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CARTA DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (SAL) tem por objetivo 

institucional a preservação da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias 

constitucionais. Anualmente são produzidos mais de 500 pareceres sobre os mais diversos 

temas jurídicos, que instruem a elaboração de novos textos normativos, a posição do governo 

no Congresso, bem como a sanção ou veto presidencial. 

Em função da abrangência e complexidade dos temas analisados, a SAL formalizou, 

em maio de 2007, um acordo de colaboração técnico-internacional (BRA/07/004) com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que resultou na estruturação 

do Projeto Pensando o Direito.  

Em princípio os objetivos do Projeto Pensando o Direito eram a qualificação técnico-

jurídica do trabalho desenvolvido pela SAL na análise e elaboração de propostas legislativas e 

a aproximação e o fortalecimento do diálogo da Secretaria com a academia, mediante o 

estabelecimento de canais perenes de comunicação e colaboração mútua com inúmeras 

instituições de ensino públicas e privadas para a realização de pesquisas em diversas áreas 

temáticas. 

Todavia, o que inicialmente representou um esforço institucional para qualificar o 

trabalho da Secretaria, acabou se tornando um instrumento de modificação da visão sobre o 

papel da academia no processo democrático brasileiro.  

Tradicionalmente, a pesquisa jurídica no Brasil dedica-se ao estudo do direito positivo, 

declinando da análise do processo legislativo. Os artigos, pesquisas e livros publicados na 

área do direito costumam olhar para a lei como algo pronto, dado, desconsiderando o seu 

processo de formação. Essa cultura demonstra uma falta de reconhecimento do Parlamento 

como instância legítima para o debate jurídico e transfere para o momento no qual a norma é 

analisada pelo Judiciário todo o debate público sobre a formação legislativa. 

Desse modo, além de promover a execução de pesquisas nos mais variados temas, o 

principal papel hoje do Projeto Pensando o Direito é incentivar a academia a olhar para o 

processo legislativo, considerá-lo um objeto de estudo importante, de modo a produzir 

conhecimento que possa ser usado para influenciar as decisões do Congresso, democratizando 

por conseqüência o debate feito no parlamento brasileiro.  

Este caderno integra o conjunto de publicações da Série Projeto Pensando o Direito e 

apresenta a versão na íntegra da pesquisa denominada Temas de Direito Urbanístico, 

conduzida pela Universidade São Judas Tadeu (USJT). 

Dessa forma, a SAL cumpre seu dever de compartilhar com a sociedade brasileira os 

resultados das pesquisas produzidas pelas instituições parceiras do Projeto Pensando o 

Direito. 

 

Pedro Vieira Abramovay 

Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

A apresentação deste Relatório constitui a etapa final de execução do Projeto 

Pensando o Direito, desenvolvido por grupo de pesquisadores da Universidade São Judas 

Tadeu, tendo como escopo a análise de temas compreendidos pelo direito urbanístico. 

 

Na primeira fase dos trabalhos produziram-se textos que expressavam reflexões 

iniciais do grupo de pesquisa acerca dos seguintes temas: 1) operações urbanas consorciadas; 

2) função social da propriedade imóvel e combate aos vazios urbanos; 3) regularização 

fundiária em zonas de especial interesse social; 4) direito de superfície; e 5) estudo de 

impacto de vizinhança. 

 

No decorrer dos trabalhos, foram atendidas solicitações específicas da Secretaria de 

Assuntos Legislativos referentes à apreciação de propostas legislativas em tramitação no 

Congresso Nacional, em especial ao Projeto de Lei nº 3.057, de 2000 (apensos: PL 5.894/01, 

PL 2.454/03, PL 20/07, PL 31/07, PL 846/07 e PL 1.092/07) que dispõe sobre o parcelamento 

do solo para fins urbanos e sobre a regularização fundiária sustentável de áreas urbanas e dá 

outras providências, tudo conforme previsto no edital de chamamento para a adesão ao 

Projeto. 

 

Em cumprimento das atividades previstas para a conclusão dos trabalhos, os textos 

apresentados no Primeiro Relatório foram revisados, ampliados e/ou complementados com 

novos estudos que sugerem perspectivas diferentes daquelas inicialmente propostas. 

 

Ainda, em atendimento à solicitação da SAL, produziu-se um novo texto que aborda 

os novéis instrumentos urbanísticos previstos no Projeto de Lei 3.057/2000, quais sejam, a 

intervenção, a demarcação urbanística e a legitimação de posse. A autora, Profa. Cacilda 

Lopes dos Santos, passou a integrar o grupo de pesquisa dos professores da São Judas após a 

saída do Prof. José Ronal Moura de Santa Inez, que recentemente deixou o quadro de 

docentes da USJT. 

 

Assim, apresentam-se cinco temas em artigos revisados e ampliados, alguns dos quais 

acompanhados de novos textos complementares, mais um trabalho inédito tratando do assunto 

supra-referido.  

 

São Paulo, outubro de 2009. 

 

Solange Gonçalves Dias 

Coordenadora 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

Universidade São Judas Tadeu 

Faculdade de Direito – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e 

Urbanismo 

Coordenação Acadêmica: Solange Gonçalves Dias 

 

 

 

SÉRIE PENSANDO O DIREITO 

 

 

 

 

 

 

TEMAS DE DIREITO URBANÍSTICO 

 

 

Profa. Dra. Cacilda Lopes dos Santos 

Prof. Ms. Camilo Onoda Luiz Caldas 

Prof. Ms. Fernando Guilherme Bruno Filho 

Prof. Ms. Irineu Bagnariolli Júnior 

Prof. Ms. José Ricardo Carrozzi 

Prof. Dr. José Ronal Moura de Santa Inez 

Prof. Ms. Paulo Sérgio Miguez Urbano 

Prof. Ms. Silvio Luiz de Almeida 

Acadêmico Florisvaldo Cavalcante de Almeida 

Acadêmico Leonardo de Souza Moldero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

I – OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

 

I.1. AS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS COMO INTRUMENTO 

INDUTOR DO DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVÉS DA PARCERIA 

PÚBLICO-PRIVADA: CONSIDERAÇÕES HISTÓRICO-JURÍDICAS 

 

Irineu Bagnariolli Junior 

1. Introdução 

Desde meados do Século 20, o mundo vem atravessando um crescente e contínuo 

processo de urbanização. Com a intensificação da tecnologia agrícola, diminui 

consideravelmente a necessidade de mão-de-obra intensiva no campo, e o processo que teve 

início com a Revolução Industrial e o cercamento das terras comunais no século XVIII, 

acabou por promover a migração de milhões de pessoas dos campos para as cidades, 

transformando-as assim no principal centro das ações humanas.  

No Brasil, como se sabe de sobejo, a partir da década de 50, o país sofreu um processo 

acelerado de urbanização, e nessa primeira década do século 21, atingimos uma média de 

cerca 73% de concentração demográfica urbana, segundo o IBGE (em números aproximados, 

cerca de 138 milhões de pessoas na cidade, contra cerca de 32 milhões de pessoas no campo – 

Censo 2000). 

O chamado “milagre econômico” da década de 70 trouxe um novo fenômeno. Com o 

fomento ao desenvolvimento da construção civil e a industrialização, milhares de migrantes 

deixaram as condições precárias das cidades nordestinas mudando-se para os grandes centros 

industriais do sudeste, agravando os problemas de moradia nas cidades e adensando as 

periferias desses centros com loteamentos ilegais e favelas. As grandes cidades tornaram-se 

então principal motivo de preocupação do regime militar, uma vez que o agravamento das 

condições de vida, em especial locomoção moradia e saneamento, tornavam a população de 

baixa renda, insatisfeitas com a gestão governamental até então bastante popular, fazendo 

com que o Governo Federal trouxesse o assunto à ordem do dia.  

A elite intelectual que subsidiou o aparato ideológico-estratégico do regime militar, 

não era nem de longe obtusa. Cedo percebeu que as questões urbanas poderiam vir a ser 



 5 

determinantes, para a manutenção de seu projeto político. Desta compreensão decorrem duas 

ações de grande importância na formação urbana, que se estendem até nossos dias.  

De um lado são os próprios ideólogos, estrategistas e administradores do regime que 

estimulam a discussão do tema urbano, inicialmente em fórum partidário, como forma de 

tentar dar respostas àquele estado de coisas, e com isso trazendo à baila, para além de grupos 

restritos, questões ligadas ao desenvolvimento urbano, urbanismo, concentração nas cidades, 

migração, habitação e metropolitanismo, cujas formulações há época, nos parecem 

fundamentais para a compreensão da realidade contemporânea, de vez que, muitos dos 

articuladores e avalizadores daquelas proposituras, continuam à frente do aparelho de Estado, 

imprimindo seu ponto de vista através de ações administrativas. De outro, o Governo Federal 

toma medidas extremamente categóricas, no sentido de criar normas de desenvolvimento 

urbano que padronizem, uniformizem, e controlem o crescimento caótico das cidades e 

regiões metropolitanas brasileiras.  

A criação do II PND, durante o governo Geisel, vai modificar de maneira radical as 

relações entre o Estado Federal e a gestão urbana, reafirmando a disposição efetiva desta 

esfera de governo em centralizar as iniciativas também no campo de desenvolvimento e 

planejamento dos municípios, em especial das metrópoles, como aliás já havia feito com um 

sem número de setores outros da administração pública.  

A idéia do Estado centralizador, normatizador, absoluto, paternalista e controlador, 

permeia toda a administração federal durante o regime militar, e esconde sob o aparente 

manto de modernidade estatizante, princípios historicamente consolidados e anacrônicos, 

como a preservação  da ordem e  segurança nacional, o clientelismo de Estado, e a “tutela e 

curatela” públicas. Tudo aquilo que não se apresenta sob os ditames da norma estabelecida, 

ou foge aos rígidos padrões cartesianos de paradigmas criados pelo liberal-conservadorismo 

nacional, é anomia, devendo, portanto ser reconduzido, ainda que compulsoriamente, ao rumo 

preestabelecido pelos estrategistas governamentais. 

Concomitantemente, difunde-se no país, consubstanciada nas posturas federais, e 

auxiliado por técnicos, a ótica de que o Planejamento Urbano é antes de mais nada, elemento 

fundamental no controle da expansão das cidades, até então entregues a sua própria e caótica 

sorte, e que deve ser organizado a partir  dos bons princípios do urbanismo europeu e norte-

americano, criando regras estáticas – Planos Diretores pré-elaborados, por exemplo – 
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unicamente através dos quais, é possível propor um crescimento aceitável e controlável da 

malha urbana, ignorando os problemas e conflitos da cidade real. Planos urbanísticos formais 

e criados a partir de concepções e modelos técnico-profissionais tornam-se símbolos de 

probidade e capacidade administrativa, mesmo que, via de regra, tais planos, independente de 

suas qualidades profissionais, pouco tenham a dizer aos reais problemas e questões 

específicas dos municípios brasileiros. 

De forma prematura em relação aos acontecimentos que se desencadeariam mais à 

frente, mas sem dúvida premida por um razoável senso de oportunidade, a Fundação Milton 

Campos, braço intelectual da ARENA, ao detectar a queda do potencial eleitoral de seu 

partido nos grandes aglomerados, define a realização de um simpósio sobre política urbana, 

denominado “O homem e a Cidade”, que reuniu em Brasília, no período de 25 a 28 de 

Novembro de 1975, algumas das mais proeminentes lideranças partidárias, personagens de 

expressão na história recente do país. A abertura contou com a participação pessoal do Gen. 

Ernesto Geisel, então Presidente da República, demonstrando claramente, que a direção 

partidária pretendia estimular e compungir os políticos, intelectuais e administradores 

públicos da situação, a debater e propor soluções para os problemas urbanos, antes que esta se 

transformasse numa bandeira claramente identificada com a ação oposicionista. Enquanto se 

tomava esta iniciativa, intelectuais e políticos de perfil não conservador já vinham se 

ocupando da questão. 

A leitura atenta e a análise crítica de algumas destas intervenções nos parece muito 

interessante, para uma compreensão mais clara da realidade atual no que se refere a política 

institucional nos campos urbano e habitacional. A história oficial, via de regra, apresenta 

exclusivamente a versão dos vencedores, portanto, é no bojo da critica generalizada ao projeto 

estratégico dos governos militares, caracterizados por seu autoritarismo, conservadorismo, 

anacronismo e cegueira social que se inserem todas as proposituras apresentadas, relegando-

as ao limbo do pensamento retrógrado.  

Deve-se lembrar, no entanto, que o projeto estratégico de governo, em curso, vem 

permeado da contribuição de uma parcela expressiva dos mesmos articuladores que à época se 

reuniam para discutir a sustentação ao regime de exceção, e que, portanto, tais proposituras 

influenciam de forma decisiva na atual configuração da política urbana e habitacional aonde 

ela exista. Aliás, muitos dos debatedores, continuaram de forma efetiva à frente do cenário 
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político-institucional nacional, como é o caso do Senador Marco Maciel, então Presidente da 

Fundação Milton Campos. 

A exposição do Presidente da República é precedida por uma rápida exposição de 

Marco Maciel, na qual explicita as razões e objetivos do simpósio: 

No espaço de uma geração – não mais do que isso – o Brasil deixou de ser um país essencialmente 

agrícola para se transformar numa sociedade preponderantemente urbana, pois de acordo, com 

projeções estatísticas, estima-se que já em 1980 dois terços da população estejam nas cidades, algumas 

das quais verdadeiras megalópoles... 

... as migrações para as cidades tem como se sabe, multivariadas origens: sejam econômicas, 

consequência da racionalização da agricultura ou, contrariamente, pela continuidade de práticas 

rudimentares de manejo do solo, incapazes de sustentar comunidades rurais em números 

acentuadamente maiores; sejam psicológicas, vale dizer, pela atração que as cidades exercem sobre 

diferentes camadas da população... 

Ninguém desconhece que o grande desafio do nosso desenvolvimento – a que os governos da Revolução 

tem respondido com determinação, realismo e criatividade – consiste em realizar em alguns anos o que 

muitas nações construíram ao longo de séculos. Ora se isso é verdade com relação ao processo de 

desenvolvimento como um todo, tanto mais o é, face ao problema urbano, porque, diversamente do que 

ocorreu em países do ocidente, a população brasileira está-se deslocando sem que a tecnologia tenha 

criado um excedente de alimento nos campos ou oportunidades de emprego nas cidades – estas, 

recorde-se nem sempre providas de um mínimo de equipamentos sociais... (FUNDAÇÃO MILTON 

CAMPOS, 1979) 

E referindo-se à função social dos partidos Políticos e aos objetivos do simpósio: 

Todo esse trabalho vem certamente, em arrimo da própria ação partidária, que não pode ser orientada 

apenas pelo intuitivo ou conduzida pelo empirismo, mas antes deve ajustar-se a uma estratégia prévia e 

racionalmente estabelecida... (FUNDAÇÃO MILTON CAMPOS, 1979) 

Em seguida, a exposição de Geisel clarifica as posições assumidas pelo Governo 

Federal frente à questão: 

Em certo sentido, a expansão urbana, é por excelência, o grande tema do Brasil moderno, em nossa 

época. 

Basta que se considere que tendo representado 31% da população total em 1940 – ou seja, há três 

décadas e meia, quando muitos de nós já éramos vivos – a população urbana , na altura de 1980, já 

será cerca de 2/3 do total dos habitantes do País, correspondendo a quase 80 milhões de pessoas. 

A cidade passou a responder pelo grosso da população nacional (85% do PIB) e constituiu a 

vanguarda do processo de industrialização e modernização do País. 

Mais ainda, permitiu que vingasse a mentalidade reformista, predominante na classe média urbana e 

que sustenta o avanço pacífico das leis trabalhistas, das leis sociais, das instituições econômicas, 

sociais e políticas. 

Por outro lado, tal processo de urbanização, rápido e descontrolado, descontrolado talvez porque 

rápido demais, se caracterizou por um complexo de desequilíbrios: desequilíbrio entre o poderio 

econômico das cidades, principalmente no caso das áreas metropolitanas, e sua infra-estrutura em 

particular, a social; desequilíbrio, igualmente entre o ritmo acelerado do crescimento das metrópole, 
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de forma prematura talvez, de um lado e, de outro lado, a excessiva pulverização de pequenas cidades, 

desprovidas de substância econômica e do mínimo indispensável de serviços.... (FUNDAÇÃO 

MILTON CAMPOS, 1979) 

Fica claro pelos pronunciamentos que, a esta altura, já se tinha elaborado um razoável 

diagnóstico da situação: o processo artificial de crescimento acelerado, patrocinado pelos 

governos pós-golpe, alicerçado na criação do mercado interno, na produção de bens de 

consumo duráveis, e no estímulo a construção civil, havia acentuado, mais cedo do que se 

imaginava o desequilíbrio estrutural existente entre o campo e os núcleos urbanos, face à 

ausência de uma política de fixação do homem a suas regiões de origem e à criação de 

mecanismos de suporte a correção da atratibilidade que o emprego industrial, exercia sobre a 

massa rural depauperada.  O êxodo crescente e a migração exacerbada foram omitidos 

inadvertidamente num erro tático do plano de crescimento estratégico do regime militar, 

tratando-se, pois, com urgência, da formulação de ações específicas que viessem a corrigir a 

omissão. 

No transcorrer das avaliações, em nenhum momento se aventa a possibilidade da 

existência de falhas estruturais do próprio plano, enquanto suporte à política 

desenvolvimentista, mas tão-somente a identificação da anomia conjuntural – a carência de 

medidas de correção de rumos, que resguardassem e garantissem o prosseguimento do 

processo de desenvolvimento. A visão predominante é a de que o crescimento urbano 

desenvolve-se de forma aleatória e caótica, fundamentalmente pela ausência de um controle 

central, tratando-se em última análise de aplicar o quanto antes, as medidas necessárias para 

que este monitoramento saneador se estabeleça com a rapidez e a eficácia necessárias. 

Tendo em vista esta expansão descontrolada, A União toma várias providências de 

caráter administrativo, mas que só atingem o status de formulação jurídico-institucional com a 

promulgação Lei Federal nº 6766 de 1979, que, entretanto permaneceu como iniciativa 

isolada. É o que veremos a seguir.  

2. Planejamento urbano municipal e regional 

A solução das grandes questões urbanas seja nas metrópoles, nas cidades-pólo, ou 

satélites, como o destino de resíduos sólidos, o transporte e circulação, a logística, as bacias 

hidrográficas, a drenagem, o abastecimento, as cadeias produtivas, a revitalização urbana, o 

mercado de trabalho, a habitação, a inclusão social, a saúde pública, a evasão e 
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descentralização industrial, etc. reporta impreterivelmente, à articulação regional. Em nossos 

dias, quaisquer que sejam as soluções propostas aos integrantes de espaços territoriais comuns 

ou interdependentes, orientam-se invariavelmente pela capacidade dos municípios em agir de 

maneira coletiva e articulada. 

 O debate em torno do planejamento regional, apesar de permear reincidentemente 

todos os debates sobre a problemática urbana, via de regra, é sobrepujado, ou mesmo 

truncado, pela relevância de questões conjunturais que remetem à ação individual. O histórico 

das experiências de gestão regional demonstra de maneira eficiente que a competitividade seja 

econômica, seja política entre municípios interdependentes, prevaleceu uniformemente sobre 

a ação cooperativa. A ausência de um ordenamento jurídico que determine as competências 

legais e as remissões hierárquicas, que estabeleça instrumentos operacionais de gestão 

compartilhada, e que determine objetivamente formas e procedimentos do processo decisório 

regional, deixa espaço aberto que as ações regionais sejam permeadas por relações de caráter 

efêmero e circunstancial, e articulações de caráter extra-institucional, em especial de viés 

político.  

