior ato de solidariedade e de respeito à dignidade humana, do ponto 

de vista da organização da cidade, do que o planejamento do desenvolvimento 

urbano. A preocupação coma justa distribuição espacial da população, a 

organização das atividades econômicas do município de modo a evitar e 

corrigir as distorções do crescimento urbano são preocupações do Estatuto da 

Cidade com o desenvolvimento de cidades justas. As políticas públicas devem 

estar, para isso, comprometidas com os mais altos princípios éticos. A exclusão 

social, a exploração imobiliária e a depredação do meio ambiente revelam, de 

outro modo, uma preocupação egoísta que foge à ética e ao respeito ao Estatuto 

da Cidade.  

 

Desse modo, é importante que cada cidadão assuma suas responsabilidades, 

retome e reforce o compromisso consigo mesmo no resgate e manutenção de valores e 

princípios que são caros para qualquer pessoa, e além do mais, espraie essa onda ética e 

cheia de virtudes à outras pessoas, pois a cidade é de todos, e é necessário constantemente 

manter uma cidade justa, igualitária e pacífica, que presa pela democracia, vise o 

desenvolvimento sustentável, igualitário, mantendo um equilíbrio possível dentro de uma 

realidade tão plural, dispare e complexa.   
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CONCLUSÃO 

  

Em vista da importância que se tem a cidade para cada cidadão e para a sociedade 

como um todo, a garantia do pleno e efetivo Direito à cidade é imprescindível. Como a 

cidade mantém em sua essência essa grandeza na diversidade, pluralidade e 

multiculturalismo, é relevantemente necessário ressaltar que essas características são 

enriquecedoras e transformadoras, sendo que tais, colaboram para que essas 

especificidades não se percam. Há lutas sociais que reivindicam e presam para 

manutenção do equilíbrio cultural e dos espaços, porém são necessários espaços públicos 

para garantir o exercício da democracia nas decisões que tangem não só o rumo das 

cidades, mas de todas as demandas da sociedade. 

Contudo, disponibilizar estes espaços não é a tarefa mais difícil, a maior 

dificuldade se encontra na garantia dessa participação com qualidade e efetividade. Cada 

cidadão deve se sentir inserido e capaz para poder representar e efetivar os anseios e as 

políticas urbanas. 

Nesse contexto, para concretizar o Direito à cidade e caminhar rumo a uma cidade 

mais justa, igualitária e inclusiva, cada um precisa fazer a sua parte. As agendas 

internacionais, o plano diretor de cada cidade, dentre outros instrumentos, são ferramentas 

que auxiliam e contribuem nesta trajetória, mas de nada adianta se não tiverem pessoas 

engajadas capazes de quererem fazer a mudança, pensar no coletivo, ter ética e alteridade 

nas ações, só assim para estar mais próximo do que se busca: uma cidade desenvolvida, 

amplamente democrática, sob o prisma e pautada nos direitos humanos e na cidadania e 

acima de tudo justa.  

Em síntese, o caminho não é automático e fácil, mas é possível com engajamento, 

participação e controle social, criando um elo horizontalizado entre administração 

pública/poder público e a população, garantindo a participação efetiva de todos com 

qualidade e consciência, e gradativamente resignificando os espaços da cidade, tornando 

a cidade mais inclusiva, sustentável, democrática e justa para a atual e para as futuras 

gerações, mantendo o equilíbrio possível dentro de uma realidade tão plural, dispare e 

complexa.   
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA À LUZ DA LEI Nº 13.465/2017 

 

Thaís Vanessa dos Santos da Silva1 

 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo elucidar a aplicabilidade da Lei 

13465/2017. Para o desdobramento desse estudo, foram abordadas questões relacionadas 

ao direito de propriedade, descrevendo de que forma este direito fundamental está 

regulamentado na legislação brasileira, bem como qual é a sua função social, e de que 

forma a Lei nº 13465/2017 pretende desburocratizar, simplificar, agilizar e destravar os 

procedimentos da regularização fundiária urbana. Assim, através de estudo bibliográfico, 

realizou-se a análise dos instrumentos de regularização fundiária urbana com a nova 

legislação referente à matéria, e as melhores formas de se garantir o direito fundamental 

de propriedade, regularizando os imóveis para assegurar uma moradia digna aos seus 

moradores. 

 

Palavras-chaves: Direito de propriedade. Regularização fundiária 

 

1 INTRODUÇÃO 

A República Federativa do Brasil ao se constituir em Estado Democrático de 

Direito, tem como fundamentos principais a cidadania e a dignidade da pessoa humana, 

assim, deve pautar suas condutas no pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 

e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Nessa perspectiva, tem-se a propriedade fundamento constitucional, mas, apesar 

de ter sido elevada ao patamar de direito fundamental, encontra-se condicionado ao 

cumprimento de sua função. 

No entanto, com a ausência de mais politicas públicas efetivas no Brasil que 

garantam o direito de propriedade, as implantações de loteamentos irregulares e 

clandestinos vêm aumentando significativamente e, como consequência, percebemos 

ocupações fora dos padrões urbanísticos, especialmente em infraestrutura e condições de 

habitação apropriada. Assim, o direito de propriedade acaba sendo violado, uma vez que 

a Constituição Federal promulgada em 1988, em seu artigo 5º, caput, e inciso XXII, 

reconhece o direito de propriedade com um direito fundamental, prevendo que cabe ao 

Poder Público uma atuação efetiva para aplicar as leis que tratam da regularização 

                                                           
1 Possui graduação em Direito pela Faculdade CNEC Gravataí (2017). Especialização em Direito e Processo 

do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2020). Pós-graduanda em Direito 

Administrativo e Gestão Pública pela Fundação Escola Superior Do Ministério Público Do Rio Grande Do 

Sul – FMP (2020-2021). Atualmente é advogada atuante na área trabalhista. 



710 
 

 
 

fundiária para efetivação de tal direito. Ademais, quando falamos em direito de 

propriedade deve ser observado se a propriedade cumpre sua função social, se está sendo 

exercido em conformidade com as suas finalidades econômicas e sociais, se está sendo 

preservada a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio 

histórico e artístico, bem como se vem sendo evitada a poluição do ar e das águas. 

Ante às ocupações fora dos padrões urbanísticos, a regularização fundiária vem 

como uma forma de política pública que se destina a reduzir tais desigualdades 

decorrentes da ocupação irregular do solo. Onde através da titulação, retira-se o ocupante 

da informalidade, insegurança e reconhece o seu direito à propriedade, devolvendo a sua 

cidadania e garantindo a sua integração ao convívio social. 

A Regularização Fundiária Urbana é um procedimento que visa garantir segurança 

de moradia aos cidadãos, e assegurar condições mínimas de sobrevivência digna.  

Assim, faz-se necessário a elucidação acerca do direito de propriedade às camadas 

mais populares que necessitam do título de suas propriedades, visto que são notórios os 

inúmeros casos de imóveis que se encontram irregulares, onde grande parte são famílias 

de baixa renda que não têm acesso a meios céleres para regularização de seus imóveis. 

Logo, o tema trata-se de um grande interesse social, já que diz respeito à realidade 

vivenciada por muitos brasileiros que desconhecem que trata da regularização fundiária. 

 

2  DO DIREITO DE PROPRIEDADE 

 

No que se refere ao direito de propriedade, é necessário entender que ao longo de 

toda nossa história o instituto da propriedade é pauta para diversas discussões, 

principalmente no que tange a sua correta conceituação.  (PEREIRA, 2017) 

De acordo com Lafayette (2004), o direito de propriedade, genericamente, 

engloba todos os direitos que podem ser reduzidos em valor pecuniário, mas que, 

ordinariamente, cuida-se do direito que tem por objeto direto ou imediato a coisa 

corpórea, sendo nesta acepção atribuído o nome de domínio. Pode-se dizer que o domínio 

é o mais completo dos direitos subjetivos, tratando-se de um direito real, onde o direito 

recai diretamente sobre a coisa, e para seu exercício independe de prestação de 

alguém(RODRIGUES, 2003). Neste sentido, Lafayette ” (2004, p. 98)define: "domínio é 

o direito real que vincula e legalmente submete ao poder absoluto de nossa vontade a 

coisa corpórea, na substância, acidentes e acessórios. 
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Por outro lado, em uma visão mais moderna, Elaine Pagani (2009, p. 53) leciona 

que, para se entender o conceito de propriedade “é essencial buscar a realidade histórica, 

sociológica, politica e econômica do momento a ser estudado porque o instituto da 

propriedade é dinâmico e flexível”. 

 Neste mesmo sentido, Caio Mario da Silva Pereira entende que não existe uma 

conceituação inflexível no que se refere ao instituto da propriedade: 

 

Direito real por excelência, direito subjetivo padrão, ou ‘direito fundamental’ 

(Pugliatti, Natoli, Plainol, Ripert e Boulanger), a propriedade mais se sente do 

que se define, à luz dos critérios informativos da civilização romano-cristã. A 

ideia de ‘meu e teu’, a noção do assenhoreamento de bens corpóreos e 

incorpóreos independe do grau de cumprimento ou do desenvolvimento 

intelectual. Não é apenas o homem do direito ou do business manque a percebe. 

Os menos cultivados, os espíritos mais rudes, e até crianças têm dela a noção 

inata, defendem a relação jurídica dominial, resistem ao desapossamento, 

combatem o ladrão. Todos ‘sentem’ o fenômeno propriedade. (PEREIRA, 

2017, p. 93) 

 

A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (FRANÇA, 1789) define em 

seu artigo 17 que: “como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela 

pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir 

e sob condição de justa e prévia indenização”. 

Nas palavras de Monteiro e Maluf(2012, p.125), sucintamente, “o direito de 

propriedade, o mais importante e o mais sólido de todos os direitos subjetivos, o direito 

real por excelência, é o eixo em torno do qual gravita o direito das coisas ” 

O Código Civil vigente não traz uma definição de propriedade, mas elucida os 

poderes do proprietário no artigo 1.228 no qual refere que “o proprietário tem a faculdade 

de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 

injustamente a possua ou detenha”.  

Sendo essa a definição adotada por Maria Helena Diniz (2014, p. 134) ao 

conceituar que a propriedade é “o direitoque a pessoa natural ou jurídica tem, dentro dos 

limites normativos, deusar, gozar e dispor de um bem, corpóreo ou incorpóreo, bem como 

dereivindicá-lo de quem injustamente o detenha. ” 

Neste mesmo sentindo, Caio Mario da Silva Pereira em sua obra define: 
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Fixando a noção em termos analíticos, e mais sucintos, dizemos, como tantos 

outros, que a propriedade é o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e 

reivindicá-la de quem injustamente adetenha. E ao mesmo tempo nos 

reportamos ao conceito romano, igualmente analítico: dominium estiusutendi 

et abutendi, quatenus iuris ratiopatitur. (PEREIRA, 2017, p. 94) 

 

Destarte, não há harmonia quanto à conceituação do direito de propriedade, mas 

uma variação de acordo com os princípios metodológicos, momento histórico, cultural, 

político, ideológico e econômico de quem venha estudá-lo. Mas deve-se observar para 

uma conceituação moderna do direito de propriedade as faculdades elementares de uso, 

fruição, disposição e reivindicação, já que estes formam a conceituação tradicional, 

conforme explica Elaine Pagani (2009).  

O artigo 1.228 do Código Civil ainda define o domínio, bem como o pondera em 

seus elementos, consistindo nos atributos ou faculdades inerentes à propriedade: uso, 

fruição e disposição da coisa. Sendo a propriedade o direito, ela compreende o poder de 

agir de forma diversa em relação ao bem, usando ou dispondo dele. (BRASIL, 2002) E 

tais elementos constitutivos correspondem ao jus utendi, fruendie abutendi e à rei 

vindicatio dos romanos, conforme frisa Maria Helena Diniz (DINIZ, 2014).  

 

3   FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E O ESTATUTO DA CIDADE 

 

Os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, preocuparam-se e em tratar 

sobre a política urbana. (BRASIL, 1988) O artigo 182 dispõe sobre a política de 

desenvolvimento urbano que será executada pelo poder Público Municipal, “tendo em 

vista o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, a fim de garantir o bem-

estar de seus habitantes”, como bem lembra Sílvio de Salvo Venosa (2012, p. 165). O 

parágrafo segundo do referido artigo dispõe que “a propriedade urbana cumpre sua função 

social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

plano diretor. ” 

Quanto ao artigo 182 da Constituição Federal, leciona Elaine Pagani: 

 
O art. 182 da Constituição Federal de 1988 traduz-se em norma de intensa 

densidade principiológica, pois traz em seu conteúdo os direcionamentos 

necessários para a consecução das politicas urbanas. Dessa forma, clamava por 

uma lei ordinária e de caráter nacional, que fixasse diretrizes gerais colocando 

à disposição do Pode Público municipal instrumentos jurídicos para a execução 

das políticas urbanas de regulamentação do uso da propriedade urbana de 

forma harmoniosa com o interesse coletivo e a realização das funções sociais 

da cidade (PAGANI, 2009, p. 64).  
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O artigo 183 da Constituição Federal ocupou-se da usucapião de área urbana, in 

verbis: 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta 

metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 

utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, 

desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (BRASIL, 

1988, Art. 183) 

 

Importante destacar que o Poder Público Municipal possui o Plano Diretor como 

instrumento necessário para corroborar com as políticas urbanas e com o planejamento 

urbano. Tendo como finalidade o dever de garantir que a propriedade urbana atenda a sua 

função social (PAGANI, 2009).  

A Lei n. 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade é um saudável instrumento 

de política de desenvolvimento urbano, cuja finalidade é regulamentar os artigos 

constitucionais, estabelecendo diretrizes gerais de política urbana.  

Ademais, no que se refere ao surgimento do Estatuto, Sílvio de Salvo Venosa 

(2012) destaca que esse diploma legal é fruto de uma extensa tramitação legislativa, visto 

que o Projeto foi apresentado em 1989.  O autor ainda frisa que: 

 

Seu cunho é eminentemente social, pois visa, liminarmente, o melhor 

aproveitamento da propriedade urbana, com os mesmos propósitos 

programáticos do mais recente Código Civil. Tanto assim que a lei apresenta 

capítulo programático sobre a “gestão democrática da cidade”, que visa à 

participação efetiva da comunidade nos problemas urbanos. (VENOSA, 2012, 

p. 166) 

 

No século passado uma das grandes questões era a propriedade imóvel, no que se 

referia ao uso adequado da terra. Sendo acentuada neste início de século XXI pelo 

desenvolvimento populacional, bem como pelo empobrecimento das nações. 

(RODRIGUES, 2003) 

A Constituição Federal promulgada em 1988, em seu artigo 5º, caput, einciso 

XXII, reconhece o direito de propriedade como um direito fundamental, e em seu inciso 

XXIII prevê que a propriedade atenderá a sua função social. Ao mesmo passo que, em eu 

artigo 170, inciso III, ao tratar da ordem econômica, garante o princípio da função social 

da propriedade. (BRASIL, 1988) 
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Para Elaine Pagani:  

 
(...) a propriedade, no Estado Democrático de Direito, deve atender não 

somente aos interesses do seu proprietário, mas também aos interesses da 

sociedade em todos os seus aspectos, quer sejam ambientais, econômicos, 

geração de rendas, vale dizer que o direito de propriedade não é mais protegido 

quando o titular negligencia a função da propriedade urbana ou rural. 

(PAGANI, 2009, p. 49) 

Nesta senda, com o direito de propriedade procura-se equilibrar a satisfação de 

interesses particulares, juntamente com sua função social, qual seja atender ao interesse 

público e ao cumprimento de deveres para com a sociedade.  (DINIZ, 2014) 

Como exemplo, prevê o artigo 1.228, § 1º, do Código Civil vigente: 

 

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, Art. 1.228) 

 

O referido Código além de prever a função social, previu a funçãosocioambiental. 

Devendo o proprietário preocupar-se além do ambiente cultural, como o patrimônio 

cultural e artístico, também o ambiente natural, como a fauna, flora e belezas naturais. 

Assim, o direito de propriedade continua sendo assegurado a todos os cidadãos 

desde que, estes, no exercício do direito de propriedade permitam que a propriedade 

exerça a função social. Na medida em que o titular do direito de propriedade não 

desempenha a respectiva função social da propriedade, o direito subjetivo e fundamental 

exclusivamente disponível ao interesse público para que, através do Poder Público, sejam 

proporcionados os meios de desempenho da função social daquela propriedade. 

(PAGANI, 2009) 

 

3  REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 

 

3.1 Conceito e objetivo 

 

Segundo a Lei n° 13.465, de 2017, a Regularização Fundiária Urbana, conhecida 

como REURB, é o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 

destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial 

urbano e à titulação de seus ocupantes. 
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A regularização fundiária tem o objetivo de transformar a irregularidade na 

ocupação do solo em domínio e posse legítima, a fim de cumprirem sua função social. 

Assim, o grande desafio do Poder Público é fazer este trabalho de forma a evidenciar a 

permanência das populações, moradores naquele espaço, evitando o reassentamento 

(RESCHKE, 2016).Assim prevê o artigo 10 da Lei 13.465, de 2017: 

 

Art. 10. Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios: 

I - identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, 

organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, 

de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à 

situação de ocupação informal anterior; 

II - criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial 

urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor dos seus ocupantes; 

III - ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de 

modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos 

informais regularizados; 

IV - promover a integração social e a geração de emprego e renda; 

V - estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à 

consensualidade e à cooperação entre Estado e sociedade; 

VI - garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas; 

VII - garantir a efetivação da função social da propriedade; 

VIII - ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes; 

IX - concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso 

do solo; 

X - prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais; 

XI - conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher; 

XII - franquear participação dos interessados nas etapas do processo de 

regularização fundiária. 

 

Considerando que é de duma importância que a regularização fundiária ocorra de 

maneira conjunta com as demais políticas públicas, torna-se necessário “um planejamento 

sistêmico para que não sejam reproduzidas as mesmas desigualdades, e dessa forma seja 

possível excluir todas as irregularidades pertinentes. ” (WOLF, 2016) 

Em que pese a existências de críticas quanto a sua constitucionalidade, a Lei 

13.465 de julho de 2017, antiga Medida Provisória 759, alterou aspectos primordiais para 

a regularização fundiária urbana e rural.  

A legislação que substituiu a Lei 11. 977/09 traz alterações complexas, onde 

aproximadamente 20 legislações foram alteradas, como o Estatuto da Cidade e a Lei de 

Registro Públicos, por exemplo.  

No entanto, de acordo com o Ministério das Cidades, a nova lei visa 

desburocratizar, simplificar, agilizar e destravar os procedimentos da regularização 

fundiária urbana. Ampliando as possibilidades de acesso à terra urbanizada pela 
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população de baixa renda. Ainda, promovendo o resgate da cidadania. (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2018) 

Ampliou-se o alcance da Regularização, uma vez que se considerou todos os 

núcleos informais com usos e características urbanas, mesmo que situados em zonas 

rurais. 

Ainda, alterou-se, o conceito de assentamento irregular para núcleo urbano 

informal, contemplando, assim, os núcleos clandestinos, irregulares ou aqueles nos quais, 

atendendo à legislação vigente à época da implantação ou regularização, não foi possível 

realizar a titulação de seus ocupantes, sob a forma de parcelamentos do solo, de conjuntos 

habitacionais ou condomínios, horizontais, verticais ou mistos. 

 

3.2 Papel dos entes federados 

 

Considerando que a moradia é direito fundamental que busca instrumentalizar o 

acesso à justiça social e à igualdade material entre as pessoas, o poder público tem o dever 

de fomentar políticas públicas que tendem a efetivar esse direito fundamental.  

Segundo Elaine Pagani (2016), é importante haver uma integração entre as ações 

do órgão municipal que trata das questões de regularização e habitação (Prefeitura 

Municipal) e a Câmara Municipal e a Câmara de Vereadores, Registro Público de 

Imóveis, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário e as lideranças 

comunitárias, visto que todos estes citados estão envolvidos no processo de regularização 

territorial.  