Por outro lado, os interesses locais que permeiam de maneira pouco transparente e 

preponderante os debates regionais, coibiram o desenvolvimento de aparatos normativos 

institucionais de gestão compartilhada, porque estes, via de regra, não se constituem em 

instrumentos efetivos de cooperação, com participação ampla, democrática e equânime dos 

envolvidos nas tomadas de decisão, mas, antes, foram utilizados, quando funcionaram, como 

meios de coação para restringir a ação de interesses opostos aos daqueles que detêm o poder 

político-institucional numa conjuntura determinada. Essa experiência, muitas vezes repetida, 

gerou uma falta de confiança estrutural na eficiência do processo, levando as administrações 

municipais a rechaçar de plano qualquer tentativa de resolver questões regionais, a partir de 

um processo de tomada de decisão coletivo.  

Apesar de algumas experiências importantes, e das insistentes tentativas dos 

geógrafos, urbanistas, e outros profissionais da área, em colocar a questão da gestão regional 

na ordem do dia das reformas legais, a resistência por parte dos municípios em abrir mão de 

autonomia conquistada a duras penas, e de seus interesses específicos, além da desconfiança 

histórica nas instituições, tem prevalecido sobre a necessidade urgente de promover novas 

formas de gestão, num país que a cada dia se configura mais como tipicamente urbano. 
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3. Desenvolvimento local 

 Do Império à República, e até os nossos dias, o perfil do Estado brasileiro sempre 

apresentou em maior ou menor grau um forte viés centralizador. Entretanto, em nenhum 

período, com exceção talvez do primeiro governo Vargas, esta tendência explicitou-se tanto 

quanto no período do regime autoritário. 

Em meados da década de 70, cresce a insatisfação popular com o regime e seu partido 

de sustentação. A ARENA sofre, de forma inédita, sucessivas derrotas eleitorais para o único 

partido de oposição (de vez que o bi-partidarismo estava em vigor), o PMDB, cujo perfil, até 

então, caracterizava-se pela mera oposição formal, sem expressão eleitoral, cuja única cuja 

função prevista, quando de sua criação compulsória, foi legitimar a institucionalidade do 

partido governante.  Essa insatisfação, conforme constataram os estrategistas do poder, tinha 

origem nas grandes cidades, e decorria em grande medida das péssimas condições de vida das 

camadas mais pobres da população, cuja expressão mais visível foi o acelerado crescimento 

desordenado das cidades.  

Tendo como pressuposto esse diagnóstico, o crescimento urbano desordenado passa a 

constituir-se no inimigo público número um do Estado, na visão governamental. Para um 

regime cuja abordagem racionalista não admitia incongruências extra-cartesianas na lógica 

postular do desenvolvimento sistemático, evolutivo, e ininterrupto da forças produtivas, 

causou perplexidade a constatação de que o principal vetor visível da ideologia do nacional-

desenvolvimentismo, o crescimento econômico acelerado, seria o embrião de sua própria 

derrocada. Por outro lado, na visão dos artífices do regime, era improvável que a expansão 

“natural” das grandes cidades, vista como expressão simbólica e aparente do sucesso da 

revolução fosse, de “per si”, responsável pelas agruras eleitorais da ARENA. 

A responsabilidade recai então, não sobre o crescimento em si, mas, sobre as 

conseqüências do crescimento irracional e desordenado. O prefeito da capital paulista 

Figueiredo Ferraz, um dos mais expressivos quadros da inteligência arenista, sintetiza este 

ponto de vista, quando define que se anteriormente São Paulo era a cidade que “não podia 

parar”, agora São Paulo “tem que parar”, para refletir sobre seu futuro! 

Essa lógica previsível decorre novamente da concepção cartesiana de que os 

pressupostos estruturais do desenvolvimento, estabelecidos como postulados inquestionáveis, 
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não estariam vulneráveis às variáveis incongruentes do sistema, como a concentração da 

renda, a disputa pelo solo urbano, e o crescimento, fraturas sócio-territoriais urbanas, mas tão 

somente carecia de uma maior adequação estrutural ao modelo, a ser concebida pelo poder 

central e imposta ao conjunto dos entes federativos.  

A idiossincrasia, para não cair em tentações simplificadoras, é que, de fato, o 

ordenamento jurídico do país, em todos os níveis, carecia há muito de um aparato normativo 

que definisse claramente as atribuições dos entes federativos no que tange ao planejamento e 

à gestão das questões urbanas e regionais.  O regime autoritário, entretanto, premido pelas 

questões de ordem eleitoral e por diagnósticos que indiscutivelmente demonstravam as falhas 

e as incongruências de um modelo de desenvolvimento tido como irretocável, cria uma 

estrutura normativa arbitrária e artificial, expressão modelar da obsessão militar pelo controle 

absoluto dos processos decisórios. 

Na visão do governo revolucionário, planejar as cidades, dentro do racionalismo 

tático-estratégico do regime, não era tarefa a ser desenvolvida pelos atores locais, que 

prescindiam de uma visão macro-estrutural do processo, apresentavam vulnerabilidade 

metodológica, e não estavam imunes ao jogo de interesses econômicos e político-ideológicos 

da regionalidade.  Por isso a estrutura proposta, desenhava-se fortemente hierarquizada, 

delegando poderes quase absolutos aos Estados na gestão das regiões metropolitanas, e no 

controle estratégico do território municipal, excluindo configurações regionais anômicas, 

transformando os fóruns de debate, como a Câmara Metropolitana, em simples figurações 

anêmicas do processo decisório, e preterindo também como figurantes legitimadores, os 

agentes do poder local. 

Esse pressuposto fundava-se, na constatação de que os executivos e os legislativos 

municipais, via de regra, utilizavam-se do precário controle que o município exercia sobre o 

uso, a ocupação e o controle do solo urbano, para auferir vantagens adicionais, ou como 

objeto de barganha visando obter favores da sociedade civil. Em 1982, quando pela primeira 

vez o Partido dos Trabalhadores disputou cargos eletivos, nos foi dada a oportunidade de 

pertencer aos quadros do legislativo em Santo André, pudemos verificar que o controle do 

solo urbano constituía-se, de fato, até então, quase que exclusivamente em “moeda de troca”, 

nas relações extra-institucionais com o executivo e com setores do mercado. 
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 Esta prática só foi, ainda que parcialmente, coibida quando a legislação federal 

determinou que o legislativo não pudesse propor mais do que duas alterações do zoneamento 

anualmente, e que qualquer propositura nesse sentido só seria aprovada com quorum 

qualificado. A sazonalidade proposta acabou por agregar ainda mais valor às decisões do 

legislativo. Por fim, os legisladores municipais quedaram impossibilitados de propor 

quaisquer alterações do zoneamento. 

Convém ressalvar que, em alguns casos essa legislação, ainda que tenha em sua 

origem o pressuposto de um totalitarismo normativo, acabou de fato por permitir que alguns 

Estados e Municípios, com viés mais progressista, pudessem desenvolver importantes e 

históricas ações na gestão e planejamento de cidades e regiões, como foi o caso do IPUC de 

Curitiba, (Jaime Lerner foi um dos artífices da legislação federal), o IPUR, no Rio de Janeiro, 

e a EMPLASA em São Paulo. Entretanto, os exemplos citados, ainda que importantes, 

constituem-se na exceção que confirma a regra. 

Durante o processo de consolidação dos avanços democráticos que sucedeu o período 

de exceção, este quadro foi drasticamente transformado. Na elaboração da Constituição de 

1988, a participação da sociedade civil foi expressiva, mas, acima de tudo, o momento foi 

particularmente propício a mudanças estruturais. Os municípios até então alijados 

involuntariamente do pacto federativo, em especial no que se refere à ação normativa, 

conseguiram ineditamente unificar o discurso pela “re-fundação” da autonomia municipal e 

pelo aprimoramento de seu papel institucional, e o que a principio parecia ser uma difícil 

conquista, revelou-se quase que uma ação consensual. 

Como se fora uma herança indesejada do período de exceção, a idéia do planejamento 

regional foi equivocadamente associada à forma autoritária pela qual o regime havia imposto 

as relações entre os entes federativos, em especial a lógica primária de que os municípios, 

caso dispusessem de autonomia normativa, promoveriam o caos urbano e a desordem 

estrutural de seu território.  

Os Estados, até então gestores da ação regional, não dedicaram especial atenção à 

reformulação do papel institucional das cidades no pacto federativo, premidos por questões de 

ordem econômica, em especial àquelas referentes às questões tributárias, permitindo que as 

forças municipalistas, que atuavam concomitantemente, como sustentáculo político dos 

pleitos dos governadores, interferissem decisivamente no processo, em prol de uma 
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autonomia local, que desconsiderava de forma acintosa as questões relativas a regionalidade, 

em oposição direta à concepção autoritária que prevaleceu anteriormente. A constituição de 

1988 definiu, portanto, um novo patamar normativo no qual o planejamento regional perdeu 

elementos substanciais de sua já precária institucionalidade. 

4. A Constituição de 1988 e o Município 

No período subseqüente, ou seja, após a aprovação da Constituição de 1988, coube aos 

municípios adequarem-se ao seu novo papel de protagonistas do planejamento e controle do 

território, bem como outras atribuições até então, historicamente delegadas a outras instâncias 

de poder, como é o caso da educação fundamental e da saúde. 

O longo período, em que os municípios foram alijados dos processos decisórios do 

micro e macro planejamento, definiu um pesado tributo ao desenvolvimento de ações locais 

ou regionais. A exigência de elaboração de Planos Diretores para grandes e médios 

municípios do início da década de 90, não logrou o êxito esperado, seja pela ausência da 

cultura do planejamento urbano, seja pela inexistência de meios institucionais adequados a 

plenitude dessa normatização. A carência de equipes institucionais formadas para planejar, a 

incipiência dos processos de participação, a concomitância com a elaboração das Leis 

Orgânicas em cada município, foram alguns dos entraves encontrados na elaboração desses 

planos. Para tornar ainda mais complexa esta conjuntura, o período de elaboração dos PDs 

coincidiu com os últimos anos de mandato dos governos municipais, o que conferiu a seu 

processo de elaboração um sentido de urgência normativa incompatível com processos 

decisórios participativos, e a contaminação político-eleitoral nociva a processos de 

planejamento a longo prazo. 

A ausência de paradigmas e referências institucionais, exceto os vinculados ao período 

de exceção, e principalmente a falta de definições claras quanto ao efetivo escopo e conteúdo 

desses planos, além das interferências já mencionadas anteriormente, contribuiu para que os 

projetos apresentados ao legislativo de maneira geral ficassem mais parecidos com ”Planos de 

Governo”, do que como um conjunto de pressupostos para a ordenação territorial. Além disso, 

a questão regional não se constituiu em objeto de normatização, ou em tema de debate, tendo 

em vista que os Planos Diretores do período foram elaborados quase como libelos coletivos à 

autonomia municipal.  
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Nas administrações progressistas, a disputa pela inclusão de conceitos e pressupostos 

ligados a bandeiras históricas dos urbanistas, acabaram por definir a tônica do debate, 

concentrando os confrontos em questões de cunho teórico-ideológicos, em especial àquelas 

nas quais a confrontação entre a liberdade plena de atuação do mercado se contrapunha a 

normas de controle estatal, e processos regulatórios rígidos, o acabou por inibir a introdução 

das questões regionais no debate.  

 Exemplo pertinente é o do Plano Diretor do Município de São Paulo, elaborado entre 

91 e 92 e apresentado ao legislativo ao final do Governo de Luiza Erundina, coordenado pela 

urbanista Raquel Rolnik. A questão do índice único transformou-se no centro do embate entre 

progressistas e conservadores, defensores do mercado e do controle do Estado, o que acabou 

por impedir que as demais questões de relevância viessem à tona, como marcos regulatórios 

para a metropolização e a gestão regional.  

Nas administrações mais conservadoras, não houve interesse real em promover 

instrumentos de planejamento, de vez que, via de regra, este tipo de cultura pressupõe que o 

poder do Estado deve ser exercido em sua plenitude, institucionalizando-se a relação direta 

entre o poder público e o mercado, ou a sociedade civil, em negociando concessões ou 

benefícios que atendam os interesses específicos econômicos ou político-ideológicos dos 

detentores do poder local. Tendo em vista esta conjuntura, poucos municípios conseguiram 

aprovar seus PDs, nesse período. 

No ABCD, não foi diferente, em Santo André, por exemplo, a elaboração do PD, 

transformou-se num centro de articulação para as reivindicações dos movimentos sociais e 

grupos de interesse, em especial os emergentes, incorporando bandeiras de luta importantes 

da sociedade civil, mas prescindindo de requisitos técnico-urbanísticos, que pudessem 

transformá-lo num instrumento viável de ordenação e regulação do território. 

É importante considerar que, com raras exceções, as primeiras administrações 

progressistas eleitas logo após o período militar, como foi o caso da maioria dos municípios 

do ABCD, concentraram seus esforços na política de “inversão de prioridades”, destinando a 

maior parte dos recursos e de sua ação institucional, a construção de políticas compensatórias 

não assistenciais, entendidas como o resgate do papel do Estado na ação distributiva e 

desconcentradora, e na construção do bem estar e da inclusão social. A idéia corrente durante 

o regime de exceção de que administrar é edificar com visibilidade, foi substituída pela ênfase 
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na reestruturação dos serviços públicos, como saúde e educação e na criação das bases infra-

estruturais para ações de inclusão social, como o provimento de moradias, urbanização de 

favelas, transporte público, saneamento etc. 

Nessa conjuntura, mesmo que tendo em vista a provocação permanente das áreas 

técnicas em prol do aprofundamento dessa questão, pouco espaço restou para ações de 

planejamento a longo prazo e intervenções urbanísticas desenvolvimentistas, e 

conseqüentemente, para gerar políticas inovadoras no campo da gestão territorial. Contribuiu 

ainda, para que esse debate não protagonizasse a ação administrativa a necessidade emergente 

de solidificar o papel assumido pelos municípios no novo pacto federativo, responsável pela 

transferência de parcela considerável dos serviços públicos essenciais para o poder local.  

Uma importante questão, que a nosso ver ainda não mereceu o esforço de uma 

reflexão sistemática, foi a reação conservadora que precedeu a expressiva vitória eleitoral das 

forças progressistas, que, entre 1989 e 1992, conquistaram o direito de administrar milhares 

de municípios em todo país. Num grande número de municípios, administrações progressistas 

ligadas a uma grande diversidade de forças políticas e partidárias foram derrotadas, cedendo 

espaço para administrações de caráter conservador, e modelos tradicionais de ação política 

local, caracterizados por um clientelismo imobilista e retrógrado. 

Em muitas cidades, como em Santo André e Diadema, em São Paulo, a retomada do 

poder local por forças reacionárias ou extremamente conservadoras, promoveram um 

retrocesso especialmente danoso ao avanço dos processos de inclusão social, planejamento e 

participação. Esse processo pernicioso teve, entretanto, algum mérito ao provocar, por um 

lado, a reflexão dos progressistas quanto à validade ou confiabilidade dos paradigmas que 

orientaram sua ação pública, e, de outro, permitindo à população em geral, testar 

comparativamente as vantagens e desvantagens da efetiva e caricata alternância de poder, há 

muitos anos coibida pelo regime de exceção. Mas em relação à consolidação dos instrumentos 

institucionais de planejamento, o prejuízo foi considerável. 

Sem transparência ou maior debate, os projetos de Plano Diretor não aprovados foram 

redesenhados e transformados em esquálidos receptáculos de conceitos anacrônicos, 

superficiais e sem aplicabilidade. Premidos pelos prazos legais, os executivos entregaram aos 

legislativos projetos de lei, que se constituíam em peças formais de caráter meramente 

institucional. Todos esses fatores, acrescidos de outros que serão abordados mais à frente, 
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contribuíram de maneira decisiva para a ausência das condições histórico-conjunturais 

necessárias para o desenvolvimento de políticas inovadoras de integração, planejamento e 

gestão regional, ressalvadas raras e episódicas experiências isoladas.  

5. O Estatuto da Cidade 

A tentativa de construção de um novo marco regulatório, a nível federal, para a 

política urbana remonta aos anos 70, quando o então Conselho Nacional de Política Urbana, 

propõe o PL nº 775/83, que, no entanto, não logrou êxito em sua aprovação. Como resultado 

de uma luta histórica dos profissionais ligados à questão urbana, a Constituição de 1988, 

graças inclusive a seu viés municipalista, incorporou algumas das reivindicações mais caras 

aos urbanistas e aos movimentos populares ligados à habitação, como a utilização social da 

propriedade urbana, o direito à cidade, e a democratização da gestão e do planejamento. Estes 

princípios constitucionais, entretanto, dependiam de legislação específica, ou seja, ainda não 

eram passíveis de utilização direta pelos municípios. 

A tentativa de, por lei ordinária, criar um “capítulo complementar” dos princípios 

urbanísticos da Constituição de 1988 arrastou-se por mais de dez anos de idas e vindas e 

culminou com a criação do projeto de lei nº 5.788/90, que só conseguiu ser aprovado com 

rigorosas modificações, em 2001, já com o nome de Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 

10.257 de Julho de 2001. O Estatuto, além de regular os artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal, traz em seu bojo a concepção primária de induzir – assim como pretendiam de 

maneira enviesada os artífices do planejamento centralizado do regime militar – a ocupação 

mais racional, economicamente sustentável, arquitetonicamente racional e socialmente justa 

das cidades, mas dessa vez com o viés correto.  

Além disso, pretende, assim como o fez de maneira pioneira a Lei n. 6766/79 com os 

loteamentos populares, promover uma lógica mais racional e sustentável para a expansão 

urbana das cidades, em especial de grande e médio porte, onde grassava a especulação 

imobiliária desenfreada, uma vez que o paradigma, até então, foi o da lógica do capital 

privado que tem como pressuposto capturar valor na terra a partir dos investimentos públicos 

e coletivos (valorização imobiliária). Para isso, promoveu a criação de instrumentos que 

dotaram o poder público, em especial o local, de poderes jurídicos até então inéditos, para 

promover a regulação do uso e ocupação do solo, orientando o crescimento urbano para 

objetivos que vão além da simples lógica de mercado.    
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Alguns desses instrumentos, como veremos mais adiante, já existiam em diversos 

países, e o Brasil, tendo em vista seu estágio de desenvolvimento e nível de urbanização, de 

fato, tardou excessivamente a aplicá-los, promovendo uma considerável queda na qualidade 

de vida de muitas de nossas cidades. Princípios como o “solo criado”, (arts. 28 a 31) já de 

sobejo utilizado em países desenvolvidos, se consolidaram através de instrumentos como a 

outorga onerosa do direito de construir. Além disso, o Estatuto da Cidade foi redigido 

claramente com o pressuposto absoluto de democratizar a gestão do urbano, induzindo os 

poderes públicos, em especial os locais, a estimular a ampla participação dos interessados nos 

processos decisórios, como pressupõem os incisos I, II, e III do art. 40 e os arts. 43, 44, e 45 

da Lei. 

6. As cidades e a globalização 

Muito além de seus problemas infra-estruturais crônicos, as metrópoles brasileiras 

sofreram, como todos os grandes centros urbanos mundiais, as mazelas advindas das 

mudanças paradigmáticas dos processos produtivos e culturais que permearam as décadas de 

80 e 90. 

A descentralização produtiva, característica típica da valorização do “toyotismo” nas 

formas produtivas internacionais, promoveu uma desagregação da tradicional forma de 

organizar o espaço industrial. Muitas indústrias abandonaram os centros industriais 

tradicionais, fixando-se em áreas esparsas com maiores vantagens comparativas, promovendo 

um verdadeiro “abandono” de cidades antes prósperas o que demandou a mudança do meio 

antes característico desses locais, transformando-os em reduto de desemprego e degradação 

urbana, cujo maior exemplo é Chicago da década de 80 nos EUA. Como nos demonstra 

CASTELLS: 

No fim do segundo milênio da Era Cristã, vários acontecimentos de importância histórica 

transformaram o cenário social da vida humana. Uma revolução tecnológica concentrada nas 

tecnologias da informação começou a remodelar a base material da sociedade em ritmo acelerado. 