Diante de tais situações, frisa-se que o artigo 182 da Constituição Federal prevê 

que a política de desenvolvimento urbano é de responsabilidade do Município, onde deve 

executá-la conforme diretrizes gerais fixadas em lei federal. (BRASIL, 1988) 

Importante destacar que: 

 
As ocupações irregulares, portanto, não são um problema de direito individual 

entre o ocupante e o Poder Público, mas decorrem de um passivoambiental que 

as cidades precisam enfrentar, tanto no que diz com a necessidade de 

implementar a regularização fundiária tanto como política pública, nas suas 

três dimensões – urbanística, jurídica e registrária -, quanto importância de 

criar um mercado que produza habitação popular regular, que a população de 

baixa renda tenha condições de adquirir.(REVISTA PROCURADORIA-

GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, 2003)  

 

 

 



717 
 

 
 

Neste sentido, dispõe o artigo 9ºda Leinº 13.465/17 que: 

 

Art. 9 Ficam instituídas no território nacional normas gerais e 

procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a 

qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 

destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao 

ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. 
 

 

O parágrafo primeiro do artigo 9º determina que os poderes públicos formularão 

e desenvolverão no espaço urbano as políticas de suas competências seguindo os 

princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e ordenação territorial, 

buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando seu uso de forma 

funcional. 

3.3 Modalidades 

 

A Lei n° 13.465, de 2017 simplificou a classificação da Reurb dando ao Município 

a competência para determinar a modalidade de regularização, se de Interesse Social - 

Reurb-S ou de Interesse Específico Reurb-E.  

O artigo 13 da Lei manteve as duas modalidades de regularização fundiária já 

conhecidas: Regularização Fundiária de Interesse Social – REURB-S e Regularização 

Fundiária de Interesse Específico – REURB-E, acabando com a modalidade chamada 

pela doutrina de Regularização Inominada, que era prevista no art. 71, da Lei nº 

11.977/2009. 

Assim, de com acordo com o inciso I do artigo 13,Reurb de Interesse Social, 

conhecida como Reurb-S, é a regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos 

informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, sendo declarados 

em ato do Poder Executivo municipal. E o inciso II determina que Reurb de Interesse 

Específico, conhecida como Reurb-E, é a regularização fundiária aplicável aos núcleos 

urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o 

inciso anterior. 

Nota-se que com a legislação anterior, eram requisitos para enquadramento na 

Regularização de Interesse Social: (i) população de baixa renda; (ii) área ocupada de 

forma mansa e pacífica por pelo menos 5 anos; (iii) imóveis em ZEIS (Zona Especial de 

Interesse Social definida em lei) ou área pública declarada de interesse para implantação 

de regularização fundiária de interesse social. 
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E pela legislação atual, a REURB-S servirá para regularizar núcleos informais 

ocupados por população de baixa renda, não há critério temporal ou de localização. 

Já aRegularização de Interesse Especifico é definida por exclusão na nova 

legislação. No entanto, como há somente um requisito a ser cumprido para 

enquadramento na REURB-S, qual seja, população de baixa renda, as duas modalidades 

têm poucos pontos de diferenciação conceitual. Assim, não existe uma definição legal 

objetiva para identificar se determinada população é ou não de baixa renda, cabendo 

apenas ao Ente Municipal essa classificação.(MACEDO, 2016) 

Destaca-se que a regularização na categoria de interesse social, traz inúmeras 

vantagens, como os critérios diferenciados para consolidação de área de preservação 

permanente, custeio de projeto e de obras de infraestrutura e pagamento de emolumentos 

de registro. 

O parágrafo segundo do artigo 9º da Lei nº 13.465/17determina que “aReurb 

promovida mediante legitimação fundiária somente poderá ser aplicada para os núcleos 

urbanos informais comprovadamente existentes, na forma desta Lei, até 22 de dezembro 

de 2016”. Onde a legitimação fundiária é o Instrumento criado pela nova legislação, que 

a critério do ente público possibilita a aquisição de direito de propriedade, àquele que 

detiver área pública ou possuir área privada, integrante de núcleo urbano informal 

existentes até 22 de dezembro de 2016. 

Prevê o artigo 23 da referida Lei que: 

 

Art. 23.  A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do 

direito real de propriedade conferido por ato do poder público, exclusivamente 

no âmbito da Reurb, àquele que detiver em área pública ou possuir em área 

privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de 

núcleo urbano informal consolidado existente em 22 de dezembro de 2016.   

§ 1o Apenas na Reurb-S, a legitimação fundiária será concedida ao 

beneficiário, desde que atendidas as seguintes condições:  

I - o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel 

urbano ou rural;  

II - o beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou 

fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em 

núcleo urbano distinto; e  

III - em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja 

reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação.   

 

Diante disso, importante entender que a Lei da regularização fundiária considera 

como núcleo urbano o assentamento humano, com uso e características urbanas, 

constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento 
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prevista na Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, independentemente da propriedade 

do solo, mesmo que situado em área qualificada ou inscrita como rural. 

O núcleo urbano informal, a Lei considere como aquele clandestino, irregular ou 

no qual não foi possível realizar, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a 

legislação vigente à época de sua implantação ou regularização. E núcleo urbano informal 

consolidado como aquele de difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a 

natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de 

equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município. 

Importante destacar que loteamentos irregulares possuem registro no Cartório de 

Registro de Imóveis, todavia não cumprem os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, 

como por exemplo, a implantação de escoamento de águas da chuva, iluminação pública, 

esgotamento sanitário, abastecimento de água potável e energia pública e domiciliar, 

trazendo sérios prejuízos aos consumidores e moradores. E loteamentos clandestinos que 

iniciam as vendas dos lotes mesmo sem registro no Cartório de Registro de Imóveis, logo, 

sem autorização para realizar as vendas ou promessas de vendas. (CAMPOS, 2017) 

Os loteamentos ilegais existentes no Brasil, na maioria das vezes, são lugares com 

pouca ou nenhuma infraestrutura instalada, serviços públicos deficitários ou inexistentes 

(escolas, postos de saúde etc.), edificações não submetidas à aprovação da Prefeitura que 

geram um adensamento populacional geralmente constatado pela sobreposição de 

edificações sem respeito à área mínima dos lotes, superando o limite estabelecido nas 

diretrizes municipais para a área. 

Os imóveis não possuem documentação básica para que os moradores tenham as 

prerrogativas que o sistema legal oferta à propriedade legal, como por exemplo, o acesso 

aos meios de financiamento e a possibilidade do exercício pleno dos direitos sucessórios. 

(D’OTTAVIANO; SILVA, 2016) 

Logo, a regularização não deve ser atendida só como a obtenção do título de 

propriedade do imóvel, representando a efetivação do direito da propriedade do imóvel, 

“mas também como forma de direito à cidade e garantia do acesso à moradia digna, 

acompanhada das benfeitorias urbanas (infraestrutura, serviços etc.) e habitacionais 

mínimas necessárias. ”(D’OTTAVIANO; SILVA, 2016) 

De outra banda, quanto à legitimação da posse, de acordo com o artigo 25 da Leinº 

13.465/17 que dispõe sobre a regularização fundiária,a legitimação de posse, instrumento 
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de uso exclusivo para fins de regularização fundiária, trata-se de ato do poder público 

destinado a conferir título, por meio do qual fica reconhecida a posse de imóvel objeto da 

Reurb, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da ocupação e da natureza da 

posse, o qual é conversível em direito real de propriedade. 

Assim, as alterações no instrumento já existente ampliam as possibilidades de 

conversão de propriedade para além dos limites trazidos pela usucapião urbana (250m² e 

05 anos de posse – imóvel residencial). Imóveis residenciais ou não, com áreas superiores 

à 250m², deverão seguir os requisitos das demais modalidades da usucapião, não estando 

mais excluídos da legitimação de posse. Logo, fora simplificado o procedimento 

existente, retirando a obrigação prévia da demarcação urbanística (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2018).O artigo 26 da Lei nº 13.465/17determina que: 

 

Art. 26.  Sem prejuízo dos direitos decorrentes do exercício da posse mansa e 

pacífica no tempo, aquele em cujo favor for expedido título de legitimação de 

posse, decorrido o prazo de cinco anos de seu registro, terá a conversão 

automática dele em título de propriedade, desde que atendidos os termos e as 

condições do art. 183 da Constituição Federal, independentemente de prévia 

provocação ou prática de ato registral.   

§ 1o  Nos casos não contemplados pelo art. 183 da Constituição Federal, o 

título de legitimação de posse poderá ser convertido em título de propriedade, 

desde que satisfeitos os requisitos de usucapião estabelecidos na legislação em 

vigor, a requerimento do interessado, perante o registro de imóveis 

competente.   

§ 2o  A legitimação de posse, após convertida em propriedade, constitui forma 

originária de aquisição de direito real, de modo que a unidade imobiliária com 

destinação urbana regularizada restará livre e desembaraçada de quaisquer 

ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua 

matrícula de origem, exceto quando disserem respeito ao próprio beneficiário.  

 

3.4 Legitimados para requerer a REURB 

 

Quanto aos legitimados, o artigo 14 da Lei nº 13.465/17estabelece quem pode 

requerer a Reurb:  

Art. 14.  Poderão requerer a Reurb:  

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, diretamente 

ou por meio de entidades da administração pública indireta;  

II - os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou 

por meio de cooperativas habitacionais, associações de moradores, 

fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de 

interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade 

atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização 

fundiária urbana;  

III - os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou 

incorporadores;  

IV - a Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes; 

e  

V - o Ministério Público.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art183
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art183
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No entanto, é importante destacar que os referidos legitimados poderão promover 

todos os atos necessários à regularização fundiária, inclusive requerer os atos de registro, 

porém quem é competente para aprovar a REURB é o Município, vez que cabe a ele a 

execução da política de desenvolvimento urbano, conforme artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal de 1988. (BRASIL, 1988) 

 

3.5 Fases da Reurb 

 

As fases da Reurb são o requerimento dos legitimados, elaboração do projeto de 

regularização fundiária, processamento administrativo do requerimento, classificação da 

modalidade e notificações, análise e saneamento do processo administrativo, aprovação 

do projeto de regularização, expedição da Certidão de Regularização Fundiária – CRF e 

registro da CRF e projeto aprovado com abertura de matrículas individualizadas. 

Cabendo aos Municípios classificar as modalidades da Reurb (S ou E), processar, 

analisar, aprovar os projetos de regularização fundiária e encaminha-los ao registro, 

notificar os proprietários, loteadores, incorporadores, confinantes e terceiros 

eventualmente interessados, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 dias, 

contados da data de recebimento da notificação. 