Economias por todo o mundo passaram a manter interdependência global, apresentando uma nova 

forma de relação entre a economia, o Estado e a sociedade em um sistema de geometria variável. O 

colapso do estatismo soviético e o subseqüente fim do movimento comunista internacional 

enfraqueceram, por enquanto, o desafio histórico do capitalismo, salvaram as esquerdas políticas (e a 

teoria marxista) da atração fatal do marxismo-leninismo, decretaram o fim da Guerra Fria, reduziram 

o risco de holocausto nuclear e, fundamentalmente, alteraram a geopolítica global. O próprio 

capitalismo passa por um processo de profunda reestruturação caracterizado por maior flexibilidade 

de gerenciamento; descentralização das empresas e sua organização em redes tanto internamente 

quanto em suas relações com outras empresas; considerável fortalecimento do papel do capital vis-à-

vis o trabalho, com o declínio concomitante da influência dos movimentos de trabalhadores; 

individualização e diversificação cada vez maior das relações de trabalho; incorporação maciça das 
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mulheres na força de trabalho remunerada, geralmente em condições discriminatórias; intervenção 

estatal para desregular os mercados de forma seletiva e desfazer o estado do bem-estar social com 

diferentes intensidades e orientações, dependendo da natureza das forças e instituições políticas de 

cada sociedade; aumento da concorrência global em um contexto de progressiva diferenciação dos 

cenário geográficos e culturais para a acumulação e a gestão de capital. (2003) 

 

Além disso, esse processo foi acompanhado pela crescente “suburbanização” das 

grandes cidades, ou seja, a população de maior poder aquisitivo abandona o centro das 

cidades, antes sinônimo de qualidade urbana, e passam a morar nas regiões mais periféricas 

das cidades em busca de novos paradigmas de qualidade de vida. Os centros das cidades 

entram e deterioração, prejudicando a atratividade desses centros como fomentadores de 

negócios e geradores de renda. 

Some-se a isso, a necessidade dessas cidades verem-se repentinamente obrigadas a 

entrar no selvagem processo competitivo global pela atratividade de novos investimentos e 

capitais: 

Assim, as regiões, sob o impulso dos governos e das elites empresariais, estruturam-se para competir 

na economia global e estabelecerem redes de cooperação... assim as regiões e localidades não 

desaparecem, mas ficam integradas nas redes internacionais que ligam seus setores mais 

dinâmicos. (CASTELLS, 2003) 

Na tentativa de recuperar os espaços degradados, as cidades, regiões e localidades, 

buscam formas de promover a revitalização do espaço urbano. Grandes projetos com âncoras 

arquitetônicas ou culturais são propostos pelo Poder Público, no sentido de recuperar a viabilidade da 

cidade ou região como agente de desenvolvimento e sobrevivência de seus usuários. 

Entretanto, os poderes públicos locais não possuem via de regra capacidade de investimento 

para arcar sozinhos com os valores envolvidos nesse tipo de empreendimento. A solução 

encontrada foi compartilhar com a iniciativa privada os seus custos.  

Já na década de 70, nos EUA, onde a participação do capital privado sempre foi muito 

presente, desenvolveu-se o conceito de Urban Renewall ou renovação urbana, com a 

substituição de antigos prédios em bairros, por novas construções com maior interesse 

urbanístico e comercial. Dois exemplos são os ocorridos em Baltimore e em Nova Yorque 

com o Pier 17. 

Na Europa, no caso francês, foram criadas a ZAC (Zones D‟amena Concerteégement), 

de 1967 com intensa aplicação na década de 70 e 80. Na Inglaterra em 1992, cria-se o Private 
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Finance Institute – PFI, visando injetar dinheiro no mercado imobiliário, e obrigando o 

Estado a promover ações de implantação de infra-estrutura, de maneira a combinar os capitais 

público e privado, em complexos sistemas de parceria. 

No Canadá aproveitou-se o instituto do benefit shering (contribuição de melhoria), 

constituindo-se num mecanismo alternativo em que o setor privado complementa o 

investimento tradicional do Estado, em especial no transporte coletivo. Ainda no Canadá, em 

especial na cidade de Vancouver, foram criados BIDs – Business Improvement Districts, que 

são planos regionais, adaptados em especial as zonas centrais das cidades, nas quais parte dos 

recursos auferidos pela arrecadação local (tributos como o IPTU, por exemplo), naquele 

região são fundidos ao capital privado e redirecionados para benfeitoria no próprio local. Os 

BIDs, com especificidades um pouco diferentes, foram também empregados com o mesmo 

sucesso nos EUA: 

There is another important reason for the emergence of the BIDs, far more significant then the loss of 

federal aid for the services. American standards of acceptable commercial environments have 

drastically over 20 years and business leaders in older commercial areas recognized that something 

had to be done to maintain and enhance their competitive position. This was as true for the office and 

hotel industries as for – most famously – retail environments. The highway office park might prove to be 

a mind-numbingly boring place to work, but is well-lighted, well-maintained, and landscape space 

remains eminently leasable. The environment of highway hotel may be marginal, but guests need not 

worry that they will find a drunk asleep outside the door to their room. (HOUSTON, 1997) 

Nos EUA, observamos também a implementação do Land Pouling, ou urbanização 

consorciada, que consiste em que proprietários de uma área se consorciem, para promover 

empreendimentos de impacto urbano: 

O mecanismo propõe a cessão por parte dos proprietários para o Poder Público das áreas necessárias 

à implantação de propostas urbanísticas, com a contrapartida na forma da outorga onerosa do direito 

de construir. (SAVELLI, 2003) 

A idéia da revitalização urbanística como passaporte de ingresso à era competicional 

disseminou-se com grande rapidez. Nas regiões mais desenvolvidas do planeta, entre as 

décadas de 80 e 90, grandes projetos foram paulatinamente fazendo parte do dia a dia das 

cidades. Nos EUA, em regiões portuárias, como aquelas próximas à cidade de São Francisco 

na Califórnia, foram implementados projetos de grande porte, visando a recuperações de 

antigos pólos industriais metropolitanos, sempre por iniciativa do Poder Público, mas com 

intensa participação do capital privado. Antigas áreas industriais abandonadas foram 

substituídas – incluindo unidades portuárias – pela forte presença de setores tecnológicos, de 

serviços, de turismo, de cultura, etc. ´ 
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Na cidade de Nova Iorque, pequenas operações de parceria visando capturar a renda 

da terra, ou implementar programas sociais, foram tão bem sucedidas que se transformaram 

em ferramentas institucionais, incorporando-se à legislação urbanística municipal e ao 

processo de planejamento da cidade, inclusive com uma maior participação formal – através 

de Conselhos, por exemplo – tanto do próprio mercado como da população interessada. 

Princípios jurídico- urbanísticos como o “as of right” – o direito de pagar protocolarmente 

pela criação de solo vertical adicional, além do estabelecido pelo zoneamento convencional, 

até o limite determinado pela legislação – consolidaram-se como elementos integrantes da 

própria legislação, tendo em vista a necessidade de recursos adicionais para suprir o aumento 

da demanda, conseqüência direta do adensamento. Nos EUA, obviamente auxiliou muito no 

processo a longa tradição liberal do Estado norte-americano, onde os limites institucionais 

entre o público e o privado são muito mais tênues do que nos Estados europeus tradicionais. 

Entretanto, a reconhecida liberdade do capital em promover a lucratividade a partir do 

investimento coletivo também se rendeu à necessidade de compartilhar parte da lucratividade 

auferida com o poder público, para promover o desenvolvimento local e a melhoria da 

qualidade de vida. Também acompanharam essas iniciativas o aumento do crédito na 

aquisição de imóveis que de certa maneira substitui a ação do Estado na produção de 

moradias, liberando recursos para iniciativas e obras urbanas que funcionassem como pólos 

atratores de novos negócios. 

Na Europa, berço do urbanismo moderno, de maneira um pouco diferente dos EUA, 

graças à diversificação de seu território, esses processos ocorreram simultaneamente: a 

descentralização industrial, a urbanização dispersa com a criação de regiões suburbanas e o 

abandono de algumas das mais antigas regiões centrais das cidades: 

Gottidiener separa claramente as características do processo europeu, mais recente, contrastando-o 

com o norte americano, que faz remontar aos anos 40, 50 e 60. Naquela época, segundo esse autor, 

investimentos estatais de grande porte, inclusive de caráter militar, distribuídos de modo desigual no 

território, estimularam a formação de programas habitacionais destinados às faixas de renda média e 

alta, ao redor das metrópoles americanas. A essa expansão seguiram-se a descentralização dos 

serviços, em busca dos consumidores de maior renda (1985) e depois a descentralização industrial e de 

escritórios. Os programas oficiais visariam estimular o desenvolvimento industrial dos estados do oeste 

e do sul, mas suas práticas introduziram ao mesmo tempo a urbanização dispersa. (REIS, 2006) 

Na Europa, especialmente diante do processo de unificação, a disputa entre cidades 

tornou condição essencial do desenvolvimento a implementação de projetos de revitalização. 

Praticamente todos os centros tradicionais da Europa central, e mesmo das regiões mais 
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periféricas ingressaram na era das parcerias público-privadas, tendo em vista a consolidação 

de grandes projetos, vários deles extremamente bem-sucedidos, como é o caso das cidades de 

Barcelona e Bilbao na Espanha. Também Paris com “La Defense”, entre outros, procurou 

tornar-se ainda mais atrativa aos novos investimentos do capital turístico, financeiro e 

tecnológico. Amsterdã e Roterdã, na Holanda também revitalizaram suas regiões portuárias. 

Berlin moderniza todo o seu centro tradicional, processo ainda em andamento. No final da 

década de 90, até mesmo na conservadora Lisboa, em Portugal, grandes operações 

fomentadas a partir de inversões expressivas da União Européia (calcula-se que durante dois 

anos, chegou-se a investir um milhão de euros por dia em obras urbanas), mudaram o aspecto 

urbano da orla, em empreendimentos como o Parque das Nações, o terminal ferroviário, a 

ponte Vasco da Gama, permitindo seu ingresso na competitiva disputa por um “lugar ao sol” 

na globalização. 

A questão central para que este tipo de operação se realize é o ingresso do poder 

público na operação, em especial, com a regulação, o gerenciamento e,  principalmente, com a 

predisposição à implantação de infra-estrutura e/ou à cessão de parte das terras públicas para a 

implantação do projeto. No Brasil, vários problemas emperravam (alguns persistem até hoje) 

a implantação de projetos de parceria público-privada, entre eles: 

a) Até o advento do Estatuto da Cidade, não havia legislação específica, que 

permitisse ao Poder Público ou ao capital privado, promover esse tipo de parceria. 

b) Na maior parte dos grandes centros urbanos inexistem áreas disponíveis, pois a 

tradição patrimonialista-cartorial da cultura administrativa de origem lusa privatiza os espaços 

disponíveis não resguardados por lei. 

c) Além da não-existência da cultura da revitalização, o maior obstáculo a uma 

participação efetiva dos investidores é a profunda desconfiança da iniciativa privada em 

relação a qualquer processo de gestão pública. Tendo em vista, entretanto, a necessidade 

como já visto anteriormente, de promover o desenvolvimento local, a legislação tem evoluído 

historicamente, muitas vezes a partir de iniciativas isoladas de prefeituras específicas, e vai 

culminar com a Lei das Parcerias Público-Privadas - PPPs (LEI Nº 11.079, DE 2004) para  a 

implantação de infra-estrutura básica, e com o instituto das Operações Urbanas Consorciadas 

(Arts. 32 a 34 da Lei Nº 10.257 de 2001), para a revitalização urbana. 
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7. Brasil: desenvolvimento do conceito e implementabilidade 

O Estado Brasileiro sofre por uma carência crônica de recursos. Assim, com a 

globalização que criou a competição entre cidades e regiões, os municípios viram-se premidos 

a captar recursos de outras fontes que não as formas arrecadatórias convencionais. Voltaram-

se então para o mercado privado, em busca da recuperação de parte das mais-valias 

incorporadas ao capital imobiliário, uma vez que a ação pública, no desenvolvimento urbano, 

pauta-se via de regra por obras estruturantes, que se por um lado elevam a qualidade 

territorial, por outro, valorizam o patrimônio dos proprietários locais. 

 No final da década de 80, quando se iniciava mundialmente este processo, antes da 

promulgação do Estatuto da Cidade, os municípios recorreram a todos os instrumentos legais 

disponíveis para promover projetos especiais, em áreas específicas da cidade. Estes 

instrumentos, ainda bastante engessados pelo zoneamento urbano formal da década de 70, 

trataram inicialmente de viabilizar programas sociais como urbanização de favelas, 

regularização de áreas ocupadas, loteamentos irregulares, construção de moradias populares 

etc. A legislação utilizada foi primordialmente a Lei 6766/79, que permitia a “urbanização 

especial” de áreas específicas da cidade a critério do poder público, para implantação de 

programas. Não foi fácil vencer a resistência burocrática dos planejadores tradicionais. Na 

maior parte dos municípios as áreas de favela ou de ocupação sequer apareciam na planta da 

cidade, pois não eram parte da cidade formal. Mas, graças a esse princípio legal, criaram-se 

pela primeira vez no país, no final dos anos 80, (salvo engano, o pioneirismo cabe ao 

município de Jaboatão, na região Metropolitana do Recife), as Zonas de Especial Interesse 

Social, áreas da cidade destinadas a urbanizações especiais, voltadas para o desenvolvimento 

social. 

No “rastro” dessas iniciativas, alguns municípios de tendência progressista,   

interessados em inserir a cidade nos novos processos competitivos, criaram dentro das 

competências municipais legislações que permitiam a “flexibilização” (termo posteriormente 

duramente criticado por alguns setores) das normas edilícias e de uso e ocupação do solo, 

visando através deste expediente capturar renda para a promoção do desenvolvimento 

territorial e a atração de investimentos. 

O Plano Diretor da Cidade de São Paulo de 1988, através da Lei 10.676/88, já previa 

instrumentos como as Operações Urbanas Consorciadas como exceção ao rigor do 
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Zoneamento no uso e ocupação do solo em regiões adensáveis, incentivo aos 

empreendimentos privados que assumem investimentos para o melhoramento da infra-

estrutura urbana ou para a eliminação das causas da desqualificação ambiental. (SAVELLI, 

2003) 

Durante o governo Jânio Quadros, implementou-se no Município de São Paulo a 

primeira lei que permitia formalmente a captura de parte do lucro imobiliário dos 

empreendimentos de porte, através da instituição das Operações Interligadas (Lei 10.209/86), 

dando inicio a uma produção legislativa disseminada pelas grandes capitais do país, que já 

previam instrumentos posteriormente incorporados pelo Estatuto da Cidade, como o solo 

criado, a outorga onerosa etc. 

Muitos municípios, a partir da legislação local, de competência exclusiva ou 

concorrente, assim como o proposto em São Paulo – já no governo de Luiza Erundina 

(1990/93) foi implementada a operação urbana do Vale do Anhangabaú (Lei 11.090/91) – 

conseguiram desenvolver grandes projetos urbanísticos em parceria com a iniciativa privada, 

e auferir considerável captura de renda para o tesouro local, reinvestidos via de regra em 

melhorias urbanísticas e requalificação urbana. 

Após a promulgação do Estatuto da Cidade, e a partir da aprovação dos Planos 

Diretores dos municípios, o instrumento disseminou-se e realizaram-se, com mais ou menos 

sucesso, operações urbanas consorciadas em Belo Horizonte, Natal, Recife, Rio de Janeiro, 

entre outros. 

Apenas no município de São Paulo, em três das operações urbanas: Faria Lima, Água 

Branca e Urbana Centro, o município auferiu uma renda mais do que expressiva, mesmo para 

um orçamento do porte dessa capital seja em recursos pagos pelos empreendedores, seja pela 

emissão de CEPACS ou benefícios urbanísticos. 

8. Conclusão 

O instrumento das operações urbanas consorciadas, previsto no Estatuto da Cidade, 

propiciou ao ordenamento jurídico de caráter urbanístico uma importante evolução na captura 

de recursos para o desenvolvimento urbano, bem como introduziu, de maneira formal, o 
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conceito de associação e cooperação entre o Estado e a sociedade em especial em três 

aspectos a destacar: 

a) Sob o ponto de vista do mercado imobiliário, a Operação Urbana Consorciada cria 

condições normativas para que se promova a parceria público- privada na requalificação do 

espaço urbano, garantindo a participação ordenada e regulada dos agentes, combatendo a 

especulação imobiliária, e estimulando a participação social do capital privado nos 

investimentos, sob a tutela da Poder Público e com a fiscalização da sociedade. 

b) Ao exigir a ampla publicidade e garantir a efetiva participação da comunidade local 

e das forças vivas da cidade na tomada de decisões, planejamento e gestão dos grandes 

projetos de requalificação, democratiza o espaço urbano, e garante a transparência das ações 

públicas e privadas. 

c) Possibilita ao gestor público, inserir a questão urbana nos grandes debates sob os 

vetores de desenvolvimento local contemporâneo. 

O instituto das Operações Urbanas Consorciadas, entretanto, deve ser resguardado, 

fiscalizado e acautelado para que cumpra seus objetivos precípuos, e concretize sem 

distorções os preceitos para os quais foi criado. Para isso a sociedade e em especial o mundo 

jurídico, deve acautelar-se na fiscalização da aplicabilidade do instrumento, profilaticamente 

evitando que seja utilizado para funções pouco nobres e avessas ao interesse coletivo, como 

nos alerta em artigo o douto Ministério Público do estado de Santa Catarina: 

Vê-se, portanto, que a operação urbana consorciada é medida de utilização restrita e acautelada, não 

como pensam alguns, destinada a regularizar toda e qualquer obra indiscriminadamente. 

Importante frisar que a operação contará com forma de controle, obrigatoriamente compartilhado com 

representação da sociedade civil, o que dá respaldo democrático importante à medida. 

Assim, a consecução das operações será de perto fiscalizada não só pela administração, mas também 

pela sociedade civil o que, certamente, inibirá qualquer desvio de finalidade. 

Registre-se, ainda, que o Estatuto ao disciplinar os requisitos que devem conter o plano da operação 

urbana consorciada o fez de forma meramente enumerativa, abrindo-se oportunidade ao Poder Público 

Municipal exigir ainda outros requisitos como, por exemplo, estudo de impacto ambiental para 

acautelar a medida, quando se mexer com a questão ambiental. 

O beneficiado com a regularização de seu imóvel prestará contrapartida em dinheiro que será utilizada 

exclusivamente na consecução da operação urbana consorciada (§ 1º do art. 33) e seu controle 

obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade civil. 
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Assim, abre-se oportunidade de sua aplicação em outra atividade da operação que necessite da quantia 

para sua implementação.  

Por exemplo, proprietários de casas (de classe média/alta) construídas em área de preservação 

permanente (topo de morro - art. 2º, "d", do Código Florestal, Lei 4771/65). Não havendo mais outra 

alternativa a ser tomada - já que não há mais vegetação naquela área a ser preservada, estando as 

casas construídas há anos - elaborado estudo de impacto de vizinhança e de impacto ambiental 

(recomendável no caso em tela), e sendo estes favoráveis, os proprietários interessados na 

regularização de suas propriedades que contrariam a legislação ambiental poderão prestar 

contrapartida em dinheiro ao poder público municipal que a utilizará em favor da população de baixa 

renda, no saneamento básico, no tratamento de lixo, ou quando em área de risco, na transferência 

dessas famílias. 

Outra questão que merece atenção é questão do termo "legislação vigente" previsto no inciso II do 

parágrafo 2º do art. 32. Com certeza, o Estatuto da Cidade quis englobar nesta definição toda a 

legislação vigente no País - o Código Florestal, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, etc. - não 

havendo como se aceitar a interpretação dada por alguns de que o termo se refere exclusivamente à 

legislação municipal, por que se assim quisesse, o legislador teria feito a ressalva. 

Não cabe, pois, ao intérprete reduzir o alcance da Lei, sob pena de ilegalidade. 

O Estatuto da Cidade possui força de Lei nacional, segundo se infere do mandamento constitucional 

previsto no art. 182 da CRFB/88 e ainda do preceituado nos arts. 21, XX, 24, incisos VI, VII e VIII, e 

§1º da CRFB c/c art. 3º da Lei n. 10.257/2001. É lei específica e posterior às demais leis ordinárias que 

deve prevalecer existindo conflito aparente de normas (antinomia jurídica). Entretanto, este não é o 

caso.  

É que na hipótese vertente não é preciso sequer se utilizar dos critérios de solução de antinomias 

jurídicas, porquanto aplica-se no caso concreto tão somente as disposições específicas da lei 

(possibilidade de regularização de obras em desacordo com a legislação), permanecendo em vigor a 

legislação proibitiva, segundo a inteligência do § 2º do art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil 

(Decreto-Lei 4.657/42) que dispõe: 

 § 2º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem 

modifica a anterior. 

Ou seja, não há norma ilegal, uma não suplanta a outra. Ambas as legislações são aplicadas, tanto as 

proibitivas quanto o Estatuto.  

É que a faculdade prevista no Estatuto no sentido da regularização das obras ilegais não retira a carga 

de eficácia dos mandamentos proibitivos previstos por lei. Tais condutas continuam sendo irregulares 

ou ilegais. O Estatuto prevê somente uma alternativa prevista àquelas propriedades que, se encaixando 

nos requisitos do art. 33, podem ser regularizadas mediante contraprestação a ser conferida à 

administração. 

Vê-se, portanto, que a possibilidade criada pelo Estatuto da Cidade de regularização de construções, 

reformas ou ampliações em desacordo com a legislação vigente, é instrumento de grande valia na 

ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Pode ser 

considerado como política pública de interesse social, que alcança todas as camadas sociais da 

população e as mobiliza no sentido da conscientização ambiental. 

Prevê o Estatuto que a partir da aprovação da lei específica de que trata o caput, do art. 33 são nulas 

as licenças e autorizações a cargo do Poder Público municipal expedidas em desacordo com o plano 

de operação urbana consorciada.  

Esta providência se justifica porquanto a partir da aprovação da operação, determinadas áreas da 

cidade serão submetidas a novas regras. Desse modo, impõe-se que licenças e autorizações estejam de 

acordo com o novo disciplinamento e não com o anteriormente disposto no plano diretor, sob pena de 

inviabilização da operação. (FIGUEIREDO E SILVA, s/d) 
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I.2. O PLANO DENTRO DO PLANO: CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS 

OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

 

Fernando Guilherme Bruno Filho 

 

A análise encetada acima, em especial em sua segunda metade, nos dá um bom 

panorama das iniciativas que se espalharam, a partir dos países centrais (décadas de 70 e 80), 

visando estabelecer formas de articular esforços comuns entre os setores público e privado 

(leia-se, num primeiro momento, o setor econômico) visando intervir nos processos de 

urbanificação, revitalizando ou potencializando o uso de áreas específicas dentro da malha 

urbana. Com efeito, análises empíricas acerca de uma ou algumas experiências genericamente 

tratadas como “operações urbanas” elevaram tal instrumento a um dos de maior interesse da 

parte de urbanistas e gestores públicos, chegando mesmo a acaloradas discussões sobre sua 

natureza, como “positivas” ou “negativas” ao desenvolvimento de uma política urbana 

sustentável e inclusiva, em especial nas grandes metrópoles. 

Tais debates já se davam antes mesmo do Estatuto da Cidade, dado que a figura da 

“operação urbana” constava, mesmo timidamente, das agendas do movimento pela reforma 

urbana desde os anos 80 e, antes mesmo dos planos diretores da década seguinte, uma 

primeira tentativa concreta de viabilização aconteceu no Município de São Paulo (Lei 

10.209/86, depois incorporada ao Plano Diretor de 1988- Lei 10.676), na forma de “operação 

interligada”
i
, onde simplesmente se permitia o uso de coeficientes de aproveitamento 

superiores ao admissível para uma dada região, desde que houvesse a oferta de contrapartida 

equivalente, na forma de habitação de interesse social (VAN WILDERODE, 1994). 

No entanto, o que mais salta aos olhos é que, tanto as (escassas) modelagens 

construídas para o instrumento, quanto as discussões acerca de sua aplicação, privilegiam 

enormemente o caráter financeiro, qual seja, a alavancagem de recursos, em especial para o 

provimento de infra-estrutura. No entanto, o que tentaremos demonstrar adiante, a construção 

realizada pelo estatuto da cidade apresenta outras oportunidades, dentre elas, especialmente, a 

de aperfeiçoamento da gestão da política urbana. 
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1) O conceito de operação urbana consorciada no Estatuto da Cidade. 

A Lei 10.267/01 (Estatuto da Cidade) apartou, de um lado, tanto a outorga onerosa do 

direito de construir e da mudança de uso (artigo 28 a 30) e bem assim a transferência do 

direito de construir (artigo 35), institutos mais próximos das “operações interligadas”, de um 

outro, mais rico e complexo, por ele denominado “operação urbana consorciada”: 

Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área para aplicação de 

operações consorciadas. 

§ 1º Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas 

pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes 

e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas 

estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. 

§ 2º Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas: 

I - a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem 

como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente; 

II - a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação 

vigente. 

Como se denota, o Estatuto não aponta para nenhuma característica específica da área 

urbana em relação à qual a operação urbana consorciada seja mais apropriada, ou 

vocacionada. Mas deixa claro que há um ponto de partida, que pode mesmo ser uma 

irregularidade disseminada, muitas vezes produto de gestão ineficaz ao longo dos anos, dado 

o relevo do inciso II, e um ponto de chegada, sendo o percurso entre ambos traçado por 

“transformações urbanísticas estruturais”, profundas e necessárias. 

Da mesma forma, não há como privilegiar uma certa categoria de partícipe; dos 

proprietários aos usuários permanentes (quem eventualmente pela área circula, ou dela usufrui 

sob qualquer aspecto), quem quer que interaja com tal (ais) perímetro(s), está, a priori, 

habilitado a participar do processo de decisão e implementação acerca das tais 

“transformações estruturais”, alicerçadas num plano específico, como fica claro no artigo 

seguinte: 

Art. 33. Da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o plano de operação 

urbana consorciada, contendo, no mínimo: 

I - definição da área a ser atingida; 

II - programa básico de ocupação da área; 
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III - programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela 

operação; 

IV - finalidades da operação; 

V - estudo prévio de impacto de vizinhança; 

VI - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em 

função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I e II do § 2º do art. 32 desta Lei; 

VII - forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade 

civil. 

§ 1º Os recursos obtidos pelo Poder Público municipal na forma do inciso VI deste artigo serão 

aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada. 

§ 2º A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput, são nulas as licenças e autorizações a 

cargo do Poder Público municipal expedidas em desacordo com o plano de operação urbana 

consorciada. 

Note-se que mesmo a exigência de “contrapartida” não está vinculada a uma expressão 

monetária, podendo até se caracterizar como condutas de fazer (obrigação) ou não-fazer 

(abstenção) de parte dos partícipes ou atingidos pelo plano da operação. E, o que se nos 

afigura ainda mais importante, há a exigência deste plano, cujas características tentaremos 

delinear mais adiante. 

Por fim, mesmo que não esteja vedada a outorga onerosa do direito de construir, 

apenas se lhe exigindo que os recursos sejam aplicados no(s) próprio(s) perímetro(s), o artigo 

34 qualifica ainda mais as formas de financiamento da operação urbana, através dos 

chamados CEPAC‟s (certificados de potencial adicional de construção):  

Art. 34. A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada poderá prever a emissão pelo 

Município de quantidade determinada de certificados de potencial adicional de construção, que serão 

alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação. 

§ 1º Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente negociados, mas 

conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação. 

§ 2º Apresentado pedido de licença para construir, o certificado de potencial adicional será utilizado 

no pagamento da área de construção que supere os padrões estabelecidos pela legislação de uso e 

ocupação do solo, até o limite fixado pela lei específica que aprovar a operação urbana consorciada. 

Observe-se que a “quantidade determinada” de CEPAC‟s é claramente uma 

facilitadora do planejamento e gestão da operação, haja vista que, de antemão, se estipula o 

máximo de volumetria que será possível abrigar naquele(s) espaço(s), permitindo, portanto 

um dimensionamento adequado das intervenções e, eventualmente, se lhes estipulado um 
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prazo de validade, até mesmo do horizonte de tempo necessário para “finalizar” a operação 

urbana. 

A partir destes comentários iniciais, apontaremos os aspectos que consideramos mais 

relevantes a serem explorados pelos municípios quando da aplicação do instrumento (que 

denominaremos doravante de “OUC”) o qual, aliás, tem sido previsto na maioria dos Planos 

Diretores elaborados após o estatuto da Cidade
ii
. 

2) OUC‟s na sistemática do Estatuto da Cidade. 

Como todo instrumento a ser apropriado pela política urbana, dentre aqueles regulados 

pelo estatuto ou não, a OUC deriva e guarda estreita relação com as diretrizes gerais 

estampadas no artigo 2º, nas quais preferimos enxergar verdadeiramente os princípios de 

direito urbanístico. Em especial, o inciso III, o qual estabelece a “cooperação entre os 

governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, 

em atendimento ao interesse social”. 

Por outro lado, fica evidente o diálogo estreito que a OUC deve ter com o Plano 

Diretor (PD). Com efeito, e conforme estatuído pelo artigo 42, inciso II, do Estatuto da 

Cidade, caberá ao PD estipular a possibilidade de adoção da OUC, determinando, dentro do 

quadro de possibilidades dadas pelo artigo 32, quais serão os objetivos da(s) operações e, 

eventualmente, avançando mesmo no sentido de detalhar os critérios para sua implementação, 

para quais porções do território ou sob quais condições. 

No entanto, o PD não poderá (i) alterar o conceito estipulado pelo §1º do artigo 32, 

haja vista que ele deriva e dá concretude ao citado inciso III do artigo 2º, além de outros 

princípios que, conjugados só permitiriam alargar, e nunca restringir o alcance do instrumento 

(ii) substituir a lei específica referida no caput, visto que a ela cabe o papel, com 

exclusividade, de estabelecer as condições peculiares desta intervenção. Em outras palavras, e 

ao analisarmos de forma sistemática a expressão “lei específica” no ordenamento jurídico 

nacional, fica patente que tal sempre ocorre quando ela deva ser objeto de processo legislativo 

específico, bem como tratar de uma única matéria
iii

, face à relevância ou complexidade, ainda 

que aparentada ou derivada de outra. 
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Como já comentado anteriormente, a OUC poderá apontar para duas (dentre outras) 

possibilidades: a alteração das regras de uso, ocupação, edificação e parcelamento do solo, 

mas também para a regularização, quando tais regras não foram observadas (artigo 32, § 2º). 

E, seqüencialmente, no inciso VI do artigo 33, exige contrapartida dos beneficiários de tal 

flexibilização ou regularização. Ora, não há nenhuma referência ao fato de que tais 

contrapartidas devam ser financeiras; no entanto, se o forem (ou mesmo se puderem ser 

traduzidas economicamente, como, por exemplo, no investimento privado, na geração de 

novos postos de trabalho, etc.) tal deve se dar no(s) perímetro(s) da própria OUC. Como se 

depreende, tais contrapartidas vão muito além da outorga onerosa do direito de construir e da 

alteração de uso, pelo menos no sentido com que tais institutos são regulados pelo estatuto da 

Cidade; ainda que não descartadas, a primeira tornaria mais difícil ou complexa a 

implementação dos CEPAC‟s, o que comentaremos adiante. 

Evidentemente, não se está a defender que tal contrapartida, quando as alterações ou 

regularizações implicarem, num caso, ou já apontarem, em outro, para qualquer impacto na 

infra-estrutura, não deva ser prestada. Muito ao contrário. Apenas se está a argumentar que as 

OUC podem ir além de um simples encadeamento de obras ou serviços públicos. 

Por fim, o artigo 33 exige, do plano da OUC, dentre outros, um Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV), instrumento regulado pelos artigos 36 a 38 do próprio estatuto. Não fica 

claro, à primeira vista, se (i) o EIV será parte integrante do plano, como elemento de 

diagnóstico acerca das conseqüências que advirão da OUC às regiões lindeiras ou mesmo 

daquelas abrangidas pela operação, ou ainda (ii) o plano deverá exigir que se realize o EIV 

sempre quando da implementação das já citadas “transformações urbanísticas estruturais” 

(obras públicas ou privadas, mudanças ou regularização de uso, etc.). 

Inclinamo-nos pela primeira hipótese, pois, caso contrário, teria o Estatuto estipulado 

uma ligação direta com o artigo 36 o qual, ademais, não faz qualquer referência à 

obrigatoriedade de EIV nas intervenções decorrentes do plano da OUC. Isso não quer dizer, 

evidentemente, que os dois instrumentos não possam ser conjugados, caso a legislação 

municipal assim o estipule; além disso, o EIV que precede a implementação da OUC deve 

obediência aos mesmos ditames do artigo 36, pois não se trata de um instrumento distinto ou 

específico para a OUC. 
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3) Intervenções “especiais”: afronta à isonomia? 

Em especial junto aos urbanistas e sociólogos urbanos, sempre foi viva a polêmica 

acerca do potencial excludente que intervenções pontuais no território, ainda mais quando 

realizados com viva participação do capital privado. Evidentemente, este só adere a um 

programa que lhe possibilite o exercício de seu mister, qual seja, o de obter lucro, agregando 

valor e transacionando esse “plus”. 

Neste sentido, também entendemos como feliz a construção dada pelo estatuto à OUC, 

quando permite a incorporação de todos os segmentos, econômicos, políticos e sociais, 

interessados ou atingidos, na elaboração e acompanhamento da OUC. Não obstante, voltando 

ao artigo 2º e aos princípios de direito urbanístico (incisos I, IX e X) percebemos que uma 

OUC que redunde em segregação e expulsão será claramente ilegal, talvez não em suas 

premissas, mas claramente em seus efeitos. 

Mas a questão que se coloca é se de outra ordem: a OUC seria um privilégio, na 

medida em que estabelece regras diversas, eventualmente mais vantajosos, afrontando, 

portanto o princípio da justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de 

urbanização? Ela poderia caracterizar uma valorização excessiva, induzida por decisões 

políticas à margem da função social da cidade? 

A fim de responder tal questão, é fundamental um outro questionamento: quais as 

áreas podem e devem sofrer a intervenção de uma OUC, sem ferir os princípios relacionados 

acima? 

Com efeito, há de ser um perímetro cuja “transformação urbanística estrutural” 

repercuta em benefícios para toda cidade, sob qualquer aspecto, seja econômico (com a 

ampliação de possibilidades comerciais ou de prestação de serviços), social (ajudando a 

eliminar focos de pobreza ou criminalidade), cultural (preservando o patrimônio paisagístico 

ou histórico) e mesmo urbanístico stricto sensu (facilitando a circulação viária, ou adensando 

uma região com oferta de infra-estrutura), como já desenvolvemos em outro estudo (BRUNO 

Fº e PINHO, 2002: 219-229). 

Ao contrário das BIA‟s, experiências dos EUA e Canadá apontadas no estudo anterior, 

as OUC não permitem a reversão dos tributos arrecadados no(s) perímetro(s) para obras ou 
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inversões financeiras nele(s) próprio(s), sob pena de afronta à isonomia tributária, salvo, 

evidentemente, a contribuição de melhoria, dada sua tipificação e quando observado o critério 

de valorização decorrente da obra pública. Não obstante, e como decorrência deste princípio, 

a própria Constituição Federal veda, em seu artigo 167, inciso III, a vinculação da receita de 

impostos a órgão, fundo ou despesa, com as ressalvas estipuladas por ela própria (saúde, 

educação, etc.) 

Restam portanto, os preços públicos, dos quais o mais relevante é aquele decorrente 

dos CEPAC‟s, que comentaremos a seguir. 

4) Financiamento das OUC‟s 

Como comentamos acima, ainda que não vedada, a outorga onerosa, como regrada 

pelo Estatuto da Cidade, não se afigura como o melhor instrumento de contrapartida 

financeira, dado que só franqueada quando do interesse manifesto pelo beneficiário. Ademais 

(o que não comentamos e mereceria um estudo específico) a outorga se presta a uma única 

situação, qual seja, a da utilização de coeficientes de aproveitamento mais elevados ou adoção 

de usos não admissíveis. Ora, as irregularidades que poderiam ser sanadas mediante a OUC 

podem ir além disso (recuos, gabaritos, uso de fachadas, ocupação de áreas públicas, etc.). 

Note-se que o artigo 32, §2º, inciso II, trata da “modificação de índices e características” de 

parcelamento, uso e ocupação do solo, ao passo que a outorga onerosa se volta 

exclusivamente à ampliação do coeficiente de aproveitamento ou à adoção de usos diversos 

do previsto na legislação ordinária. 

Por outro lado, não se vislumbram impedimentos à adoção de outras fontes de 

financiamento (contribuições voluntárias, multas, etc.), além dos próprios recursos 

orçamentários, quando patente o interesse social em tais inversões. 

No entanto, o recurso financeiro por excelência são os CEPAC‟s (certificados de 

potencial adicional de construção).  

Os CEPAC‟s constituem, de fato um tertius genus, como outros figuras trazidas à 

lume pelo Estatuto da Cidade. Representam títulos de crédito públicos ao portador; portanto 

sua emissão e alienação deve obedecer às regras do direito financeiro, ainda que não 

contabilizados à dívida pública. Mas, da mesma forma que estes, significam uma antecipação 
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de receita; não obstante, a despesa a ser enfrentada (implementação de obras de infra-estrutura 

no perímetro da OUC) já são também definidas. Sua alienação deve se dar em oferta pública 

(leilão); porém, e suas características os tipificam como títulos de valores mobiliários, estando 

sujeitos ao registro e à regulamentação por parte da Comissão de valores Mobiliários, órgão 

do Ministério da Fazenda (AFONSO, 2007). Não nos alongaremos neste tópico, mas tal 

regulamentação, a nosso ver, só agrega ainda maior transparência e segurança jurídica ás 

transações com CEPAC‟s . 

Por cautela, há de haver uma modulação correta na emissão de CEPAC‟s, sob pena de 

se substituir a especulação imobiliária (repudiada pelo artigo 2º do Estatuto da Cidade, em 

especial nos incisos VI, “e” e XI, dentre outros dispositivos) pela especulação financeira. Em 

cada caso, é possível realizar as ofertas públicas em frações, eventualmente à medida em que 

a infra-estrutura se desenvolve, ou até mesmo estipular um prazo máximo de resgate de tais 

títulos, na forma de exercício do direito de construir. 

Mas, queremos crer, tanto quanto instrumento de financiamento, os CEPAC‟s 

constituem excelente ferramenta ao planejamento e à gestão, como desenvolveremos a seguir. 

5) Planejamento e gestão 

Com o perfil que lhe foi dado pelo Estatuto da Cidade, o fenômeno “operação urbana” 

(acrescido, de maneira apropriada, do qualificativo “consorciada”) se autonomiza, e ganha 

contornos de instrumento voltando à implementação daquilo que SILVA (2008: 133) 

denomina de “planos urbanísticos especiais”, ou seja, voltados à renovação urbana ou à 

implantação de formas diferenciadas de ocupação. 