Já o projeto de regularização compreende-se no levantamento planialtimétrico 

cadastral com georreferenciamento, planta do perímetro com demonstração das 

matrículas ou transcrições atingidas, quando possível, projeto urbanístico de 

regularização e memoriais técnicos, estudo técnico para situação de risco, quando for o 

caso, estudo técnico ambiental, quando for o caso, cronograma físico de obras e serviços 

de implantação da infraestrutura essencial e compensações urbanísticas e ambientais, 

termo de compromisso assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo 

cumprimento do cronograma físico. 

Considera-se infraestrutura essencial o sistema de abastecimento de água potável, 

coletivo ou individual, sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo 

ou individual, rede de distribuição de energia elétrica domiciliar, sistema de drenagem, 

quando necessário, bem como outros equipamentos a serem definidos pelos Municípios 

em função das necessidades locais e características regionais. 

A certidão de regularização fundiária – CRF é o documento expedido pelo 

Município quando da aprovação da Reurb, constituído de projeto de regularização 
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fundiária aprovado, cronograma físico de implantação da infraestrutura essencial e 

compensações urbanísticas e ambientais, termo de compromisso relativo a execução do 

cronograma, no caso de Legitimação Fundiária e da Legitimação de Posse, a listagem dos 

ocupantes do núcleo urbano com a devida qualificação e os direitos reais que lhes foram 

conferidos. 

De acordo com o artigo 42 da Lei nº 13.465/17, o registro da CRF e do projeto de 

regularização fundiária aprovado será requerido diretamente ao oficial do cartório de 

registro de imóveis da situação do imóvel e será efetivado independentemente de 

determinação judicial ou do Ministério Público. E uma vez registrada a CRF, será aberta 

matrícula para cada uma das unidades imobiliárias regularizadas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por todos os aspectos mencionados, a propriedade é um direito real por excelência, 

elencada no rol de direitos fundamentais e declarada como um direito inviolável e 

sagrado, devendo ser garantida pelo Estado. O Poder Público tem o dever de pautar suas 

condutas no pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar 

de seus habitantes, garantindo a dignidade da pessoa humana, e deve preocupar-se em 

promover instrumentos de efetivação dos direitos sociais. 

Com a regularização fundiária urbana surge diversos benefícios, haja vista que 

além de promover o desenvolvimento urbano e social, incrementa a arrecadação do 

Município e impulsiona a economia, por meio da geração de créditos bancários e 

valorização do seu imóvel. 

A lei nº 13.465/2017 trouxe inegáveis alterações positivas para resolver uma boa 

parte das irregularidades fundiárias urbanas, onde a regularização fundiária poderá ser 

realizada com um custo menor ou até mesmo sem custo para o beneficiário, dependendo 

do caso concreto. Sem dúvidas, a referida Lei pretende desburocratizar e simplificar os 

procedimentos da regularização fundiária urbana.Ainda, trouxe atribuições aos 

municípios, que serão responsáveis por classificar, caso a caso, as modalidades da Reurb 

(Reurb-S ou Reurb-E), processar, analisar e aprovar os projetos de regularização 

fundiária, notificar os proprietários, loteadores, incorporadores ou confinantes. No 

entanto, é preciso que haja cooperação do Poder Público Municipal, Cartórios, população 

beneficiada, prestadores de serviços públicos, MP, Judiciário, Defensoria Pública, com 
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participação proativa na concretização da justiça social, bem como para evitar a criação 

de novas ocupações irregulares e clandestinas nos Municípios. 
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A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA: UMA ANÁLISE ATRAVÉS 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Thatyane Regina Gomes Oliveira Colares1 

 

Resumo: O presente trabalho objetiva refletir sobre a função social da propriedade urbana, 

além disso, pretende demonstrar a importância da evolução histórica do entendimento sobre 

a função social da propriedade, já que se não houvesse essa mudança, ainda se teria um 

pensamento egoísta sobre as propriedades e aumentaria a quantidade de bens vazios e sem 

utilização, podendo ser imóveis ou terrenos. A Constituição Federal de 1988 quebrou o 

paradigma que se tinha há anos sobre a propriedade do bem e inseriu a função social da 

propriedade nas cláusulas pétreas do artigo 5º. Altera-se a ideia da propriedade apenas como 

um objeto individual e passa-se a perceber que faz parte de um todo, em que seu 

descumprimento acaba afetando a coletividade e trazendo sanções para evitar que aconteça 

a sua má utilização e o desrespeito ao meio ambiente equilibrado que não pode ser mais 

esquecido pela sociedade. 

Palavras-chave: Função Social da Propriedade. Propriedade. Constituição Federal. 

Cláusula Pétrea. 

 

INTRODUÇÃO 

O entendimento sobre a propriedade foi modificado ao deixar de ser apenas focado 

na aquisição e após não havia uma preocupação em como seria seu uso, contudo, depois da 

Constituição de 1988 ter expressamente citado a função social da propriedade, passou-se a 

salientar o interesse da coletividade e seus benefícios. Existem muitas pessoas morando em 

situações sub-humanas e ao mesmo tempo, diversos imóveis fechados e sem serem 

utilizados, fato que não deveria ocorrer em pleno século XXI.  

Falar em direito de propriedade tende a gerar um conflito com outros princípios 

fundamentais que também são considerados valores constitucionais, como o acesso à 

moradia e a terra. É preciso ter um cuidado para que não cause divergências, por ser um 

direito essencial e uma das bases do funcionamento do sistema econômico. 

Nas Constituições brasileiras de 1934 e 1967, não se tratava expressamente sobre a 

função social da propriedade, apenas reforçava que ela existia, contudo após esse período, a 

Constituição de 1988, passou a estabelecer que a propriedade precisa atender a sua função 

                                                           
1 Advogada e Funcionária Pública Federal na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Porto Alegre, 

RS, Brasil. Bacharela em Direito pela PUCRS. Pós-Graduada em Direito e Processo do Trabalho, Direito e 

Processo Civil e Direito Eletrônico pela Universidade Estácio de Sá. Mestranda em Direito pela FMP. 
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social. Políticas Públicas precisam ser feitas, pois o Brasil é um país em que há concentração 

de rendas e terras para poucas pessoas, sendo necessária uma conscientização além das 

normas regulamentadoras. 

A pesquisa é bibliográfica e o método utilizado foi dedutivo, pois buscou-se explorar 

o assunto através de premissas gerais para as específicas. Assim, o primeiro capítulo abordou 

uma noção geral sobre a propriedade e sua função social, no segundo tópico, discorreu-se 

sobre o não cumprimento da função social da propriedade, e após, as considerações finais. 

 

1. BREVE NOÇÃO SOBRE A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

URBANA 
 

A visão constitucional individualista que se tinha sobre a propriedade foi alterada 

com o artigo 113, inciso 17 da Constituição Federal de 1934 2, em que pela primeira vez, foi 

interpretada como função social da propriedade, pois começou-se a ser necessário o 

pensamento na coletividade. É importante frisar que o termo propriamente dito,  apenas foi 

expressamente referido na Constituição Federal de 1967, em seu artigo 157, inciso III 3 e 

incluído no rol de princípios da ordem econômica e o motivo foi que “diante do esgotamento 

dos recursos naturais, na década de 1960, começa a florescer a conscientização mundial da 

importância do meio ambiente”(GUERRA, 2010, p. 53) .  

Como asseguram, “foi, no entanto, a Constituição Federal de 1988 que elevou a 

defesa do meio ambiente (art.225) e a observação da função social da propriedade (art. 5 º, 

XXIII) à condição de direitos fundamentais” (COELHO; PINTO, 2017, p. 102). Entretanto, 

o uso da propriedade ainda é pensado de uma maneira extremamente egocêntrica e não 

enfatizando a sociedade, ressaltando que ainda é preciso uma mudança na compreensão da 

população. 

                                                           
2 Art. 113: A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 

concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 17) É 

garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma 

que a lei determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da lei, mediante 

prévia e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, poderão as 

autoridades competentes usar da propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado o direito à 

indenização ulterior.  
3 Art. 157: A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes princípios: III - 

função social da propriedade. 
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A Carta Magna de 1988, trouxe em seu artigo 5º, os incisos XXII e XIII 4, 

demonstrando a preocupação do legislador em proteger esse direito fundamental que por 

muitas vezes é abandonado e seu uso negligenciado. É preciso destacar a importância do 

princípio da solidariedade com a propriedade, já que, atualmente não se pode pensar apenas 

em si e sim, na comunidade. 

Para Georges Humbert: 

 
Isto significa que, tendo natureza de norma jurídica independente e posta no nosso 

ordenamento jurídico, a função social da propriedade tem conotação de dever 

jurídico que obriga a todos os detentores do domínio. Assim, o proprietário não 

deve apenas abster-se de praticar determinados atos contrários à lei ou ao interesse 

coletivo, como na hipótese de abuso de direito. Estará obrigado também a agir, a 

adotar condutas positivas no sentido de imprimir ao bem um uso em consonância 

não só aos seus interesses individuais, mas também aos de interesse da 

coletividade, vinculando a todos, inclusive ao poder público (HUMBERT , 2009, 

p. 107). 

 

O direito de propriedade é um dos pilares do ordenamento jurídico brasileiro, pois 

mesmo não querendo, a propriedade é a base da sociedade, talvez menos que antigamente, 

contudo ainda supervalorizada. Ainda se tem uma grande parcela da população que não 

possui meios de comprar um imóvel ou terreno e ao mesmo tempo, muitas edificações e 

terrenos abandonados ou fechados que poderiam estar sendo melhor utilizados, causando 

assim um contrassenso e ao mesmo tempo demonstram a divisão social. 

Como caracteriza Gustavo Cardoso: 

 

Num mundo em que a propriedade tradicional cada vez mais cede espaço àquela 

propriedade imaterial, difusa e intelectual, essa é uma tendência natural. Os 

valores patrimoniais sociais, antes apegados aos imóveis por si só (idade média), 

passam lentamente, em face da evolução social e tecnológica, a prestigiar agora 

um complexo de conceitos serviços e usos agregados, ou seja, à valores intangíveis 

(CARDOSO, 2018, p. 282). 