            Mais do que isso, oferece uma oportunidade ímpar à superação da defasagem 

que, de regra, acontece entre o “planejamento urbano” e a “gestão urbana”, de regra gerada 

pela falta de capacidade da administrativa pública para fazer a implementação da segunda 

conforme os ditames do primeiro. Indo além, constitui um espaço privilegiado para o que se 

pode considerar a “escala microlocal” (SOUZA, 2003: 108)  do planejamento e da gestão, não 

obstante mais eficaz, mas também cenário pedagógico da participação cidadã na discussão e 

implementação de soluções ao quotidiano. 
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O Plano da OUC deve ser parte integrante da lei específica que aprovar sua 

implementação, lembrando que o artigo 33 estabelece seu conteúdo mínimo. No entanto, nada 

impede que seu conteúdo se amplie, ora adotando outros instrumentos, como o direito de 

preempção, fundo(s) específicos voltados ao aporte de recursos ou aos dispêndios no âmbito 

da OUC. Ademais, dada sua característica de plano urbanístico, alguns outros elementos nos 

parecem obrigatórios, por força de dispositivos esparsos do próprio estatuto da Cidade e da 

legislação correlata.  

Dentre eles, destacamos a necessidade de um diagnóstico seguro da situação que 

enseja a adoção do instrumento. Ainda que não integre o corpo da lei específica, o processo 

(administrativo e mesmo legislativo) que lhe antecede se caracteriza como ato administrativo. 

Como tal, constitui dele parte integrante a fundamentação, de fato e de direito, como 

imperativo à verificação da legalidade, da conveniência e da oportunidade do ato (DI 

PIETRO, 2007:201). Tal fundamentação, no campo das normas urbanísticas, se concretiza 

como a análise da situação que justifica a implantação de uma OUC, como forma mais eficaz 

de alcançar os objetivos propugnados pelo Plano Diretor, num específico contexto territorial, 

social ou econômico. 

Como já comentado, o volume de CEPAC‟s (ou de área que poderá ser edificada 

mediante o pagamento com tais títulos) autorizados deve guardar relação lógica com tal 

planejamento. Em outras palavras, este ser limitado ao total de área construída que será 

admissível para o perímetro da operação, ainda que eventualmente a eles se somem os déficits 

de coeficiente de aproveitamento permitidos pela legislação ordinária, mas não 

implementados até um certo momento pelos proprietários. Mesmo com tais nuanças, é 

possível prever o dimensionamento e a localização da infra-estrutura necessária, seus custos e, 

via de conseqüência, o limite estipulado para o adensamento daquele perímetro. 

A inserção do inciso III (“programa de atendimento econômico e social para a 

população diretamente afetada pela operação”) é da maior relevância à compreensão da 

natureza das OUC. Com efeito, aponta claramente para a compreensão deste instrumento 

como algo muito além do simples aporte de obras de infra-estrutura, além de permitir que 

sejam revertidos desequilíbrios já patentes, bem como impedir o surgimento e progressão de 

outros, em especial a expulsão, decorrentes das intervenções. 
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Do mesmo modo, não se pode pensar que a gestão deva se dar exclusivamente sob o 

viés do controle social, ainda que este tenha sido o relevo dado pelo artigo 33, inciso VII. 

Com efeito, a participação deve ir muito além disso, principalmente se novamente 

consultarmos os princípios que norteiam a política urbana e o direito urbanístico, como já 

comentados em várias ocasiões. Além disso, mesmo na execução das intervenções, nada obsta 

a que se agregue a ação dos particulares, até mesmo mediante a concessão urbanística, como 

já bem anotou LOMAR (2002: 270). 

A caracterização do instrumento como plano urbanístico faz emergir uma outra 

questão, qual seja, a da possível indenização de prejuízos havidos pelos partícipes privados na 

hipótese de revogação ou substancial alteração de suas premissas, cronogramas ou ações. 

Ainda que indicativo (na expressão do artigo 174, “caput” da Constituição Federal) para o 

setor privado, não se lhe retira a possibilidade de ser ressarcido por eventuais alterações do 

planejamento (ou, em outras palavras, pela alteração da norma que institui o plano) e mesmo 

por prejuízos da própria aplicação do plano a que ele tenha aderido, salvo por motivos 

justificáveis em favor do Estado. A contrário senso, se estaria quebrando princípios 

fundamentais à relação sociedade-Estado, como a segurança jurídica, a confiança e lealdade, e 

ferindo a boa-fé do administrado, na lição precisa de FIGUEIREDO (1995: 5-20). Nada 

impede, ademais, que a propositura de uma operação urbana consorciada seja feita pelos 

próprios interessados. 

Em suma, a OUC aponta para oportunidade, por vezes única em alguns municípios, de 

aperfeiçoamento da relação entre o planejamento e a gestão urbanos, permitindo, inclusive, 

mudanças estruturais no arcabouço administrativo, qualificando-o, não obstante aproximar 

ainda mais as instãncias de decisão da população diretamente interessada ou atingida pelo 

plano. 

6) Conclusões 

Tratando-se de meros comentários, as digressões acima comportam, cada uma delas, 

inúmeros desdobramentos e aperfeiçoamento. Com efeito, e para além da cooperação com o 

MJ/SAL/PNUD, o instituto das OUC deverá ser enfocado com maior profundidade doravante, 

nos programas e projetos de pesquisa da Universidade São Judas Tadeu. No entanto, algumas 

hipóteses já podem ser lançadas: 
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a) As operações urbanas consorciadas representam instituto de direito urbanístico 

distinto em relação à outorga onerosa e outros que possam representar a captura da 

valorização imobiliária em benefício do interesse público; 

b) Ainda que extremamente relevante, o uso de recursos privados para a 

implementação de obras públicas não esgota as possibilidades de uso do instrumentos, o qual 

pode ir muito além como elemento importante no cumprimento da função social da cidade; 

c) A lei específica que instituir operação urbana consorciada e sua implementação 

devem se orientar por todos os princípios e regras trazidos à lume pelo Estatuto da Cidade e 

pelo Plano Diretor; 

d) A operação urbana consorciada deve ser utilizada quando necessário a 

verdadeiras mudanças estruturais, cujos efeitos se façam sentir inclusive para além de seu(s) 

perímetro(s); 

e) O planejamento e a gestão da operação urbana consorciada ultrapassam 

simplesmente o controle social, exigindo participação integral de proprietários, beneficiários, 

usuários, investidores etc. 

 

II - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE IMÓVEL E O COMBATE AOS 

VAZIOS URBANOS 

Fernando Guilherme Bruno Filho 

 

O princípio da função social da propriedade está inscrito de há muito no sistema 

jurídico brasileiro, pelo menos desde a Constituição de 1934. No entanto, foi (e é) bem mais 

lenta, em termos históricos, o incremento de práticas e instrumentos que o tornem 

verdadeiramente exigível em sua essência; qual seja, a de, sem eliminar a propriedade 

individual, direcionar seu exercício a fim de que produza benefícios ao conjunto da sociedade. 

Diversos fatores podem ser apontados para esse aparente descompasso, desde aqueles 

políticos (instabilidade das instituições democráticas) como também sociais (processos 

demográficos e culturais, dentre outros) e principalmente econômicos (avanços tecnológicos 

repercutindo no aproveitamento de insumos pelo setor secundário e terciário). É só observar 

atentamente a polêmica envolvendo os direitos autorais e os programas de MP3, ou ainda o 
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combate à AIDS e a quebra de patentes dos medicamentos capazes de combater seus efeitos, 

para perceber que os contextos específicos em que se inserem a propriedade são 

determinantes para inferir como e quanto é possível e desejável exigir de seus proprietários 

condutas que conduzam ao cumprimento da função social da propriedade. Se a função social é 

o que legitima a propriedade, seu cumprimento deve conduzir eficazmente ao 

desenvolvimento, sob pena de deslegitimar o princípio e os instrumentos utilizados. 

A propriedade imóvel urbana no Brasil está igualmente sujeita a tais influxos. Os 

fenômenos que produziram o quadro de acelerada urbanização em nosso país (especialmente 

a industrialização tardia e periférica e a inserção acelerada no capitalismo global) 

repercutiram através de um percentual extremamente alto de desigualdade socioeconômica; 

por outro lado, mais recentemente, a reconfiguração do estado intervencionista, que aumenta a 

normatização e diminui (proporcionalmente à demanda por direitos) os investimentos sociais, 

induz a uma premissa (que não tentaremos demonstrar, mas que pode eventualmente ser 

inferida mais adiante) de que o momento correto para a concretização desse princípio, no 

contexto urbano, vem acompanhado de um grave atraso, o qual deve ser considerado ao se 

adotar um método finalístico de interpretação jurídica.  

Em outras palavras, o instrumental necessário à reforma urbana, em muitos casos, 

chegou atrasado; os danos decorrentes repercutem em má qualidade de vida, degradação 

ambiental e exclusão social (em especial nas grandes metrópoles) que só políticas específicas 

(de produção habitacional, combate à violência, geração de emprego e renda, revitalização 

urbana etc.), normalmente com altos custos e direcionadas, poderão reverter os passivos 

gerados. 

No entanto, para outro volume grande de situações (cidades médias e pequenas, em 

geral, mas também porções das grandes cidades), ainda é possível induzir formas de 

crescimento que tenham o cumprimento da função social da propriedade imóvel urbana como 

motor e garantia de que os princípios informadores da função social da cidade se concretizem 

de plano, no momento mesmo da ocupação primeira do solo urbano.  

Portanto, e a fim de configurar as reais possibilidades da função social da propriedade 

no espaço intra-urbano, será de extrema valia estudar com detalhes a longa (em função da 

demanda emergente) configuração do instituto do uso, parcelamento e edificação 

compulsórios - UPEC, como designaremos doravante - dos imóveis urbanos, e de seus 
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sucedâneos, quais sejam, o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação-sanção, um dos 

poucos capazes de atuar pontual e diretamente na exigibilidade do princípio. 

 

II.1. USO, PARCELAMENTO E EDIFICAÇÃO COMPULSÓRIOS 

Fernando Guilherme Bruno Filho 

1. Aspectos históricos 

A pirâmide populacional brasileira sofreu uma brutal inversão, como comentado 

anteriormente, na relação entre moradores do campo e moradores das cidades, e de maneira 

acelerada a partir a partir da década de 50. Este processo foi marcante em pólos de 

urbanização já consolidados e, ao longo dos 30 anos seguintes, se espraiou para os limites das 

regiões metropolitanas e para cidades hoje classificadas como médias. 

Dada a velocidade com que ocorria, impulsionada por interesses vinculados ao capital, 

e, ao mesmo tempo, sem massa crítica e instrumentos perenes que assegurassem um 

planejamento efetivo, a expansão da(s) mancha(s) urbanas alargou perímetros, deixando em 

seu rastro grandes glebas ainda intocadas. Este movimento, num primeiro momento, 

prioritariamente expulsava a população de mais baixa renda, premida pelos altos custos da 

moradia, e que se instalava em loteamentos distantes dos centros; mais recentemente, o 

fenômeno se diversificou, agregando empreendimentos de padrão elevado (em especial 

condomínios fechados) e recebendo também outras modalidades de edificação e uso 

(comércio e indústria), que buscam vantagens logísticas, como grandes vias expressas e 

rodovias. 

Evidentemente, esta descrição ligeira pode se desdobrar em inúmeros aspectos 

relevantes e também peculiaridades das diversas regiões do país. Mas, com raras exceções, 

todas as cidades brasileiras apresentam em seu perímetro urbano
iv

 espaços vazios, contíguos 

ou não, e que não cumprem função social, ainda que ambiental (mata nativa, p. ex.) ou 

econômica (agricultura urbana, p. ex.), por vezes em percentuais elevadíssimos em relação ao 

solo urbano verdadeiramente edificado. Estes “vazios urbanos” (glebas, mas também lotes de 

grandes dimensões) são normalmente retratados como reserva especulativa, fruto da inércia 

de seus proprietários, os quais aguardam a consolidação da infra-estrutura urbana ao seu redor 
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e, consequentemente, a valorização imobiliária pela simples regra da oferta e da procura. No 

entanto, ao menos em uma parcela das situações, se configura mesmo a impossibilidade de 

aportar capital, como quando a proprietária constitui massa falida cujas ações de liquidação se 

arrastam por anos, hipóteses que discutiremos adiante. 

A perversidade deste fenômeno é apontada pelo menos desde a década de 60 por 

estudiosos e administradores públicos. Os avanços no combate a ele, porém, seguiram outro 

ritmo. 

No início da década de 70, o então Banco Nacional de Habitação- BNH estabeleceu o 

Programa Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada- CURA, que tinha entre seus 

pressupostos “a eliminação da capacidade ociosa dos investimentos urbanos”, a “diminuição 

dos efeitos negativos da especulação imobiliária” e “o adensamento da população urbana até 

níveis tecnicamente satisfatórios”, e propunha aos municípios que a ele aderissem, como 

condição de eficácia, que adotassem a progressividade do IPTU, para terrenos ociosos, até o 

equivalente ao coeficiente de aproveitamento igual a um, como forma de penalizar a 

ociosidade. O programa não encontrou a receptividade que dele se esperava, mas a expansão 

desordenada dos perímetros urbanos continuou preocupando o governo nacional (e alguns 

governos locais), sendo seu combate uma das prioridades do II PND- Plano Nacional de 

Desenvolvimento, de 1975. 

Em 1983 o executivo federal enviou ao Congresso a primeira proposta consolidada de 

lei nacional acerca da política urbana, a qual lá recebeu o numero de ordem 775/83, 

constituindo um marco fundamental, posto que estabelecia princípios e um rol de 

instrumentos definitivamente incorporados na pauta da reforma urbana, entre eles o 

parcelamento, edificação e utilização compulsórios. Seu conteúdo, porém, denotava 

atribuições excessivamente centralizadas na União, em detrimento da autonomia municipal, e 

sua tramitação, lenta, acabou atropelada pelo advento do Congresso Constituinte, em 1986. 

Por força destes precedentes,e sob o signo da emenda popular da reforma urbana, a 

Constituição Federal de 1988, a par de repetir a exigibilidade do cumprimento da função 

social da propriedade, delineou no artigos 182 as regras pertinentes ao exercício da 

propriedade imóvel urbana , com seus condicionantes: 

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. 
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§ 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 pelo 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. 

 

2. Reforma urbana: imperativo constitucional. 

Mais que ordenar o espaço urbano (o que aliás, o artigo 30, inciso VIII, da 

Constituição Federal, já determina), infere-se que cabe ao município promover seu 

desenvolvimento, sua transformação, posto que, por força dos fenômenos das décadas 

anteriores, a expansão urbana, de regra, se dera (e no presente ainda se dá) de forma contrária 

à concretização dos direitos fundamentais de seus cidadãos e à preservação ambiental. O 

plano diretor exsurge como instrumento básico dessa reconversão, ainda que a política urbana 

local deva se adequar à normas gerais que se estabeleceriam posteriormente, mediante lei de 

competência da União. 

Por outro lado, e a par do plano diretor (o que não fora reivindicado no bojo da 

emenda popular), o único instrumento
v
 alçado à condição de regra constitucional, dentre 

aqueles debatidos ao longo dos anos anteriores, incorporados pelo PL 775 e apontados na 

emenda popular, foi o uso, parcelamento e edificação compulsórios. 

Isso não significa que cumprir a função social da propriedade imóvel urbana signifique 

simplesmente parcelar, edificar ou dar-lhe um uso
vi

, mas sim que a subutilização (em sentido 

amplo) constitui a mais grave ofensa ao princípio, um abuso ao direito de propriedade com as 

mais profundas conseqüências para o desenvolvimento urbano, capaz mesmo de por a perder 

qualquer estratégia local de concretização da função social da cidade. Mesmo assim, sua 
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aplicabilidade ficou limitada também á edição de legislação posterior, de competência da 

União, a qual deveria dar-lhe os parâmetros de concretização. 

Tanto a lei nacional destinada a veicular normas gerais de política urbana, quanto a lei 

federal destinada a dar eficácia plena ao parcelamento, edificação e uso compulsórios só 

vigoram a partir da edição da Lei 10.257/2001, o “Estatuto da Cidade”. Porém, desde a 

promulgação da Constituição Federal, não faltaram quem defendesse (SUNDFELD, 1988: 38) 

que o instrumento poderia ser adotado de imediato pelos municípios, via planos diretores; de 

outro lado, vários municípios
vii

 passaram a inserir em seus respectivos planos diretores 

(quando das respectivas aprovações ou revisões) a possibilidade de exigência do UPEC, mas 

não avançaram no sentido de implementá-lo verdadeiramente, permanecendo as regras locais 

em  compasso de espera, aguardando a edição da lei federal. 

Porém, e antes de adentrar na análise dos dispositivos pertinentes do Estatuto da 

Cidade, há um último e importante aspecto, que emerge da análise sistemática da 

Constituição, e que vem sendo relegado na abordagem do instrumento. 

Aparentemente, e por uma interpretação unicamente gramatical, a adoção do UPEC 

representaria uma “faculdade”, cabendo a cada município, no âmbito de seu plano diretor e 

respectiva legislação urbanística, exercer uma opção, com total liberdade para fazê-lo ou não. 

Porém, não é esta a interpretação correta, sob pena de amesquinhar o princípio da 

função social da propriedade. 

Com efeito, dar ao imóvel urbano uma função social é condição de legitimidade da 

propriedade. Por outro lado, este imóvel deve conter um uso que “atenda ás exigências 

fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor” (conf. § 2º do artigo 182 da 

CF). Ora, como toda competência constitucional, o exercício da autonomia municipal se 

expressa através de um poder-dever, significando que, dado um poder, ele obrigatoriamente 

deve ser exercido quando necessário à concretização dos direitos fundamentais. Em outras 

palavras, se presentes as condições objetivas – vale dizer, efeitos perniciosos decorrentes do 

não-uso, como a falta de oferta de terrenos no mercado – deve o município inserir em sua 

respectiva legislação local (“in casu”, o plano diretor e, eventualmente, em lei específica dele 

decorrente) o instrumento apto a reverter esta situação, sob pena de inconstitucionalidade por 

omissão.  
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Tal faculdade, portanto, implica em definir elementos gerais ou específicos de cada 

município, buscando modular o uso do instrumento a fim de que ele atinja seu propósito, e 

não negá-lo. BEZNOS (2002: 130) nos dá peculiar exemplo, quando aponta  as 

singulariedades das cidades de veraneio, onde parte considerável dos imóveis estão vazios 

fora de temporada, e nem por isso se configuram como não-utilizados. O mesmo pode-se 

apontar como relação a imóveis não-edificados, mas que detém relevância ambiental, 

histórica ou paisagística. 

3. O Estatuto da Cidade e o UPEC 

Como já apontado anteriormente, o Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001) 

cumpre duas funções primordiais. A primeira, de funcionar como norma geral de direito 

urbanístico, estabelecendo as bases da política urbana, a serem estabelecidas pelos 

municípios, no âmbito de sua autonomia. A outra, de lei federal, franqueando o uso do 

instrumento denominado Uso, Parcelamento ou Edificação Compulsórios – UPEC na 

implementação desta política. Porém, da promulgação da Constituição Federal até a 

aprovação do Estatuto, muito tempo transcorreu, e o crescimento predatório das cidades (em 

dimensões e em desigualdade) não arrefeceu. 

O processo legislativo que redundou na aprovação do Estatuto se deu mediante o PL 

5788/90, de autoria do senador Pompeu de Souza. Aprovado rapidamente no Senado, cumpriu 

extensa tramitação por diversas comissões de mérito na Câmara dos Deputados, recebendo 

inúmeras emendas e substitutivos. O procedimento de aplicação do UPEC estava 

contemplado na proposta, e a definição de “imóvel subutilizado”, um dos itens mais 

polêmicos, acabou defluindo de emenda aposta na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio 

Ambiente e Minorias, permanecendo até a aprovação. 

Após aprovado na Câmara dos Deputados e novamente no Senado, o projeto foi à 

sanção presidencial. Lá, recebeu alguns vetos, dentre os quais, de interesse ao nosso estudo, 

aquele que suprimia dispositivo que equiparava os imóveis ocupados “em desacordo com a 

legislação urbanística ou ambiental” com aqueles efetivamente subutilizados (hipótese 

inserida mediante a emenda relatada acima). As razões do veto (ao final mantido) se postavam 

no sentido de configurar uma ampliação do enunciado originalmente estabelecido pelo artigo 

182 da CF, o que seria inadmissível por restringir um direito fundamental (propriedade). A 

configuração final do UPEC, no Estatuto da Cidade, ficou assim: 
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Art. 5º - Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o 

parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou 

não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação. 