 

Com a utilização da propriedade, se está buscando uma maior qualidade de vida para 

os cidadãos e ao mesmo tempo a sustentabilidade ambiental, pois com o aumento de 

propriedades vazias, a população acaba indo para as periferias por serem áreas mais baratas 

e muitas vezes apenas possuem a posse, por não terem dinheiro para comprar em outro lugar. 

                                                           
4 Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade atenderá a sua função social. 
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Ocupam espaços que não são nem permitidos, por isso que atualmente se está observando a 

natureza reagindo, causando uma deterioração do meio ambiente, por causa da busca de um 

lugar para morar e que muitas vezes é impróprio, assim, diariamente há inúmeros casos de 

desabamentos de terra, causando a morte de vários moradores. 

Ocorre que desde a infância, as pessoas são bombardeadas com ensinamentos do 

senso comum que para encontrar a felicidade é preciso adquirir um imóvel, até mesmo se 

escutando todos os dias nos meios de comunicação, entretanto sem conseguirem alcançarem 

esse sonho e muitas vezes nem tendo um endereço. O sonho do imóvel próprio é almejado 

por todos e diariamente destacado na mídia a sua importância e a facilidade em adquirir, 

mesmo que para isso, seja necessário pagar um financiamento com o prazo de 20 ou 30 anos 

para quitar as prestações, contudo, não há o mesmo incentivo para informar que as 

propriedades precisam ser ativas. 

Segundo Bianca de Faria: 

 

Uma sociedade que não tivesse a garantia de se apropriar, defender e garantir o 

produto do seu labor, certamente seria uma sociedade que não se fortaleceria social 

e economicamente, na medida em que não teria ambição de prosperidade e de 

crescimento.  A defesa do direito de propriedade, portanto, é forma de manter 

íntegro o nosso ordenamento social e econômico, a fim de que as pessoas, com 

base nessa segurança, permaneçam ativas e fortalecendo a economia (FARIA, 

2018, p. 95-96). 

 

É importante destacar que o objetivo não é sair distribuindo as propriedades e sim, 

dar um aproveitamento para aquele lugar que está vazio ou até mesmo abandonado, assim, 

pensando na coletividade, já que existem cidadãos morando em condições precárias e em 

ambientes de risco. A pessoa que vive excluída da sociedade, por morar em regiões mais 

afastadas ou por não ter uma propriedade, tendem a se sentir fora da comunidade, como se 

não pertencessem ao grupo. 

De acordo com Eduardo de Souza: 

O direito de propriedade foi assegurado pela Constituição e a função social da 

propriedade introduzida como cláusula pétrea, status também do direito de 

propriedade. Vale dizer, se o direito à propriedade foi garantido pelo legislador 

constitucional, a função social da propriedade deve prevalecer até mesmo com 

relação à tal garantia, pois a propriedade não deve ficar em órbita dos interesses 

individuais, deve atender à sua função social: ser útil economicamente, produtiva, 

atender às necessidades da justiça social. Busca-se uma sociedade mais justa e 

igualitária, o uso da propriedade deve respeitar o meio ambiente, as relações de 

trabalho, o bem-estar social. O interesse social, por vezes, pode não coincidir com 

o interesse do proprietário e, nesse caso, prevalecerá o interesse social, em 

decorrência da função social da propriedade (SOUZA, 2018, p. 129-130). 
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O direito de propriedade precisa ser observado juntamente com a sua função social, 

apesar de não ser a doutrina majoritária, entretanto alguns autores compreendem que tende 

a restringir a propriedade e a outra vertente que a função social não é limitadora e sim uma 

parte da estrutura da propriedade. Assim, “o direito de propriedade é legitimado socialmente 

pelo adequado exercício por parte de seu titular, justificando-se assim o respeito de todos a 

esse direito e sua integral proteção” (SANTOS, 2019, p. 138). 

 

2. A DESAPROPRIAÇÃO COMO SANÇÃO AO NÃO CUMPRIMENTO DA 

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA 

  

Um imóvel ou terreno abandonados  ferem o interesse coletivo, tendo em vista as 

inúmeras famílias que não possuem um lugar para morar, contudo para que uma propriedade 

esteja cumprindo a sua função social, precisa entre outras opções, ser edificada com alguma 

finalidade, seja de habitação, com fins comerciais, entre outros, outra possibilidade é quando 

preserva o meio ambiente.  

A legislação sobre a desapropriação se encontra no Decreto-Lei 3.365 de 1941, 

tratando quando for por utilidade pública e a Lei nº 4.132 de 1962, em casos de interesses 

sociais, buscando possibilitar uma correção da distribuição da propriedade ou subordinando 

seu uso ao bem-estar social. A propriedade urbana precisa cumprir sua função social e caso 

não ocorra, a Constituição prevê sanções em seu artigo 182 § 4º 5, pois o objetivo é visar o 

interesse do bem comum, pois as cidades não conseguem mais crescer, apenas pensando 

individualmente e com imóveis ou terrenos sendo mal utilizados. 

Nesse sentido vem Daniel Gaio: 

A ideia central que permeia o princípio da função social da propriedade é a da 

necessária compatibilização entre os interesses privados e públicos, de modo que 

a propriedade não tenha apenas utilidade para o titular do domínio, mas atenda 

também aos variados interesses da coletividade, conforme as diferentes exigências 

sociais existentes em cada momento histórico (GAIO, 2015. p 153). 

                                                           
5 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. 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, 

nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 

promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

progressivo no tempo; III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 

previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais 

e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 
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Já que o proprietário está com o terreno ou o imóvel vazio e sem utilização, tendo 

em vista, o aumento considerável de famílias desabrigadas, acaba o Poder Público 

desapropriando para que aquele bem cumpra sua função social. Outro fato é quando há 

necessidade de obras na cidade para melhorar algum ponto e aquele bem, está atrapalhando 

a continuação da reforma, sendo também um caso de desapropriação. 

De acordo com Betânia Alfonsin e Edésio Fernandes: 

 
No Brasil, como internacionalmente, a desapropriação-eufemisticamente 

denominada em diversos contextos como “aquisição compulsória” ou “exercício 

do domínio eminente do poder público” – tem historicamente gerado tensões 

jurídicas e resistências políticas, tanto da parte dos proprietários afetados, como 

da parte dos juízes e tribunais envolvidos em processos de resolução de conflitos. 

A desapropriação é um instituto jurídico essencialmente complexo: por um lado, 

significa a supressão da propriedade de um bem imóvel particular visando à sua 

incorporação ao patrimônio público mediante o pagamento de uma indenização ao 

proprietário; por outro lado , representa a plena consagração do instituto jurídico 

da propriedade individual, pois são justamente o reconhecimento e a garantia 

constitucional do direito de propriedade que acarretam o dever de indenizar pela 

desapropriação, como regra geral, mediante prévia e justa indenização em dinheiro 

(FERNANDES; ALFONSIN, 2009. p. 23). 

 

Assim vem, Adriana Lima e Edson Macedo Filho: 
 

De maneira geral, autores do Direito Administrativo e do Direito Civil, em 

diferentes épocas, conceberam ou têm concebido o instituto da desapropriação 

como aquele modo mais drástico intervenção do poder público na propriedade 

privada, justificando atender a um determinado interesse público. Em que pese 

algumas poucas variações na forma como são apresentados os conceitos, a 

definição corrente da desapropriação é apontada, no âmbito doutrinário, como 

sendo o procedimento através do qual o Estado, premido pela necessidade ou 

utilidade pública ou por interesse social, adquire compulsoriamente de alguém, a 

seu juízo de conveniência e oportunidade, certo bem, mediante pagamento de 

indenização justa, prévia e em dinheiro(LIMA; MACEDO FILHO, 2009. p. 225). 

   

A visão atual da doutrina e legisladores é buscar o bem social, porque os recursos 

naturais estão se esgotando e as construções em locais impróprios impulsionam mais essa 

destruição. Não dá mais para dissociar a ideia de propriedade e meio ambiente, assim não é 

uma intervenção abusiva do Estado quando a propriedade não está cumprindo sua função 

social e ocorre a desapropriação, já que o enfoque é na coletividade. 

Rogério Gesta Leal vem em outro sentido ao afirmar que: 

 
Fácil concluir que, para esta função social atingir sua finalidade, devem estar 

assegurados, dentre outras coisas: acesso de todos à moradia; a justa distribuição 

dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização das áreas ocupadas 

por população de baixa renda; a proteção, preservação e recuperação do meio 

ambiente natural e construído (LEAL, 1998, p. 121). 
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A crítica apresentada pelo professor Rogério Gesta Leal, demonstra a necessidade de 

conscientização da população, pois o Brasil ainda é um país extremante capitalista, em que 

se têm muitas propriedades nas mãos de uma minoria e ao mesmo tempo, o Poder Público 

não pode negligenciar as pessoas que estão em situação vulnerável, conforme traz Jacques 

Alfonsin ao discorrer que “o poder de uso desse espaço fica “privado”, apenas, para quem 

tem poder econômico de adquiri-lo” (ALFONSIN, 2013, p. 65). Ocorre um desnivelamento 

social, em que por vezes, as pessoas ocupam propriedades, buscando apenas um teto para 

passar as noites e são situações recorrentes, logo com a intervenção do Estado, a 

desapropriação de propriedades abandonadas, seja necessária. 

Não se pode permanecer com uma ideia egoísta da propriedade, pois o bem coletivo 

está acima de todos os pensamentos retrógrados, já que o proprietário tem a possibilidade de 

explorar, construir e edificar seu bem, portanto, possui alternativas para que não fique vazio 

e sem uma circulação econômica. “A atual realidade exige do titular de solo que se 

comprometa a fazer com que seus bens sejam fonte de riqueza própria e coletiva, sob pena 

de intervenção do Estado se instalar em seus bens para ver cumprida a exigência 

constitucional de atendimento a função social” (RODRIGUES, 2011, p.130 -131). 

É importante frisar que não adianta o Poder Público aplicar as sanções em casos de 

não cumprimento da função social, necessita-se também de um desenvolvimento urbano, 

pois são situações que precisam estar juntas pelo bem social. Assim, não tem como dissociar 

o direito de propriedade da função social, visto que os dois precisam estar em conformidade 

para evitar possíveis sanções, como por exemplo, o cidadão que for desapropriado não 

receberá a indenização de maneira prévia e em dinheiro, mas sim em parcelas anuais, iguais 

e sucessíveis que podem levar até 10 (dez) anos para receberem. 

As punições são necessárias para os proprietários entenderem a grande 

responsabilidade que é cumprir a função social, pois no momento que a sociedade fica inerte, 

dá o recado que é permitido e logo, a dignidade da pessoa humana e meio ambiente também 

podem ser desrespeitados. Ainda não se teve o impacto que era pretendido com a Carta 

Magna de 1988, pois ainda há diversos proprietários que não exercem a função social, 

entretanto foi um avanço à sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Anteriormente à Carta Magna de 1988, a função social da propriedade era limitada 

pelo direito de propriedade e como não estava expressa em lei, não havia muito efetividade 

em sua cobrança, contudo após, começou a fazer parte da propriedade, avançando juntas 

para um crescimento no interesse do bem social. O objetivo é tentar diminuir as diferenças 

sociais e aproximar as pessoas que, por muitas vezes abandonadas pela sociedade, acabam 

não se sentindo pertencendo à comunidade, ou seja, o sentimento é de que são invisíveis 

perante os outros cidadãos. 

A função social possui cláusulas gerais no ordenamento para a sua aplicação, logo, 

são hipóteses previstas em formato geral, assim, conseguem abranger um grande número de 

possibilidades. Apesar de não ser o foco do presente artigo, o Código Civil, o Estatuto da 

Cidade e o Plano Diretor também serão grandes aliados na fiscalização e definição de como 

os bens estarão cumprindo a sua função perante à sociedade.  

Para uma efetivação da proteção do direito fundamental de propriedade, é necessário 

que o Estado garanta  mais acesso para que famílias de baixa renda possam adquirir seus 

imóveis e atualmente, não se pode deixar de destacar, o programa habitacional “Minha Casa, 

Minha Vida”, que está possibilitando para quem tem baixa renda, ter a sonhada casa própria 

e evite áreas de risco, entretanto, os imóveis são nas partes periféricas das cidades, por terem 

os terrenos mais baratos. Sem contar a grande quantidade de loteamentos que o município 

nem sabe que existe, e consequentemente nem estão respeitando o Plano Diretor da cidade. 

O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) veio para proteger esses direitos que não 

eram valorizados, como por exemplo, a função social da propriedade, que antes nem existia, 

outro ponto é o instituto da desapropriação, gerando inquietações, tendo que em visto os dois 

lados da relação, pois entra em conflito o exercício do direito à propriedade privada e o 

cumprimento da função social da propriedade.  Atualmente, falar em função social significa 

que o proprietário seja participante da sociedade e que seu bem seja usado de uma maneira 

ativa. 

Enfim, o Estado e o município não podem mais negligenciar essas situações e os 

operadores do Direito precisam entender que o direito urbanístico é muito importante para a 

vida em sociedade, pois não dá mais para ter uma omissão do Poder Público. O atual 

momento não permite mais o pensamento que se tinha antes, pois a propriedade ultrapassa 



733 
 

 
 

os limites do titular e precisa ser adequado com a comunidade, por isso, que o dispositivo já 

está incluído no capítulo da ordem econômica, porque uma propriedade que não rende, tende 

a não contribuir com a cidade. 
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A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MEDIANTE TOMBAMENTO: 

UMA ANÁLISE SOBRE A RESPONSABILIDADE ESTATAL NA 

CONSERVAÇÃO DOS BENS TOMBADOS 

 

Victória Cardoso Ferreira1 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo propor uma análise acerca do tombamento 

enquanto instrumento de política urbana voltado para a proteção do patrimônio cultural 

brasileiro, considerado bem ambiental e direito fundamental. Para tanto, após breves 

apontamentos sobre a natureza jurídica do patrimônio cultural, se faz uma conceituação do 

instituto do tombamento, seus efeitos e sua relação com a concretização da função social da 

propriedade, através de uma pesquisa bibliográfica. Posteriormente, tendo em vista que a 

Constituição Federal impõe ao Poder Público, em conjunto com a coletividade, o dever de 

zelar pela proteção do patrimônio cultural, bem como levando em conta as disposições do 

Decreto-Lei nº 25/37, o artigo busca examinar o papel do Judiciário na efetivação deste 

direito fundamental e propõe uma análise sobre como os tribunais vem tratando a 

responsabilidade do Poder Público nos casos de omissão do particular no seu dever de 

preservar os bens tombados, investigando se a responsabilidade solidária do agente público 

está em consonância com os princípios constitucionais. 

 

Palavras-chave: Direito Urbanístico. Direito Ambiental. Tombamento. Patrimônio 

Cultural. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Lei nº 10.257/2001, também conhecida como “Estatuto da Cidade”, traz entre os 

princípios norteadores da política urbana a “proteção, preservação e recuperação do meio 

ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 

arqueológico”2. O referido Estatuto, que regulamenta os artigos 182 e 183 do texto 

constitucional de modo a “regular o uso da propriedade urbana em benefício da coletividade, 

da segurança e do bem estar dos cidadãos, e também, do equilíbrio ambiental” (ANTUNES, 

2015), reforça a importância de implementação de políticas públicas eficientes no que tange 

à proteção do patrimônio cultural brasileiro. 

                                                           
1 Victória Cardoso Ferreira. Advogada, OAB/RS 109.897, formada pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). Mestranda em Direito no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pós-Graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho no Centro 

Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). Pós-Graduanda em Direito Público pela Universidade de Caxias do 

Sul (UCS). Porto Alegre/RS, Brasil. E-mail: adv.victoria@hotmail.com  
2 Art. 2º da Lei nº 10.257/2001: A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:  

(...) 

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, 

histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 
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Um dos primeiros diplomas que trouxe uma definição de patrimônio cultural foi o 

Decreto-Lei nº 25/1937, que conceitua em seu artigo 1º o patrimônio histórico e artístico 

nacional como o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país cuja conservação 

seja de interesse público em razão de sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil 

ou excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (FIORILLO, 

2013). Tal definição, que não abrangia bens imateriais, foi de certa forma ampliada pela 

Constituição Federal - CF, que consagra o patrimônio cultural brasileiro enquanto verdadeira 

expressão da cultura brasileira: 

 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

Interessante notar que o rol disposto no artigo 216 da CF não é taxativo, sendo o 

patrimônio cultural amplo na medida em que abrange obras de arte, monumentos históricos, 

arquitetônicos, arquivísticos, bibliográficos, ecológicos, paisagísticos, urbanísticos, sítios 

arqueológicos, entre outros (SIRVINSKAS, 2018). Ademais, o patrimônio cultural também 

integra o conceito jurídico de meio ambiente, pelo que também está protegido pelo artigo 

225 da CF.  

O patrimônio cultural constitui, portanto, um direito fundamental, assim chamado os 

direitos jurídico-institucionalmente garantidos com a finalidade de proteger a dignidade 

humana em todas as suas dimensões (ARAUJO, 2005), positivando os valores mais caros da 

existência humana (MENDES e BRANCO, 2012). Nesse sentido, Miranda (2006) explica 

que a proteção ao patrimônio cultural enquadra-se como direito fundamental de terceira 

geração, cuja titularidade não reside mais no indivíduo, e sim na coletividade. É um direito 

difuso, ou seja, um interesse transidividual, indivisível, cuja titularidade não é previamente 

determinada e não é de fácil determinação (MAZZILI, 1993), destacando-se que o artigo 

216, §1º, CF, ao impor a preservação do patrimônio cultural como um dever do Poder 
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Público, com a colaboração da comunidade,3 consagra a natureza jurídica de bem difuso 

(FIORILLO, 2013). 

Não obstante os avanços da sociedade moderna (ou talvez, justamente em razão dos 

avanços da sociedade moderna), a proteção ao patrimônio cultural consagra-se como uma 

preservação dos valores culturais da sociedade e garante sua transmissão às gerações futuras 

(MIRANDA, 2006), sendo um direito intergeracional e, não raro, de interesse da 

humanidade como um todo. Nesta senda, em relação ao patrimônio cultural brasileiro, 

pertinente é a explicação de Sirvinskas (2018): 

Protege-se, como se vê, o patrimônio cultural, ou seja, aquilo que possui valor 

histórico, artístico, arqueológico, turístico, paisagístico e natural. Nem todo bem 

natural deve ser protegido, caso contrário impedir-se-ia o desenvolvimento da 

própria humanidade e do meio ambiente. Todo bem objeto de tombamento, por 

exemplo, deve ser submetido à apreciação de um conselho federal, estadual ou 

municipal, o qual emitirá parecer que avaliará se o bem (material ou imaterial) 

possui ou não valor cultural. Ou seja, para que o bem venha a ser incluído como 

patrimônio cultural é preciso que seja portador de referência à identidade, à ação, 

à memória dos diferentes grupos formadores da nacionalidade ou da sociedade 

brasileiras. 

 

A competência para legislar sobre a proteção ao patrimônio cultural, turístico e 

paisagístico é concorrente, sendo a competência material comum a todos os entes federados 

(FIORILLO, 2013). Dentre os instrumentos utilizados pelo Poder Público para proteger o 

patrimônio cultural brasileiro, dos quais se destacam inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, nos termos do artigo 216, §1º, CF, certamente o demaior 

relevância é o tombamento (SIRVINSKAS, 2018). 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o instituto do tombamento enquanto 

instrumento para a proteção do patrimônio público e cultural. Para tanto, propõe-se uma 

conceituação acerca do instituto do tombamento, seus objetivos e sua importância para 

efetivação do princípio da função social da propriedade, o que é feito a partir de uma análise 

bibliográfica sobre o tema. Partindo-se da premissa de que o patrimônio cultural é 

consagrado pela Constituição Federal como um direito fundamental, o estudo busca analisar 

a doutrina, a jurisprudência e a legislação atinente ao tombamento no que tange ao papel do 

Poder Público na proteção dos bens tombados, refletindo sobre a responsabilização do 

Estado quando tal direito não é efetivado no plano material, visando investigar a teoria de 

                                                           
3 Art. 216, § 1º, CF: O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 

cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras 

formas de acautelamento e preservação”. 
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responsabilidade aplicável diante da omissão do ente público nos  deveres de conversação 

do patrimônio cultural. 