§ 1º- Considera-se subutilizado o imóvel: 

I- cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele 

decorrente; 

II- (vetado). 

§ 2º - O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da 

obrigação, devendo a notificação se averbada no cartório de registro de imóveis. 

§ 3º-A notificação far-se-á: 

I – por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do imóvel ou, no 

caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração; 

II -por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na  

forma prevista pelo inciso I. 

§ 4
o 
Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a: 

I- um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal 

competente; 

II- dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento. 

§ 5º- Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica a que se 

refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado 

compreenda o empreendimento como um todo. 

Art. 6
o
 A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da notificação, 

transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 5
º 
desta Lei, sem 

interrupção de quaisquer prazos. 

Como se depreende, em essência, o Estatuto da Cidade, em seus artigos 5º e 6º, cuida 

de estabelecer prazos, condições e garantias para que o Município exija o cumprimento da 

função social daqueles imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados. E o faz de 

maneira econômica, como convém a uma norma geral, uniformizando aquilo que comum às 

administrações locais, mas deixando à legislação municipal (plano diretor à frente) a tarefa de 

definir concretamente as situações de cabimento. Assim, se a definição de não-edificado é 

meramente gramatical (terreno sem qualquer construção), a condição de subutilizado será 

estabelecida (e obrigatoriamente o deverá) a partir de critérios locais, os quais, inclusive, 

podem variar para cada região do perímetro urbano de cada município. Por outro lado, a não-

utilização
viii

 fica a inteiro critério da legislação municipal, dentro de certa margem de 

razoabilidade. 

Ainda que repita a referência à lei específica como veículo do instrumento, à exemplo 

do que consta no próprio artigo 182 da CF, esta deve ser lida como lei em seu sentido 

substancial, e não material. Em outras palavras, é preciso que se respeite o princípio da 

legalidade no estabelecimento da obrigação, fazendo com os elementos principais que 

permitam definir sentido e alcance da norma estejam submetidos ao processo legislativo, “in 

casu”, da Câmara de Vereadores. Nada obsta, portanto, que tais elementos estejam todos 

contidos no próprio plano diretor, o que tornaria, a partir de sua promulgação, auto-aplicável, 

no contexto local, a exigibilidade de que se dê ao solo urbano um uso. 
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De resto, os prazos e procedimentos estabelecidos buscam muito mais garantir 

razoabilidade e segurança jurídica na adoção do instrumento pelos municípios, evitando o uso 

arbitrário e situações que caracterizem expropriação indireta, mas também evitem a 

ocorrência de fraudes, como a alegação de que a obrigação seja “intuite personae” (atribuível 

á pessoa), o que permitiria desobrigar o adquirente de imóvel cujo proprietário fora notificado 

a cumpri-la. O artigo 6º é claro ao afastar tal possibilidade. 

Como apontamos anteriormente, a ocorrência dos “vazios urbanos” dá-se, de regra, 

com ânimo de garantir lucros imobiliários. Porém, há exceções, com a impossibilidade 

momentânea e escusável de aportar ou captar capital suficiente ao aproveitamento do imóvel. 

Buscando modular tais situações, e ao mesmo tempo permitir que o poder público 

acesse terrenos aptos a empreendimentos de interesse social, o que só lhe seria franqueado 

através da desapropriação, o Estatuto introduziu a figura do consórcio imobiliário, assim 

definido: 

Art. 46. O Poder Público municipal poderá facultar ao proprietário de área atingida pela obrigação de 

que trata o caput do art. 5º desta lei, a requerimento deste, o estabelecimento de consórcio imobiliário 

como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel. 

§ 1º- Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização ou 

edificação por meio da qual o proprietário transfere ao Poder Público municipal seu imóvel e, após a 

realização das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou 

edificadas. 

§ 2º- O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente ao 

valor do imóvel antes da execução das obras, observado o disposto no § 2
o
 do art. 8

o
 desta Lei. 

 

Por fim, e reforçando a idéia de estabelecimento do UPEC como dever, e não 

faculdade em sentido estrito, o artigo 42, inciso I, do Estatuto, determina que, do conteúdo 

mínimo do plano diretor deva constar “a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser 

aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de 

infra-estrutura e de demanda para utilização”. Mais uma vez, portanto, se aponta para a 

adoção racional e razoável do instituto, a partir de um diagnóstico seguro acerca das 

peculiaridades do processo de urbanização de cada município. 

4. Percalços e peculiaridades: implementando o UPEC 

Como comentado no item anterior, o plano diretor é o veículo por excelência para a 

definição de como, quando e onde se exigirão dos proprietários de imóveis urbanos que os 

utilizem, parcelem ou edifiquem. Não obstante a própria natureza do plano diretor, dado que 



 45 

obrigatoriamente, por força do Estatuto da Cidade, sua elaboração passa por (i) participação 

popular (ii) diagnóstico da ocupação do solo urbano, (iii) elaboração de sistemas de 

acompanhamento e monitoramento e (iv) inserção no planejamento geral do município, seja 

administrativo ou orçamentário, importa considerar que ele se apresente com menor ou maior 

detalhamento quanto à exigibilidade do UPEC, eventualmente até prescindindo da lei 

específica a que se referem o artigo 182 da CF e o caput do art. 5º da lei 10.257/2001. 

Em 10 de outubro de 2006 encerrou-se o prazo (dado pelo artigo 50 do Estatuto) para 

que os municípios aprovem ou revisem seus planos diretores. Portanto, a forma como se deu a 

adoção e, acima de tudo, a aplicação do UPEC, entra em nova fase, de acompanhamento e 

ponderação sobre a legalidade das diferentes construções adotadas pelos municípios, face ao 

direito de propriedade. Porém, algumas questões já afloram, pela própria análise sistemática 

da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade. 

a) Dimensões mínimas e máximas e localização dos imóveis: afora a 

impossibilidade de parcelamento, por atingir o módulo mínimo de um lote urbano (125 ou 

250 m2), as dimensões das áreas (glebas ou lotes) abarcadas pelo instituto devem ser 

definidas a partir do contexto local, de forma a coibir a retenção de imóveis com finalidades 

especulativas. Assim, é perfeitamente possível adotar uma metragem menor em zonas da 

cidade onde a demanda por edificação seja intensa e as características da ocupação já estejam 

dadas por lotes menores e, por outro lado, estabelecer lotes mínimos maiores onde a tendência 

(e a estratégia do plano) se configure de forma diversa – condomínios, indústria, comércio 

atacadista, etc. Há a possibilidade, aventada pelo Estatuto (artigo 5º, §5º), de que a legislação 

municipal estabeleça o cumprimento da obrigação (parcelamento, edificação ou te mesmo o 

uso) em etapas, para empreendimentos de grande porte; 

b) Um mesmo proprietário com diversos lotes abaixo do mínimo: Dar função 

social é condição de legitimidade para a relação jurídica estabelecida entre o sujeito 

(proprietário) e a coisa (bens). Portanto, o UPEC deve incidir sobre a conduta dos 

proprietários, quando esta estiver em desacordo com as “exigências fundamentais de 

ordenação da cidade”. Este caráter intuite personae fica claro, por exemplo, no artigo 6º do 

Estatuto, como comentado acima. Portanto, caso se caracterize a retenção de um número 

considerável de lotes não edificados (e até mesmo unidades construídas) pelo mesmo 
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proprietário, e esta atitude tenha impacto significativo na dinâmica imobiliária da cidade, nada 

obsta a que ele seja notificado para a edificação ou a utilização destes imóveis; 

c) Imóveis que cumprem a função social, porém sem que estejam edificados 

acima do coeficiente mínimo ou parcelados: Como comentado, a faculdade outorgada pela 

CF aos municípios, de exigir a utilização, parcelamento ou edificação, é apenas e tão-somente 

a capacidade de modular a aplicação do instituto às peculiaridades locais, mas também para as 

situações em que o imóvel cumpre uma função social que prescinde de edificação. Ente as 

situações mais comuns estão: 

 a relevância ambiental, dada a ocorrência de vegetação significativa, ou a 

impossibilidade de edificação por conta das condições do solo. Imóveis nestas 

condições, independente de suas dimensões e localização, devem ser excluídos 

da obrigação. Um eventual impasse, porém, se configura na situação de 

margens de córregos e topos de morro, desprovidos de vegetação mas 

classificados como APP (Áreas de Preservação Permanente), estabelecidas 

como non-aedificandi pela legislação federal, dada a impossibilidade de o 

proprietário cumprir a obrigação estabelecida pela legislação municipal. Como 

comentado, a hipótese de descumprimento da legislação urbanística e 

ambiental foi vetado pelo executivo (e o veto foi mantido pelo legislativo) 

enquanto possibilidade de caracterizar a subutilização. Resta ao município, 

apenas, buscar junto ao governo federal, que este exerça a atribuição que lhe é 

dada pelo artigo 18 do Código Florestal (Lei federal 4771/65), qual seja, a de 

promover o reflorestamento de tais áreas, ainda que á revelia do proprietário; 

 a relevância paisagística, história ou arquitetônica, onde vale o mesmo 

raciocínio acima, podendo ou não o bem ser tombado, mas devendo o plano 

diretor (eventualmente a lei específica) anotar as características que se pretende 

preservar, no interesse da memória ou da cultura; 

 as atividades econômicas ou institucionais que não demandam edificações, 

como, por exemplo dutos, linhas de transmissão, fornos, depósitos, 

estacionamentos de veículos, campos de prática esportiva, piscinas, etc. A fim 

de coibir fraudes contra a aplicação do instituto, é conveniente que o plano 
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diretor estabeleça limites máximos ao exercício de algumas destas atividades, 

quando pertinente; 

d) qualidades imanentes ao proprietário: O imóvel de domínio da administração 

direta, autárquica e fundacional deve estar afetado a um uso, o que difere da função social da 

propriedade. Se eventualmente, ao longo de um largo período de tempo, os governos que se 

sucedem permanecem inertes em dar-lhes uma destinação compatível, há outros instrumentos 

para impelir seu aproveitamento que não o UPEC (eventualmente a Ação Popular, ou mesmo 

a Ação Civil Pública). Na medida em que constituem patrimônio público, há de haver um 

horizonte, no planejamento administrativo, para a utilização dos imóveis. Não por caso, o 

Estatuto da Cidade estabelece como de cinco anos (art. 52, II) o prazo para que seja dada 

destinação aos imóveis adquiridos mediante a desapropriação-sanção, sob pena de 

impropriedade administrativa. Mas há diversas situações, pertinentes a proprietários privados 

(massa falida, espólio, associações comunitárias ou filantrópicas, dentre outros) onde o 

impulso político e social seja o de não aplicar o instituto. Porém, não há, quer na Constituição 

Federal, quer no Estatuto da Cidade, guarida para o estabelecimento de diferenciações. 

Eventualmente, é possível adiar o início dos prazos para cumprimento da obrigação, como 

veremos adiante; 

e) o consórcio imobiliário como opção do poder público: a celebração de contrato 

de consórcio imobiliário, quando assim pretendido pelo proprietário, é uma opção do poder 

público, o qual, porém, deve prever em seu planejamento financeiro (Plano Plurianual, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e lei orçamentária) os recursos necessários, além de prover licitação 

pública quando houver mais de uma proposta adequada; 

f) definição e aferição da não-utilização em sentido estrito: esta parece ser um dos 

grandes desafios do legislador local e das administrações municipais, posto que se tratam de 

imóveis parcelados ou edificados (portanto que se submeteram ao licenciamento urbanístico, 

ou, quando muito, de uma simples averiguação  movida por servidor público) mas não 

utilizado para as finalidades que atendam à sua função social. Neste universo, pode o plano 

diretor incluir desde grandes edificações, como indústrias e galpões, mas até mesmo unidades 

habitacionais verticalizadas. Um critério possível é a efetiva utilização, durante certo período, 

dos serviços públicos, como água, luz e coleta de lixo, a qual, combinada com vistorias 

periódicas, pode permitir inferir o abandono do imóvel. Ainda assim, o mesmo imóvel pode 
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trafegar em curtos períodos de tempo da utilização à não-utilização, como usualmente ocorre 

com unidades disponibilizadas no mercado de locação imobiliária. De qualquer forma, 

eventuais dificuldades na aferição não são, por si, impedimento à exigibilidade da utilização 

do imóvel. 

g) combinação da obrigação de parcelar ou edificar com zoneamentos restritivos: 

Uma vez estabelecida a obrigação de parcelar ou edificar, ela deve se dar conforme os usos e 

coeficientes permitidos para a zona onde se situa o imóvel. Quando o plano diretor, ao mesmo 

tempo, estabelece um zoneamento restritivo (por exemplo, determinando como única opção a 

edificação de Habitação de Interesse Social), há o risco de, na medida em que combinadas as 

duas regras, se caracterizar uma expressiva perda de conteúdo econômico do imóvel; ou, por 

outro lado, o cumprimento da obrigação pode significar um ônus excessivo, ainda do ponto de 

vista econômico, para o patrimônio do proprietário, dando margem a que este reivindique seja 

indenizado por assumir para si interesses sociais que devem ser providos pelo poder público 

com a colaboração do privado (o que na prática processual se costuma denominar 

“desapropriação indireta”). Portanto, ainda que ainda não haja vedações constitucionais ou 

legais à esta concomitância, e dadas as fragilidades com que ainda se apresenta o instituto, a 

razoabilidade impõe que se monitore o mercado imobiliário, de forma a aferir custos e 

lucratividade quando esta combinação - à primeira vista positiva, pois mais do que exigir o 

uso, o qualifica dentro de uma estratégia de demandas da cidade -  se apresentar no caso 

concreto. 

h) outras fraudes possíveis à eficácia do instituto: no limite de sua competência o 

plano diretor (ou a lei específica) deve buscar coibir condutas que claramente visam apenas 

afastar a incidência da obrigação. Entre elas está o desmembramento em poucos lotes, de 

forma a cada um deles se posicione abaixo do mínimo antes da notificação (o que se resolve 

facilmente e nos quadros da CF e da legislação federal, ao estabelecer a reserva e o concurso 

voluntário de áreas públicas mesmo para os desmembramentos), ou então o início de obras no 

prazo, mas seu prolongamento e não-conclusão de forma injustificada. 

5. A notificação para cumprimento do UPEC 

O marco inicial dos prazos estabelecidos no Estatuto da Cidade para cumprimento da 

obrigação é a notificação do proprietário, com as formalidades descritas naquela lei federal. O 

primeiro deles é de um ano para apresentação de projeto, salvo se a legislação municipal 
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determinar outro, mais dilatado, ou ainda se conceder efeito suspensivo aos questionamentos 

apostos pelo proprietário. 

No entanto, os desequilíbrios na ocupação do solo urbano, em especial a consolidação 

dos grandes vazios, não se estabeleceram de forma instantânea; ao contrário como apontamos 

acima, foram fruto de pelo menos algumas décadas de processos econômicos e sociais 

perversos, acompanhados de uma carência de instrumentos jurídicos e políticas públicas que 

os direcionassem. Portanto, as correções necessárias não se darão de imediato. 

Por outro lado, em cada cidade e região, há especificidades também no que tange à 

dinâmica imobiliária. Ainda quando há fartura de crédito, agilidade no licenciamento, 

desoneração de insumos e incentivos ao empreendedorismo na incorporação imobiliária e na 

construção civil, limites estruturais podem ser obstáculos a permitir que o adensamento 

pretendido daqueles vazios se dê com a velocidade desejada. Resta ao legislador local, a 

nosso ver, duas opções. 

A primeira, mais temerária, é estabelecer prazos para cumprimento da obrigação 

maiores do que aqueles dados pelo artigo 6º do estatuto da Cidade (um ano para apresentação 

de projeto e dois anos para sua implementação, após aprovado). Diz-se temerário, pois 

posterga para o futuro efeitos que já poderiam ser percebidos tão-logo o arcabouço legal 

exigível estivesse disponível. 

Uma outra, e que parece mais coerente com um conceito jurídico de política pública, é 

construir, de forma transparente e estável, uma escala de notificações para o cumprimento da 

obrigação de parcelar, edificar ou utilizar os imóveis tipificados no plano diretor. Tal escala 

deve guardar pertinência lógica com os diagnósticos que embasaram o próprio plano e com as 

estratégias por ele adotadas. Assim, pode-se iniciar exigindo a correção da conduta dos 

proprietários de imóveis de uma dada região da cidade (obviamente, dentre aquelas apontadas 

já no plano diretor, como determina o artigo 5º do Estatuto), daqueles que possuam os 

imóveis com maiores dimensões, ou ainda onde os coeficientes de aproveitamento praticados 

estejam mais distantes do mínimo previsto no plano diretor. Tal escala deve contemplar todos 

os imóveis passíveis de notificação, divididos em grandes grupos de terrenos (ou edificações) 

que atendam aos mesmo quesitos, com respectivos períodos para que a notificação se 

processes, de forma a assegurar a isonomia.  
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Assim, é possível uma acomodação coordenada do mercado, dentro de suas 

possibilidades de aporte de capital, mas também direcionando seus esforços, haja vista o 

aumento de oferta com terrenos com certas características ou em dada localização, sem causar 

um estremecimento de dinâmicas (como a valorização ou desvalorização imobiliária) que são 

próprias do regime econômico, e perniciosas apenas quando não orientadas pelo interesse 

público. 

6. Conclusões 

O UPEC é um instituto ainda em construção, não incorporado efetivamente às 

políticas públicas locais e objeto de intensas discussões nos meios acadêmicos. Portanto, as 

cidades (poder público e sociedade) precisam avançar em seu delineamento com cautela e 

ponderação, mas sem dele abrir mão, sob pena de se perder uma oportunidade única na 

história recente do país de reverter os processos de urbanização excludente. 

Portanto, é preciso ter em mente que o princípio da função social legitima a 

propriedade urbana, mas não retira dela a nota de direito individual, garantindo a seu titular o 

uso, desfrute e disposição, ainda que condicionadas, no tempo e nas condições, ao interesse 

social. 

 

II.2. O IPTU COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA URBANA 

Silvio Luiz de Almeida 

1. O tratamento constitucional do IPTU 

No presente artigo analisa-se a utilização do IPTU (Imposto Predial Territorial 

Urbano) como instrumento de política urbana. Após breve exposição da disciplina jurídico-

constitucional do IPTU, o objetivo principal será demonstrar que este tributo, além da função 

arrecadatória ou fiscal, tem uma importante função extrafiscal ou de intervenção no domínio 

econômico, em especial no planejamento urbano, conforme expressamente previsto no artigo 

182, §4º da Constituição Federal e no Estatuto da Cidade (lei 10.257/2001).  
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O IPTU é tributo de competência municipal, cujo núcleo da hipótese de incidência 

consiste na propriedade, no domínio útil ou na posse de imóvel localizado em área urbana. 

Sua base de cálculo é o valor venal do imóvel. O sujeito ativo é o município que abriga o 

imóvel e o sujeito passivo é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor.   

O artigo 156 da Constituição Federal assim disciplina o IPTU: 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana; 

(...) 