 

1. O TOMBAMENTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO NO PRINCÍPIO DA 

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 
 

Nas palavras de Fabiano Mello (2017), “o tombamento é, por excelência e pelo 

contexto histórico, o mecanismo referencial na proteção do patrimônio cultural brasileiro”. 

Trata-se de um instrumento jurídico de tutela do patrimônio histórico, artístico, cultural, 

arqueológico, paisagístico e natural que consiste em uma restrição administrativa realizada 

pelo Estado, preservando o interesse da cultura e da proteção do patrimônio cultural, 

proibindo a demolição ou modificação de prédios considerados monumentos históricos e 

exigindo que seus reparos obedeçam à sua caracterização (SIRVINSKAS, 2018). 

O tombamento pode ser conceituado como “ato administrativo da autoridade 

competente, que declara ou reconhece valor histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, 

bibliográfico, cultural ou científico de bens que, por isso, passam a ser preservados” (FILHO, 

1996). O objetivo do tombamento, assim como os demais instrumentos jurídicos voltados 

para a proteção do patrimônio cultural brasileiro, é defender os bens identificados como de 

valor cultural da degradação, abandondo, destruição total ou parcial, entre outras 

degradações que diminuem o valor do bem enquanto patrimônio cultural, preservando, 

assim, suas características (SILVA, 2001). 

Embora haja divergência na doutrina quanto à natureza jurídica do tombamento, que 

ora o classifica como limitação administrativa e servidão administrativa, ora como instituto 

de natureza jurídica própria (DE SOUZA e REZENDE, 2018), é evidente que se trata de um 

ato tipicamente administrativo4 que agrega valor de proteção cultural ao bem protegido e 

impõe limitações ao direito de propriedade, em atenção ao princípio da função social 

(ALVES, 2006). Nesse sentido: 

O tombamento é um instrumento jurídico de proteção ao patrimônio natural e 

cultural. Quando uma pessoa é proprietária de um bem de valor para a cultura do 

país, o Estado pode intervir e sujeitá-la a um regime especial de tutela, usando de 

seu domínio eminente no cumprimento do dever de proteção à cultura. Esta 

limitação ao direito de propriedade é consentânea com vários dispositivos 

constitucionais que, em conjunto, atribuem uma função social à propriedade 

(arts.5º, XXIII, 170, III, e 182, § 2º). (ALVES, 2006). 

                                                           
4 Nesse sentido, SIRVINSKAS (2018) explica que, apesar de ser um ato tipicamente administrativo, nada 

impede que o tombmaneto seja estabelecido por lei, hipótese em que somente outra norma de igual hierarquia 

poderá revogá-lo, ou ainda por decisão judicial. 
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Verifica-se, portanto, que o tombamento é uma forma de intervenção do Estado na 

propriedade, impondo ao proprietário do bem deveres positivos e negativos no que tange à 

preservação do estado do bem enquanto patrimônio cultural. O Decreto-Lei nº 25/1937, 

cujos dispositivos devem ser lidos em consonância com a Constituição Federal, enumera 

diversas restrições ao tratar dos efeitos do tombamento, tais como a impossibilidade de 

destruir, demolir ou mutilar as coisas tombadas nem repará-las sem prévia autorização do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), sujeição à fiscalização do 

bem pelo órgão técnico competente e, principalmente, a obrigação de fazer consistente na 

realização das obras de conservação necessárias para a preservação do bem (DI PIETRO, 

1999). A proteção do patrimônio cultural, portanto, é uma das formas de observância da 

função social da propriedade, que encontra amparo no artigo 1.228, §1º do Código Civil - 

CC5 e no texto constitucional. 

O tombamento é constantemente apontado como limitador do direito de propriedade, 

alegação esta que ganha uma conotação pejorativa por aqueles que consideram a supremacia 

do direito à propriedade enquanto direito fundamentar individual, ressaltando-se que os 

interesses dos particulares proprietários dos bens tombados constantemente vão de encontro 

ao interesse de conservação por parte do coletivo. Lamentavelmente, as obrigações impostas 

aos proprietários pelo tombamento (obrigações positivas, negativas ou de suportar) 

constantemente são violadas, quer pelo desinteresse ou mesmo pela falta de conscientização, 

quadro este agravado muitas vezes pela falta de fiscalização e orientação por parte do ente 

público.  

Não parece, contudo, que tais restrições e deveres devam ser vistos como um ônus 

(no sentido negativo da palavra), haja vista que, conforme leciona Figueiredo (2008), 

fundamentando-se na doutrina de Augusto Comte, “o modo mais eficaz de assegurar a 

felicidade privada, segundo Comte, é pela procura ativa do bem público, a qual exige, 

necessariamente, a repressão permanente dos impulsos pessoais que possam suscitar 

conflitos contínuos”. Nesta senda, colaciona-se a seguinte lição: 

 

                                                           
5Art. 1.228, §1º, CC: O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com 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.” 
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O ato de tombamento de um bem, especialmente de um imóvel, e os reflexos que 

esse ato pode produzir para bens integrantes do entorno, não apresenta a natureza 

de um ato expropriativo, mas deriva da função social internalizada pelo direito de 

propriedade, conforme sua feição constitucional, da vinculação social ou ainda da 

vinculação situacional da propriedade que incide sobre os bens culturais, corolário 

da especial situação fática dos bens, da sua inserção na natureza e na paisagem e 

de suas características intrínsecas. (MARCHESAN, 2013) 

 

O conceito de função social fundamenta-se na conscientização do indivíduo enquanto 

participante de uma coletividade, de modo que, respeitados os direitos individuais, todos 

devem pensar na contribuição individual ao bem comum. Nesse contexto, foi concebida a 

teoria da função social, da qual se depreende que “todo indivíduo tem o dever social de 

desempenhar determinada atividade, de desenvolver da melhor forma possível sua 

individualidade física, moral e intelectual, para com isso cumprir sua função social da melhor 

maneira” (FIGUEIREDO, 2008). 

Nesta senda, não se pode despreender o conceito de propriedade da sua função social, 

na medida em que a propriedade deve sempre atender aos interesses sociais, ao que almeja 

o bem comum (TARTUCE, 2015). O princípio da função social da propriedade, consagrado 

pelo texto constitucional, implica em reconhecer que o exercício do direito de propriedade 

deve voltar-se à satisfação dos fins sociais, consagrando valores fundamentais e valorizando 

o princípio da dignidade humana. É o que leciona Pagani (2009): 

 
(...) a propriedade, no Estado Democrático de Direito, deve atender não somente 

aos interesses do seu proprietário, mas também aos interesses da sociedade em 

todos os seus aspectos, quer sejam ambientais, econômicos, geração de rendas, 

vale dizer que o direito de propriedade não é mais protegido quando o titular 

negligencia a função da propriedade urbana ou rural. 

 

Por todo o exposto, verifica-se que as obrigações oriundas do tombamento amparam-

se no princípio da função social e ambiental da propriedade urbana, insculpida nos artigos 

5º, XXIII, 170, III, e 182 do texto constitucional,6 sendo que que os deveres impostos por tal 

                                                           
6 Art. 5º, CF: 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, CF: 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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instrumento devem ser compartilhados entre o proprietário do bem e o Poder Público, 

objetivando viabilizar a fruição pública de bens de interesse sócio-ambiental. 

 

2. A RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO NO QUE TANGE À 

PRESERVAÇÃO DOS BENS TOMBADOS 

 

Conforme já exposto, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 216, §1º, o 

dever de preservação do patrimônio cultural, sendo esta uma norma autoaplicável, diante o 

caráter de direito fundamental em apreço. Especificamente quanto ao tombamento, o 

Decreto-Lei nº 25/1937 prevê  a participação do Poder Público na gestão do bem e sua 

manutenção, disciplinando a responsabilidade do proprietário do bem tombado e do ente que 

instituiu o tombamento: 

Art. 19 do Decreto-Lei nº 25/1937: O proprietário da coisa tombada, que não 

dispuser de recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a 

mesma requerer, levará ao conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa 

correspondente ao dobro da importância em que for avaliado o dano sofrido pela 

mesma coisa. 

§ 1º - Recebida a comunicação e consideradas necessárias as obras, o diretor do 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará executá-las, às 

expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas no prazo de 6 (seis) meses, 

ou providenciará para que seja feita a preservação da coisa. 

(...) 

§3º - Uma vez que verifique haver urgência na realização de obras e conservação 

ou reparação em qualquer coisa tombada, poderá o Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional tomar a iniciativa de projetá-las e executá-las, às 

expensas da União, independentemente da comunicação a que alude este artigo, 

por parte do proprietário. 

 

No aspecto, relembra-se que o patrimônio cultural é considerado bem ambiental 

(MELO, 2017), sobre o qual atua o sistema de responsabilidade civil objetiva fundada no 

risco da atividade, em atenção ao princípio do poluidor-pagador, o que se diz com fulcro no 

artigo 225, §3º da CF7 (FIORILLO, 2013). Em que pese haja certa divergência 

jurisprudêncial quanto à responsabilidade do Estado por omissão, questionando-se a 

aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva ou objetiva, vale salientar que os últimos 

                                                           
Art. 182, CF: 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.    
7Art. 225, §3º, CF: As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar 

os danos causados. 
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precedentes do STJ declararam a responsabilidade objetiva do Estado por danos ambientais 

em se tratando de omissão na fiscalização ambiental (AMADO, 2014).  

A responsabilidade do Poder Público no que concerne à proteção ao patrimônio 

cultural é reconhecida pelos estudiosos de Direito Urbanístico e Direito Ambiental. 

Considera-se que as pessoas jurídicas de direito público interno são legitimadas passivas 

para ações coletivas nos casos em que haja atuação comissiva ou omissiva do Estado, pois, 

se não parte delas o próprio ato lesivo, o Ente público concorre diretamente ao permitir a 

atividade nociva ou deixar de coibi-la  quando obrigadas a tanto (MAZZILI, 1993). Nesse 

sentido, colaciona-se o seguinte entendimento: 

 

As pessoas jurídicas de direito público interno, como vimos, podem ser 

responsabilizadas pelas lesões que, por ação ou omissão, causarem ao meio 

ambiente. De fato, não só como agente poluidor que o ente público se expõe ao 

controle do Poder Judiciário (p. ex., em razão da construção de estradas, ou de 

usinas hidrelétricas, sem a realização de estudo de impacto ambiental), mas 

também quando se omite no dever constitucional de proteger o meio ambiente 

(inércia da municipalidade quanto à instalação de sistemas de disposição de lixo e 

tratamento de esgotos, p. ex.). 

Segundo entendemos, o Estado também pode ser solidariamente responsabilizado 

pelos danos ambientais provocados por terceiros, já que é seu o dever de fiscalizar 

e impedir que tais danos aconteçam. (MILARÉ, 2000). 

 

A lição acima transcrita e os dispositivos supramencionados levam à conclusão de 

que a responsabilidade do Ente Público quanto à deterioração do bem cultural tombado é 

solidária e objetiva. Isto porque cabe ao Poder Público a fiscalização dos bens tombados e o 

artigo 19 do Decreto-Lei nº 25/1937 impõe não só a obrigação da execução das obras 

necessárias à conservação e preservação do bem quando da insuficiência de recursos do 

proprietário da coisa tombada, como também a possibilidade de o ente público tomar as 

medidas cabíveis para a conservação do bem ainda que não haja comunicação do 

proprietário, ou seja, a obrigação, consistente na realização de obras de conservação e 

reparação do bem tombado, poderia ser cumprida por qualquer uma das partes, proprietário 

ou poder público8. Ademais, ainda que não se entendesse pela responsabilidade solidária, 

                                                           
8 No aspecto, chama-se a atenção que boa parte da doutrina especializada, mesmo reconhecendo a 

coresponsabilidade do ente Público, entende que esta só resta configurada quando restarem preenchidos dois 

requisitos:a necessidade de realização de obras e a insuficiência de recursos do particular. Cita-se, por exemplo, 

a seguinte lição: “É claro que, sendo o particular o titular do domínio do bem dotado de valor a que se pretende 

proteger, e sendo ele o primeiro a dele desfrutar e o seu natural gestor, sobre ele há de recair o dever inicial de 

preservação para além das meras obrigações negativas, alcançando igualmente as de índole positivas (...). 

Revelando-se o proprietário comprovadamente desprovido de recursos materiais para realizar tais intervenções, 

inarredável o dever do Poder Público de levá-las adiante” (MARCHESAN, 2012). 
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mas sim, subsidiária, deveria ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, 

haja vista se tratar de danos ambientais.  

A responsabilidade do Poder Público perante a conservação dos bens tombados não 

é, contudo, questão pacífica na jurisprudência. Ocorre que a matéria é enfrentada muitas 

vezes pelo prisma unicamente administrativo, que considera o ente público corresponsável 

apenas quando constatados dois pressupostos (não ser o proprietário o causador do dano e 

ser realmente necessária a reparação do dano), pelo que não haveria como responsabilizar o 

Estado por danos advindos da ação ou omissão do proprietário do bem (MARCHESAN, 

2012). Ademais, muitas vezes as demandas que buscam a responsabilização do Poder 

Público pela manutenção de bem tombado acabam sendo vistas como uma interferência 

indevida do Judiciário, conforme se depreende do seguinte julgado: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICIPIO DE SANTA ROSA. 

TOMBAMENTO, PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO 

MUNICIPAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. O tombamento é ato 

administrativo discricionário, devendo o controle judicial estar restrito à 

legalidade da atuação administrativa, observada a adequação do agir do gestor 

público ao ordenamento jurídico. Precedentes. 2. Em que pese as 

responsabilidades estabelecidas no art. 23, inciso III e art. 216, § 1º da Constituição 

Federal, não cabe ao judiciário, sem evidência de ilegalidade no agir do Município, 

intervir na atividade administrativa no que diz respeito às decisões orçamentárias, 

determinando que o administrador priorize a preservação e conservação de uma 

determinada edificação e inclusive fixando prazos para tanto sem sequer tomar 

conhecimento de obrigações outras de maior impacto social que por ventura 

pudessem estar sendo prejudicadas. Necessidade de atenção ao princípio da 

separação dos poderes. APELAÇÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA 

PREJUDICADA. (TJ-RS, Apelação Cível Nº 70080048127, Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 

27/02/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/04/2019)9. 

 

Não há como se coadunar com tal entendimento. A defesa do patrimônio histórico 

cultural enseja uma atuação mais positiva do Judiciária, na medida em que o magistrado é 

visto como um garantidor dos direitos sociais pleiteados em juízo. A maior interferência do 

Judiciário no espaço de atuação dos outros dois poderes tem respaldo na concretização dos 

valores e fins constitucionais (BARROSO, 2009), sendo a jurisdição meio de efetivação dos 

direitos fundamentais e controle das decisões tomadas pelo Poder Público, decidindo sobre 

                                                           
9 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível Nº 70080048127.  Apelante: Município 

de Santa Rosa. Apelado: Ministério Público. Relator: Francesco Conti. 11 de abril de 2019. Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 11/04/2019. Disponível em: < https://tj-

rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/697337744/apelacao-civel-ac-70080048127-rs>. Acesso em: 29 de abril de 

2020. 
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direitos transindividuais e sobre a lisura na gestão do bem público (MARINONI, 

MITIDIERO e ARENHART, 2016).  

Especificamente no que tange às ações judiciais buscando a coresponsabilização do 

Poder Público pela manutenção de bem tombado, frisa-se que o que se busca é a 

responsabilização do próprio ente público que promoveu o tombamento. Ora, ao tombar um 

bem, reconhecendo sua importância enquanto patrimônio cultural, o Poder Público atrai para 

si a responsabilidade de manutenção, sobretudo no caso de o proprietário não dispor de 

recursos financeiros. Em tais situações, ao reconhecer a responsabilidade do ente público e 

impor uma obrigação de fazer com vias a garantir a manutenção do bem, não está o 

magistrado assumindo a tarefa do executivo e do legislativo – pelo contrário, trata-se de 

decorrência natural do dever de assegurar a efetividade dos direitos fundamentais (DIDIER 

e ZANETI, 2013). Por derradeiro, embora não seja este o tema do presente estudo, não se 

pode olvidar que não há nenhum impedimento para que o judiciário promova o tombamento 

de um bem, na medida em que o artigo 216 da CF prevê a colaboração da comunidade na 

preservação e proteção do bem cultural, o que pode ser feito por meio de ação coletiva 

(FIORILLO,  2013). 

Neste contexto, incontroverso que o Poder Público há de se fazer presente na 

fiscalização e proteção dos bens tombados, promovendo vistorias e inspecionando as 

condições do bem, realizando as intervenções necessárias e, havendo omissão do 

proprietário, ainda que se verifique a suficiência de recursos econômicos deste para 

manutenção do bem, promover as medidas adequadas à conservação do bem em prol do 

interesse público (MARCHESAN, 2012). Ao furtar-se de sua obrigação, cabível a 

responsabilização do ente estatal, a qual, em razão dos dispositivos legais aplicáveis à 

matéria, em especial os artigos 23, incisos III, IV e VI, 30, inciso IX, e  216, § 1º, da CF, 

independe de culpa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O texto constitucional não deixa dúvidas a respeito da importância de preservar o 

patrimônio cultural enquanto verdadeira consagração da identidade brasileira, ideal este 

perpetuado no Estatuto da Cidade enquanto princípio norteador da política urbana. Ademais, 

“todo bem referente a nossa cultura, identidade, memória etc., uma vez reconhecido como 

patrimônio cultural, integra a categoria de bem ambiental e, em decorrência disso, difuso” 
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(FIORILLO, 2013), motivo pelo qual a proteção do patrimônio cultural caracteriza-se como 

direito fundamental. 

Dentre os instrumentos de política urbana voltados para a proteção do bem cultural, 

o mais importante deles é o tombamento, o que se diz em razão das inúmeras obrigações 

negativas e positivas que geram ao proprietário do bem. Tais obrigações, conforme 

amplamente exposto, são fundamentais para a preservação do bem cultural tombado e, 

assim, para a concretização da função social da propriedade, princípio insculpido no texto 

constitucional e que não se desvincula da própria noção de propriedade. 

Com fulcro nos artigos artigos 23, incisos III, IV e VI, 30, incisos IX, 216, §1º e 225 

da Constituição Federal, dentre tantos outros dispositivos que disciplinam a matéria, é 

evidente a responsabilidade do Poder Público no que tange à preservação dos bens culturais. 

Nesse sentido,conforme bem ensina Andrade (2001), em observância ao princípio da 

supremacia do interesse difuso sobre os interesses público e privado, “os deveres de proteção 

e preservação do meio ambiente cultural afiguram-se verdadeiramente inafastáveis, sendo 

indistintamente atribuído a todos, Poder Público e coletividade”. 

Infelizmente, não obstante os dispositivos legais aplicáveis à matéria, a 

jurisprudência não é pacífica quanto à responsabilização do poder público perante danos 

causados ao patrimônio cultural, ora por entender que o ente público não pode ser 

responsabilizado por danos advindos da ação ou omissão do particular proprietário do bem, 

ora por entender pela impossibilidade de o Judiciário “interferir na esfera administrativa” 

buscando cominar ao ente público a responsabilidade pela conservação de um bem. Ocorre 

que, para além da possibilidade de atuação do Judiciário na efetiva concretização dos direitos 

fundamentais, o que para si só justificaria a alegada interferência, especificamente em 

relação aos bens tombados tem-se que o Poder Público toma para a si a responsabilidade 

pela conservação do bem tombado, haja vista que reconhece a importância e valor do bem 

cultural protegido pelo instrumento. 

Diante todo o exposto, muito embora se reconheça a responsabilidade do particular 

pela preservação do bem tombado - como não poderia deixar de se reconhecer, haja vista 

que todos devem contribuir para satisfação dos interesses sociais, sendo dever do 

proprietário agir em observância à função social da propriedade -, não há como se afastar a 

responsabilidade do Poder Público pela preservação e conservação do patrimônio cultural, a 

qual é solidária e independe de culpa. A responsabilização do ente público no que tange à 
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manutenção e conservação dos bens tombados, bem como de todos aqueles que integram o 

patrimônio cultural brasileiro, está em consonância com os princípios que regem o Estado 

Democrático de Direito ou, como prefere conceituar Ingo Sarlet (2014), Estado 

Socioambiental de Direito. 
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