§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto 

previsto no inciso I poderá:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

I - ser progressivo em razão do valor do imóvel; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 

2000) 

II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.(Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000) 

 

Verifica-se, pela leitura do texto constitucional, que as alíquotas do IPTU podem 

variar: a) em razão do valor do imóvel; b) de acordo com a localização e uso do imóvel e; c) 

nos termos estabelecidos pelo artigo 182, § 4º: 

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. (Destaque nosso) 

 

A leitura dos dispositivos permite afirmar que o IPTU possui uma função fiscal e uma 

função extrafiscal. Portanto, além de uma função arrecadatória, que deve levar em conta o 

princípio da capacidade contributiva (156, § 1º, I), tem também o IPTU uma função de 

regulação e de intervenção econômica, ao condicionar a progressividade ao atendimento da 

função social pelo proprietário do imóvel sobre o qual recairá a tributação (art. 156, §1º, II e 

182, §4º, II). A progressividade do IPTU não afeta e nem contradiz, mas, ao contrário, torna 

possíveis, quaisquer das duas funções acima descritas. 
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2. A capacidade contributiva e a progressividade do IPTU 

O IPTU não difere dos outros tributos quanto à necessidade de atender ao princípio da 

capacidade contributiva, prevista no artigo 145, §1 da Constituição Federal. Segundo este 

dispositivo, “os impostos, sempre que possível, terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte”. 

A frase sempre que possível contida no § 1º do artigo 145 da Constituição Federal não 

quer dizer que tributos há que não devam atender ao princípio da capacidade contributiva. O 

atendimento ao princípio da capacidade contributiva é um fim a ser perseguido por todos os 

tributos componentes do sistema tributário nacional. A capacidade contributiva expressa o 

sentido do ideal republicano, que se nutre do princípio da igualdade.  

Pela ligação profunda que mantém com os reclamos da isonomia, o princípio da 

capacidade contributiva exige que o legislador apenas institua tributos sobre fatos que 

expressem a capacidade econômica do contribuinte, e que nesta escolha sejam consideradas as 

desigualdades existentes entre os contribuintes. Ou seja, na medida em que for maior a 

capacidade econômica do contribuinte, maior será o valor do tributo.  

Muito se discutiu acerca da possibilidade de aplicação da progressividade ao IPTU. O 

entendimento de que o IPTU é um imposto “real” (incidente sobre a propriedade) e não 

“pessoal”, e que, portanto, não comportaria um critério seguro para a medição da capacidade 

econômica do contribuinte, é a principal alegação de todos que consideravam inadmissível a 

utilização de alíquotas progressivas fora da possibilidade estabelecida pelo §4º do artigo 182 

da Constituição Federal. A Emenda Constitucional nº 29/2000 esclareceu a questão ao dizer 

que “sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º” outras duas 

hipóteses seriam admitidas em nosso ordenamento: as que têm como critério o valor ou a 

localização do imóvel.  

O Supremo Tribunal Federal, que no passado entendia que o IPTU não poderia 

adequar-se ao princípio da capacidade contributiva, recentemente, ao pronunciar-se sobre a 

constitucionalidade da Emenda Constitucional 29/2000, sustentou que o IPTU adapta-se ao 

princípio da capacidade contributiva e que, portanto, pode ser quantificado pela aplicação de 

alíquotas progressivas (conforme posição consolidada na Súmula 688). Em verdade, a 

Emenda Constitucional 29/2000 não redefiniu o alcance do IPTU, como afirmam os que 
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pregam sua inconstitucionalidade, mas apenas reforçou o entendimento de que o IPTU 

submete-se ao princípio da capacidade contributiva, e que esta se revela pelo valor do imóvel 

(CARRAZA, 2006: 88).  

Tampouco vale dizer que o IPTU progressivo em função do valor do imóvel só possa 

ter lugar em municípios em que tenha sido editado plano diretor. Como assevera CARRAZA 

(2006:111), não há necessidade de editar-se plano diretor para que o IPTU seja graduado de 

acordo com a capacidade econômica do contribuinte, tal como permitido pelo artigo 156, §1º 

da Lei Magna. Diferente é a situação do IPTU cuja progressividade se dá em função da 

localização e do uso do imóvel, o que certamente requer a descrição das políticas locais de 

ocupação e uso do solo expressas no plano diretor.  

Por isto, a progressividade das alíquotas afigura-se como medida que prestigia a 

isonomia tributária. Certeira a observação de CARRAZA (2006:114) afirma ser a 

progressividade das alíquotas a melhor forma de repúdio às injustiças tributárias, ao contrário 

das alíquotas proporcionais, em que todos, independentemente da capacidade econômica 

pagam o mesmo montante, ainda que proporcionalmente. 

3. A função extrafiscal do IPTU 

SILVA (2008: 461), ao tratar da fiscalidade e da extrafiscalidade urbanísticas, diz que 

no Brasil não há uma fiscalidade que se constitua como elemento de financiamento 

urbanístico e sugere que sejam pensadas maneiras de se orientar a tributação neste sentido. E 

ressalta que “a fiscalidade do urbanismo tem, de fato, uma dupla finalidade: o financiamento 

dos equipamentos públicos urbanos e a regulação do mercado fundiário”.  Significa dizer que 

mesmo na função fiscal o IPTU desempenha um papel fundamental à medida que possibilita o 

financiamento das atividades urbanísticas. 

A função extrafiscal do IPTU tem fundamento na ordem econômica e financeira. A 

ordem econômica, nos termos do artigo 170 da Constituição Federal, que se funda na 

valorização do trabalho e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos uma existência 

digna conforme a justiça social, observados, entre outros, o princípio da função social da 

propriedade e a redução das desigualdades regionais e sociais.  
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Ainda no âmbito da ordem econômica, o artigo 182 refere-se à política de 

desenvolvimento urbano que deve ser desenvolvida pelo poder público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei. A política de desenvolvimento urbano tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes.  Segundo o §1º, o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana é o plano diretor. Já o §2º afirma que a função social da propriedade urbana 

é atendida quando são observadas as exigências fundamentais de ordenação da cidade 

expressas no plano diretor.  

O §4º do artigo 182 faculta ao poder público, 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 título da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado 

Federal. 

Quanto a este modo de intervenção estatal na propriedade privada, cabem algumas 

considerações. 

Em um sistema econômico baseado na livre iniciativa, faz-se mister a regulação 

jurídica do regime de propriedade privada. Entretanto, como destacado pelo texto 

constitucional, a propriedade privada deve atender a uma função social, o que não significa 

apenas mera limitação ao direito de propriedade privada, mas uma reconfiguração na 

própria estrutura do direito de propriedade, que sequer pode ser considerado um direito 

digno de garantia sem que atenda a sua função social.  

A Constituição Federal traz em seu bojo a política nacional de desenvolvimento urbano, 

exatamente no título em que trata da ordem econômica. Afinal, o desenvolvimento urbano liga-

se ao desenvolvimento econômico. Sabe-se que nas cidades se desenvolvem grande parte das 

relações econômicas e sociais, de modo que se torna fundamental o planejamento urbano.  A 

cidade deve preparar-se para atender às demandas de todos aqueles que nela esperam viver com 

dignidade, e entre estas demandas encontra-se a necessária ordenação da propriedade urbana e 

da ocupação do solo.  
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O artigo 174 da CF determina que, na forma da lei, o Estado exerça a função de 

planejamento. Não cabe no modelo constitucional adotado pelo Brasil a configuração de um 

Estado apenas fiscalizador ou, ainda, incentivador. O Estado brasileiro, por determinação 

constitucional, deve planejar, ou seja, “racionalizar o emprego de meios disponíveis para 

deles retirar os efeitos mais favoráveis” (SOUZA, 2005: 372). Como nos lembra 

WASHINGTON PELUSO ALBINO DE SOUZA (2005:372), o planejamento é um ato 

político cuja intenção é efetivar a intervenção do Estado no domínio econômico, visando a 

concretização dos ditames constitucionais. Na dicção de EROS GRAU (2005), o 

planejamento de que trata o artigo §1º do artigo 174 da Constituição Federal é o planejamento 

do desenvolvimento econômico nacional. Em nome deste planejamento caberá ao Estado a 

elaboração de planos nacionais e regionais de desenvolvimento econômico e social. Para a 

consecução destes planos o método da intervenção afigura-se essencial.  

A intervenção econômica estatal com o propósito de concretização dos objetivos 

constitucionalmente traçados consiste em: (a) assunção do controle integral de um 

determinado setor estabelecendo monopólio, (b) atuação em regime de competição com 

empresas privadas (b) direção da economia por meio do estabelecimento de regras para os 

agentes privados e (c) indução de determinados comportamentos pelos agentes de mercado 

por meio de instrumentos legais. Ressalte-se que em todas as modalidades de intervenção a 

observância do princípio da legalidade é condição sine qua non.  

Sobre a intervenção na modalidade de indução, como bem ressalta EROS GRAU 

(2005:150), nem sempre ela se manifestará em termos positivos. A indução pode ser negativa 

quando for seu objetivo desestimular o exercício de um comportamento específico do agente 

privado.  

Por isso mesmo dir-se-á que o vocábulo intervenção é, no contexto, mais correto do 

que a expressão atuação estatal: intervenção expressa atuação estatal em área de titularidade 

do setor privado. (...) Tem-se afirmado, sistematicamente, que os dois valores fundamentais 

juridicamente protegidos nas economias do tipo capitalista são, simetricamente, o da 

propriedade dos bens de produção- leia-se propriedade privada dos bens de produção – e o da 

liberdade de contratar (ainda que se entenda que tais valores são preservados não em regime 

absoluto, mas relativo). (GRAU, 2005: 93-94)  
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A tributação é um dos instrumentos mais eficazes quando se trata de induzir 

comportamentos dos agentes de mercado. Isto porque a tributação, por significar um avanço 

sobre a propriedade privada e, portanto, sobre os fatores de circulação e produção, certamente 

ressoa sobre as decisões dos agentes econômicos. A isenção concedida sobre determinada 

operação pode levar os empresários de um setor a aumentar os investimentos ou a diminuir os 

preços em busca de aumento nas vendas; a diminuição ou elevação da alíquota de um tributo 

pode ser determinante para a decisão de produzi-lo ou não; o montante a ser pago de imposto 

sobre a renda ou sobre a propriedade pode influir decisivamente sobre a forma jurídica a ser 

adotada por um negócio ou até mesmo sobre a realização ou não do próprio negócio. 

A esta função da tributação como meio de intervenção da atividade econômica chama 

a doutrina de extrafiscal. Ou seja, não tem a tributação apenas um papel de transferência de 

riquezas do setor privado para o setor público com o fito de financiar as atividades estatais; 

cabe a tributação também a condição de instrumento de intervenção estatal no domínio 

econômico, que, nunca é demais lembrar, busca a realização da ordem econômica, cuja 

direção dada pela Constituição Federal aponta para realização da justiça social. Como 

assevera AGUILLAR (2006), o Estado, ao instituir tributos sobre determinada atividade ou 

fato ou manipular alíquotas de tributos existentes, induz a economia para que caminhe em 

outro sentido, estimulando ou desestimulando determinadas atividades. O tributo é um 

instrumento de política pública econômica. 

Assim sendo, não se pode dizer que o IPTU, tal como colocado no §4º do artigo 182 

da Constituição federal tenha natureza penal. A sanção aplicável (que – insista-se – tem como 

objetivo a consecução de política urbana) ao proprietário de imóvel que não atende à função 

social não é o pagamento do tributo, mas a majoração progressiva no tempo da alíquota. Isto 

em nada descaracteriza o tributo ou perverte a conceituação estabelecida pelo artigo 3º do 

CTN. ROCHA (1992:73), ao comentar o modelo de IPTU estabelecido no artigo 182, §4º 

afirma que: “O imposto, em si, tem como aspecto material de seu fato gerador a propriedade 

predial e territorial urbana; a pena que poderá estar no seu agravamento é conseqüência que 

não desnatura o imposto”. 
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4. O Estatuto da Cidade 

O Estatuto da cidade (lei 10.257) veio regulamentar o artigo 182 da Carta Magna, 

estabelecendo as diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano. O artigo 7º do 

Estatuto da Cidade traz a regulamentação do IPTU progressivo no tempo a que se refere o § 

4º do artigo 182 da Constituição Federal:  

Do IPTU progressivo no tempo 

Art. 7
o 

Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 5
o 

desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5
o
 do art. 5

o 
desta Lei, o Município 

procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo 

no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. 

§ 1
o 

O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o caput 

do art. 5
o 
desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota 

máxima de quinze por cento. 

§ 2
o 

Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o Município 

manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a 

prerrogativa prevista no art. 8
o
. 

§ 3
o 
É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata este 

artigo. 

 

Neste caso, a progressividade do IPTU está condicionada a: 1) não atendimento da 

função social pelo imóvel (não utilização ou subutilização); 2) notificação, a ser feita pelo 

poder executivo municipal ao proprietário para que dê ao imóvel função social (§§2º e 3º, art. 

5º); 3) observância dos prazos estabelecidos em lei – um ano, a partir da notificação, para que 

seja protocolado o projeto no órgão municipal competente e dois anos, a partir da aprovação 

do projeto, para iniciar as obras do empreendimento (§4º, art. 5º). Ou seja, só a partir de um 

ano após a notificação é que pode ser majorada a alíquota do IPTU. No caso de transmissão 

do imóvel, seja a que título for, efetuada após a notificação, as obrigações quanto ao 

cumprimento do parcelamento, edificação ou utilização do imóvel transfere-se ao adquirente, 

sem interrupção dos prazos (art. 6º).   

Portanto, a progressividade das alíquotas não é de aplicação automática. Depende da 

notificação pelo poder público municipal, e antes de tudo, da edição de plano diretor que 

defina as diretrizes da política urbana, permitindo-se a averiguação do cumprimento ou não da 

função social da propriedade pelo proprietário do imóvel.  

A majoração da alíquota acontecerá por 05 (cinco) anos consecutivos, enquanto não 

cumprida a determinação do poder público para o aproveitamento do imóvel nos termos 

estabelecidos pela política urbana (art. 7º, caput).  Segundo §1º, o valor da alíquota a ser 

aplicado a cada ano, a ser fixado em lei municipal específica, não excederá a duas vezes o 
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valor cobrado no ano anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze por cento, alíquota esta 

que poderá ser mantida até que haja o cumprimento da função social pelo imóvel (§2º). 

Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha 

cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o município poderá proceder 

à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública (art. 8º).  

O § 3º do mesmo artigo veda às legislações municipais que concedam isenções ou 

anistias relativas ao IPTU progressivo. Medida correta, visto que a concessão de isenções ou 

anistias inviabilizaria por completo o propósito último da progressividade que consiste na 

indução dos agentes econômicos em prol do planejamento urbano nacional. 

COSTA (2001:96) levanta algumas dúvidas sobre um possível caráter confiscatório da 

alíquota de 15%, ainda que esta seja aplicada uma única vez. Entretanto, o caráter 

confiscatório de um tributo só pode ser definido casuisticamente, mediante a análise das 

conseqüências da tributação sobre a subsistência, o direito de propriedade e o exercício de 

atividade econômica pelo contribuinte. A tributação que venha a suprimir tais direitos, sem 

dúvida, é confiscatória. Agora, não é possível determinar-se o confisco simplesmente pelo 

valor da alíquota de um tributo sem relacionar sua aplicação ao caso concreto. Assim sendo, 

qualquer decisão neste sentido teria que ser proferida pelo judiciário, na análise de casos 

concretos.  

Do mesmo modo, cabe considerar que atendida à função social, ou seja, efetuado o 

parcelamento, a edificação ou a utilização do imóvel, cessa a cobrança da alíquota majorada, 

retornando-se à alíquota aplicável ao imóvel em situação anterior à notificação.  

5. Lei tributária e lei urbanística 

O Estatuto da Cidade é uma lei de caráter urbanístico, e não tributário, vez que sua 

finalidade é a implantação de política urbana. E, voltamos a insistir, a tributação é um 

instrumento de intervenção para fins de planejamento urbano.  

O fato de conter disposições tributárias não torna o Estatuto da Cidade 

inconstitucional. Poder-se-ia dizer que o artigo 7° do Estatuto da Cidade fere o artigo 146 da 

Constituição Federal por ditar regras tributárias aos municípios, o que só poderia ser feito por 

lei complementar quando da edição de normas gerais em matéria tributária. Esta alegação de 



 59 

inconstitucionalidade deverá ser a principal fundamentação para os questionamentos da 

cobrança do IPTU progressivo. Estabelecidas as condições sociais e políticas para a aplicação 

efetiva do Estatuto da Cidade, em especial os prazos e condições previstos no artigo 5º, o 

judiciário certamente será chamado a se manifestar sobre esta controvérsia. E sobre tão 

importante tema, algumas linhas tornam-se necessárias.  

Esta alegação não se sustenta. A própria Constituição Federal em seu artigo 182 

determinou que a política de desenvolvimento urbano seja manejada pelo poder executivo de 

acordo com as diretrizes gerais fixadas em lei. Mais adiante, no mesmo artigo, só que no §4°, 

faculta-se ao poder público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano 

diretor, exigir, nos termos da lei federal, que o proprietário do solo urbano que não cumpra 

sua função social o faça, sob pena de sujeitar-se, entre outras medidas indutoras, à tributação 

pelo IPTU progressivo no tempo. Ou seja, é a própria Constituição que se refere ao IPTU 

como instrumento de política urbana e condiciona sua execução pelo poder executivo 

municipal à edição de plano diretor e ao estabelecimento de diretrizes gerais por lei federal. A 

lei federal já está aí: é o Estatuto da Cidade. Sendo assim, ao tratar de matéria tributária, nada 

mais fez a lei federal do que tornar possível a implantação da política urbana estabelecida pela 

Constituição Federal.  

Pensar que o Estatuto da Cidade não possa tocar em matéria tributária seria o mesmo 

que absurdamente considerar que o artigo 146 da Constituição está em contradição com o 

artigo 182 e que no cotejo apenas um dos dois deveria prevalecer, é algo que contraria as 

regras da hermenêutica constitucional, segundo a qual a aparente contradição entre normas 

constitucionais não se resolvem pela lógica do tudo ou nada, em que uma das normas será 

declarada inválida para que outra prevaleça. Tratando-se de princípios e não de regras 

(ALEXY, 2008), a solução dar-se-á por meio da ponderação, cuja operação consiste em 

estabelecer, à vista do caso concreto, o amálgama dos princípios colidentes com o objetivo de 

encontrar o melhor resultado para os conflitos sociais e para a preservação da higidez do texto 

constitucional. 
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II.3. O ESTATUTO DA CIDADE E A DESAPROPRIAÇÃO COM 

PAGAMENTO EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA 

Camilo Onoda Luiz Caldas 

1. Introdução 

O propósito deste artigo é analisar a Seção IV, do Capítulo II da lei n. 10.257/2001 – 

O Estatuto da Cidade – que dentre os instrumentos da política urbana, trata especificamente 

da desapropriação com pagamento em títulos, contemplado pelo artigo 8º do referido diploma 

legal, cuja transcrição segue:  

Art. 8º Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha 

cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à 

desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública. 

§ 1º Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no 

prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da 

indenização e os juros legais de seis por cento ao ano. 

§ 2º O valor real da indenização: 

I - refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função de 

obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza após a notificação de que trata 

o § 2º do art. 5º desta Lei; 

II - não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. 

§ 3º Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos. 

§ 4º O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de cinco anos, 

contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público. 

§ 5º O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou por meio de 

alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido procedimento licitatório. 

§ 6º Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5º as mesmas obrigações de 

parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 5º desta lei. 

 

 Ao invés de uma exposição exaustivamente descritiva, julgamos ser oportuno tratar 

aqui dos aspectos controvertidos deste texto legal, antecipando assim questionamentos e 

problemas, de ordem prática e teórica, que podem surgir quando da utilização destes 

instrumentos por parte da municipalidade. Em suma, iremos apontar algumas das objeções de 

ordem jurídicas que porventura podem ser argüidas, bem como mostrar algumas das 

dificuldades administrativas que serão enfrentadas. 

 As questões abordadas referem-se a três temas: a emissão dos títulos da dívida 

pública; o cálculo do valor da indenização; as possibilidades de utilização do título para 

pagamento ou garantia de débitos. 
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2. Emissão dos títulos da dívida pública 

 No que tange a emissão, o § 1º da lei 10.257/2001 diz que “títulos da dívida pública 

terão prévia aprovação pelo Senado Federal” (grifo nosso). Aqui reside o primeiro aspecto 

controvertido. 

 A emissão condicionada à “aprovação pelo Senado Federal” é uma disposição criada 

no sentido de harmonizar-se texto legal da Constituição Federal e da legislação referente à 

emissão de títulos da dívida agrária para fins de indenização por desapropriação. Vejamos o 

que dispõe cada um: 

 A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 52, IV, estabeleceu a competência 

privativa do Senado Federal para “estabelecer limites globais e condições para o montante da 

dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. 

 A emissão dos títulos da dívida agrária está sujeita ao controle do poder legislativo, 

conforme se depreende da leitura dos art. 184 da Constituição Federal, e do art. 105 da lei n° 

4.504, de 30 de novembro de 1964 (cuja redação foi dada pela lei nº 7.647, de 19 de janeiro 

de 1988), regulamentado por meio do Decreto nº 578, de 24 de junho de 1992, que disciplinou 

o lançamento dos Títulos da Divida Agrária. Ademais, considerando que o orçamento da 

União é aprovado pelo Congresso nacional, e que o artigo 184, § 4º, da Carta Magna 

determina que “orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim 

como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício”, não 

há dúvida que o poder legislativo federal exerce controle sobre títulos da dívida agrária 

emitidos para indenizar desapropriação realizada para fins de reforma agrária. 

 Nestes termos, o controle exercido pelo poder legislativo para emissão de títulos da 

dívida pública pelo município parece ser uma medida necessária para que haja respeito aos 

dispostos constitucionais e coerência com institutos semelhantes. 

 Contudo, a emissão de títulos da dívida pública para fins de desapropriação de imóvel 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado possui particularidades em relação à 

desapropriação de imóveis rurais feita pela União. 
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 Quando o referido dispositivo diz que os “títulos da dívida pública terão prévia 

aprovação pelo Senado Federal” surge a dúvida sobre qual ente será responsável pela emissão 

dos títulos: a União ou os Municípios? A legislação por si só não esclarece esta questão. 

 Caso se entenda que os títulos são emitidos pela União, será preciso disciplinar como 

se dá a relação entre o ente federal e municipal, uma vez que o primeiro estaria assumindo a 

responsabilidade por pagamento de dívidas criadas a partir de atos administrativos do 

segundo, o que possivelmente ensejaria reflexos no montante de recursos repassados pela 

União por meio do Fundo de Participação dos Municípios. 

Entendendo-se que os títulos serão emitidos pelos municípios, indaga-se se estes terão 

de buscar, um a um, a aprovação de seus títulos junto ao Senado Federal? Entendendo-se que 

cada município deve ter sua emissão de títulos aprovada individualmente por este órgão 

legislativo surge o primeiro problema: a viabilidade dos milhares de municípios brasileiros 

conseguirem essa aprovação. 

 Nota-se que no caso das desapropriações para fins de reforma agrária, este problema 

não colocava da mesma maneira por uma razão bem simples. Como a reforma agrária é 

matéria de competência da União (Art. 184, caput, da Constituição Federal de 1988), e 

emissão de títulos da dívida agrária decorria na relação entre o pode executivo federal e o 

poder legislativo federal. A autorização para emissão de títulos, portanto, se dá em relação a 

duas esferas cujo relacionamento é cotidiano e, sobretudo, não existe uma multiplicidade de 

entes a solicitar a autorização de emissão de título, a exemplo do que se dá com os títulos da 

dívida pública municipais. 

 O impasse acima pode ser superado por duas alternativas. 

A primeira delas, mais evidente, seria a alteração do § 1º do art. 8º da lei 10.257/2001 

da referida lei, a fim de determinar que ao Senado Federal não cabe aprovar a emissão dos 

títulos individualmente, ou seja, para Município, mas sim aprovar limites e requisitos que 

devem ser respeitados pelo município quando da a emissão dos títulos da dívida pública. Uma 

alteração neste sentido não fere o disposto no artigo 52, IV, da Constituição Federal de 1988, 

uma vez que este fala na competência do Senado em estabelecer “limites globais” acerca da 

dívida mobiliária dos Municípios. 
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A segunda alternativa é sustentar o entendimento acima por meio de uma interpretação 

teleológica-axiológica ao disposto no § 1º do art. 8º da lei 10.257/2001. 

Com efeito, a finalidade do dispositivo é evitar o endividamento temerário e irrestrito 

dos municípios, a fim de proteger a gestão pública eficiente no longo prazo, razão pela qual, 

justifica-se um mecanismo de controle por parte do poder legislativo. No caso, o controle se 

dá por meio da “aprovação” dos títulos da dívida pública, contudo, devemos entender com 

mais precisão o sentido e alcance deste termo no caso dos títulos emitidos pela 

municipalidade. Nestes termos, devemos entender que ao Senado Federal compete aprovar os 

títulos da dívida pública cuja emissão respeita determinados critérios e condições. A 

aprovação teria então caráter geral, abrangendo todos os títulos que se enquadrassem, por 

exemplo, nos limites máximos de endividamento estabelecidos, que poderiam inclusive ser 

reduzidos pela municipalidade, por força da prerrogativa da lei complementar 101 de 04 de 

maio de 2000, que trata da responsabilidade na gestão fiscal. Esta lei, inclusive, afigura-se, 

atualmente, como o dispositivo mais eficiente para controle do endividamento da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. Porém, conforme diz a regra da exegese jurídica: “não 

se presume, na lei, palavras inúteis”, sendo assim, há que se admitir que o § 1º do art. 8º da lei 

10.257/2001 tem por objetivo impor um controle adicional àquele existente na lei 

complementar 101/2000, todavia, nos moldes de outras limitações que o Senado Federal tem 

estabelecido, como aquelas decorrentes da resolução 78, de 01 de julho de 1998, publicada em 

08 de julho de 1988 e republicada em 11 de agosto de 1999. 

A menção da resolução 78 do Senado Federal é oportuna, uma vez que ela aponta para 

o segundo obstáculo no que concerne à aprovação dos títulos da dívida pública para fins de 

pagamento de indenização de desapropriação de imóvel urbano que se enquadra na hipótese 

do inciso III, §4º, artigo 182 da Constituição Federal de 1988. 

Como se sabe, a referida resolução “dispõe sobre as operações de crédito interno e 

externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações”, estabelecendo no §2º do seu art. 2º, que assunção de dívidas por esses entes 

“equipara-se às operações de crédito definidas neste artigo, para os efeitos desta Resolução”. 

Isso significa que, os limites e condições aplicáveis às operações de crédito incidem sobre a 

emissão de títulos da dívida pública, tendo de considerar, por exemplo, a previsão das 

despesas de capital estabelecidas na lei orçamentária.  
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Todavia, a limitação mais severa à utilização da desapropriação mediante o pagamento 

em títulos da dívida pública decorre do artigo 10º da referida resolução que diz: 

Art. 10. Até 31 de dezembro de 2010, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios somente poderão 

emitir títulos da dívida pública no montante necessário ao refinanciamento do principal devidamente 

atualizado de suas obrigações, representadas por essa espécie de títulos. 

 

Esse dispositivo encontra-se dentro do espírito de controlar o endividamento das 

pessoas públicas, contudo, inviabiliza temporariamente a espécie de desapropriação tratada 

aqui. Esse impasse não tem emergido com força no presente e talvez sequer venha a emergir 

no futuro, caso o prazo contido no art. 10 não venha a ser prorrogado por meio de nova 

resolução. Isso se deve ao fato dos títulos da dívida pública somente serem emitidos após a 

adoção dos procedimentos determinados pela lei 10.257/2001, cuja soma dos prazos legais 

adicionada às intercorrências fáticas (adequação dos municípios às exigências dessa lei, 

dificuldade de notificação do proprietário etc), faz com que a maioria dos municípios só 

venha a iniciar as medidas específicas para desapropriação, dentre elas a emissão de títulos da 

dívida pública, após 2010. 

3. Valor da indenização 

O segundo aspecto controvertido da Seção IV, do Capítulo II, da lei 10.257/2001, diz 

respeito aos critérios para determinação do valor real do imóvel. Dentro desse tema, as 

controvérsias surgem com relação a três questões: a base de cálculo para composição do valor 

da indenização; o desconto de valores incorporados em razão de obras realizadas pelo poder 

público; a exclusão de valores a título de expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros 

compensatórios. 

Conforme disposto no inciso I do §2º do art. 8º o valor da indenização refletirá o valor 

da base de cálculo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) que é o valor venal do 

imóvel (art. 33 do Código Tributário Nacional). Surge então o primeiro problema, uma vez 

que a adoção de parâmetro prefixado para compor o valor da indenização pode ser 

questionada pelo argumento de que o valor venal, por vezes, não reflete o real valor do 

imóvel, ficando defasado no tempo (BEZNOS, 2002). O que se pode dizer, se opondo a esta 

argumentação, é que a adoção de um parâmetro prefixado para compor o valor da indenização 

afasta o critério da justa indenização como condição para efetivação da desapropriação em 

questão, critério este que não seria aplicável nesta modalidade de desapropriação. 
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O segundo ponto, diz respeito ao fato da composição do valor da indenização ser feito 

com desconto do “montante incorporado em função de obras realizadas pelo Poder Público na 

área onde o mesmo se localiza” (inciso I do §2º do art. 8º). Dois problemas surgem aqui: o 

primeiro refere-se às dificuldades técnicas que a municipalidade enfrentará quando do cálculo 

do valor a não ser incorporado no montante da indenização; eventuais imprecisões, por sua 

vez, sempre darão margem a questionamentos perante o judiciário. O segundo diz respeito à 

possibilidade jurídica de efetuar esse desconto, uma vez que é possível argumentar que aquela 

previsão configura uma contribuição de melhoria e, portanto, somente poderia ser exigida 

como tal por meio de lei específica oriunda da pessoa jurídica dele beneficiária, obedecendo-

se os dispostos no Código Tributário Nacional (arts. 81 e 82). Ademais, pode-se argumentar a 

valorização decorrente de obra realizada pelo Poder Público somente pode ser cobrada como 

contribuição de melhoria; não sendo cabível, inclusive, fazê-lo com relação apenas ao 

desapropriado e não a todos os contribuintes. Tais teses podem ser contestadas argumentando-

se que a não-incorporação de valor da valorização decorrente de obras públicas decorre da 

diretriz constante no artigo 2º, XI do Estatuto das Cidades, qual seja: a “recuperação dos 

investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos”. 

Nestes termos, o desconto desse valor nas desapropriações afigura-se como alternativa do 

Poder Público à cobrança da contribuição de melhoria. Portanto, a única hipótese na qual a 

valorização decorrente de obras públicas incorpora-se ao valor do imóvel, ocorre quando o 

proprietário do imóvel já realizou o pagamento da contribuição de melhoria por força de 

cobrança anterior (PINTO, 2002). 

O terceiro e último ponto controvertido refere-se à exclusão de valores a título de 

expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. Neste tocante, pode-se 

argumentar que o não pagamento de juros compensatórios vulnera o preceito indenizatório, 

uma vez que não garante uma indenização que recompõe integralmente o patrimônio afetado 

pela desapropriação. Essa tese foi elaborada para defender o pagamento de juros 

compensatórios na desapropriação tradicional, por necessidade, utilidade pública ou interesse 

social. No caso da desapropriação de imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não 

utilizado, surge argumentação análoga: como essa somente pode ser efetivada mediante a 

entrega dos títulos ao expropriado – que podem ser resgatados anualmente ao longo de dez 

anos –, haveria imissão antecipada na posse, anterior à efetivação da desapropriação, o que 

implicaria na sua perda antecipada, devendo, portanto, ser feita compensação pelo pagamento 
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de juros compensatórios (BEZNOS, 2002). Contrariando essa tese, pode-se argumentar que 

não computar juros compensatórios quando do cálculo do valor real da indenização consiste 

justamente em um dos mecanismos para apenar o contribuinte que não deu a destinação social 

ao imóvel. 

4. Possibilidade de utilização dos títulos 

Cabe ainda analisar as hipóteses de utilização dos títulos da dívida pública para 

garantia ou pagamento de débitos. 

Com relação à vedação da compensação tributária, temos o seguinte: o § 3º do artigo 

8º da lei 10.257/2001 diz que: “os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório 

para pagamento de tributos”. 

A compensação tributária é uma possibilidade prevista no art. 170 do Código 

Tributário Nacional, e ocorre entre obrigações tributárias e créditos líquidos e certos do 

contribuinte contra a Fazenda Pública. 

No caso dos Títulos da Dívida Agrária (TDA) a compensação está autorizada, de 

modo que tais títulos podem ser utilizados por pessoas jurídicas para o pagamento de tributos 

federais, conforme disposto no artigo 73 da lei federal nº 9.430 de 27 de dezembro de 1996
ix

. 

Pode-se dizer que é injustificado tratamento distinto entre os títulos da dívida agrária e 

os títulos emitidos por força de desapropriação urbana, isto, contudo, não faz com que seja 

razoável argumentar, por meio de interpretação sistemática, que há possibilidade da 

compensação ser aplicável ao segundo caso.  

O dispositivo do § 3º do artigo 8º da lei 10.257/2001 procura evitar que indiretamente 

haja um resgate antecipado dos títulos antes do seu vencimento, conduta que tem se revelado 

problemática no âmbito da reforma agrária, uma vez que tem efeitos diretos na receita da 

pessoa pública (PINTO, 2002). O problema maior ocorre com os títulos vincendos, cujo valor 

atual precisa ser calculado quando do pagamento. Contudo, considerando uma interpretação 

teleológica, é preciso atentar para a possibilidade de compensação com títulos vencidos, uma 

possibilidade não contemplada pelo dispositivo, mas que a princípio seria possível, uma vez 

que não traz inconvenientes para o Poder Público, tampouco prejudica a finalidade da 

vedação da compensação. 
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Finalmente, é relevante destacar outras possíveis formas de utilização dos títulos da 

dívida pública para fins de desapropriação urbana. Uma delas seria como garantia em 

execução fiscal. Neste caso, pode-se afirmar que, a princípio, não existem restrições, contanto 

que sejam obedecidos os requisitos legais, conforme disposto no artigo 11 da Lei no 6.830, de 

22 de setembro de 1980: “Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: 

(...) II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;”. 

Controvertida é a possibilidade da utilização dos referidos títulos em outras hipóteses. 

A primeira delas seria seu uso como caução para participação em licitações ou ainda como 

garantia para operação de crédito com entendes da administração direta ou indireta, 

possibilidade existente especificamente aos títulos da dívida agrária (TDAs) por meio do 

artigo 11 do Decreto no 578, de 24 de junho de 1992
x
, o que parece excluir sua utilização 

quando se tratar de títulos da dívida pública para fins de desapropriação urbana. 

A segunda hipótese seria a utilização para aquisição de ações resultantes do Programa 

Nacional de Desestatização (Artigo 5º, § 3 do Decreto n° 1.647, de 26 de Setembro de 1995). 

A terceira hipótese seria a possibilidade de oferecer os títulos com garantia à execução (não 

fiscal), conforme disposto no artigo 655 do Código Processo Civil
xi

. Nestes dois últimos 

casos, a legislação trata de títulos da dívida pública da União, mas não especificamente  

TDAs, portanto, caso os títulos da dívida pública para fins de desapropriação urbana tenham 

sido emitidos por esse ente federativo, parece ser viável a sua utilização nestas duas últimas 

hipóteses. 

5. Conclusão 

Sinteticamente, podem ser apresentadas as seguintes conclusões acerca dos temas aqui 

discutidos: 

a) É preciso determinar, por meio de lei, qual ente – União ou município – é 

responsável pela emissão do título da dívida pública utilizado para indenizar 

desapropriação de imóvel urbano. Em ambas as hipóteses, é necessário ainda que 

sejam esclarecidos os pormenores desta emissão. 

b) A atual legislação abre margem para que o contribuinte, cujo imóvel foi 

desapropriado por meio de pagamento de títulos da dívida pública, discuta perante 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.830-1980?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.830-1980?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20578-1992?OpenDocument
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o judiciário: a base de cálculo para composição do valor da indenização; o 

desconto de valores incorporados em razão de obras realizadas pelo poder público; 

a exclusão de valores a título de expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros 

compensatórios. 

c) Atualmente, existem lacunas legislativas que fazem com que haja obscuridade 

acerca das possibilidades de utilização dos títulos da dívida pública emitidos para 

fins de desapropriação urbana, especialmente se compararmos as hipóteses de 

utilização destes com as dos títulos da dívida pública agrária (TDA).  

 

II.4. APÊNDICE: PROJETOS DE LEI EM TRAMITAÇÃO E SUA RELAÇÃO 

COM A DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS DA DÍVIDA 

PÚBLICA 

Camilo Onoda Luiz Caldas 

Foram apresentados ao Poder legislativo federal projetos de lei que possuem reflexos 

nos instrumentos de política urbana. Dentre estes existem alguns que tratam da 

desapropriação de imóveis urbanos. 

Nosso intuito neste apêndice é discutir brevemente tais projetos, considerando as 

observações que foram apontadas anteriormente. 

- Projeto de Lei nº 6.180 de 2002 e Projeto de Lei nº 7.363 de 2002, ambos de autoria 

do Sr. Deputado José Carlos Coutinho.  “Dispõe sobre instrumentos da política urbana”. Estes 

projetos tratam, dentre outras questões, da possibilidade de desapropriação de áreas urbanas 

não edificadas, subutilizadas e não utilizadas. Da leitura de seus artigos conclui-se que não 

existem alterações ou contribuições significativas para o tema, de modo que os instrumentos 

mencionados no projeto já se encontram contemplados pela Lei 10.257/2001. 

- Projeto de Lei nº 6.020 de 2005, de autoria do Sr. João Mendes de Jesus apensado ao 

Projeto de Lei nº 3.403 de 2004, de autoria do Sr. Deputado Carlos Nader. Ambos os projetos 

têm por objetivo alterar “o parágrafo 4º do art. 8º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001”, 

acrescentado o seguinte texto (aqui, em itálico): “§ 4
o
 O Município procederá ao adequado 
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aproveitamento do imóvel no prazo máximo de cinco anos, contado a partir da sua 

incorporação ao patrimônio público. Havendo por parte da população de baixa renda, 

demanda por habitação de interesse social, será dada prioridade ao atendimento desta 

função social da propriedade”. O acréscimo proposto pelo projeto, ainda que tenha propósito 

condizente com alguns princípios constitucionais, não traz uma contribuição significativa para 

o Estatuto da Cidade, pelo contrário, pode trazer complicação na medida em que pré-

estabelece a destinação dos imóveis, o que certamente provocaria conflitos com o Plano 

Diretor do Município, instrumento hábil para dar a destinação mais conveniente (inclusive do 

ponto de vista social) para imóveis urbanos porventura desapropriados pelo Poder público. 

 

III - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ZONAS DE ESPECIAL 

INTERESSE SOCIAL 

Solange Gonçalves Dias 

1 – Regularização fundiária plena 

No quadro do direito urbanístico, pode-se definir a regularização fundiária como “o 

processo de intervenção pública, sob os aspectos jurídico, físico e social, que objetiva 

legalizar a permanência de populações moradoras de áreas urbanas ocupadas em 

desconformidade com a lei para fins de habitação, implicando acessoriamente melhorias no 

ambiente urbano do assentamento, no resgate da cidadania e da qualidade de vida da 

população beneficiária” (ALFONSIN, 2001). A definição de Alfonsin já se tornou clássica 

entre os urbanistas e reflete uma concepção de regularização fundiária plena, que não se limita 

a descrever de maneira unidimensional o processo. 

Com efeito, sob o aspecto jurídico, o processo de legalização de assentamentos 

urbanos informais visa a atribuição do domínio ou da posse da terra, por meio de alienação ou 

de concessão, onerosa ou gratuita, de uso, aos ocupantes de áreas que as utilizam para sua 

moradia e/ou de sua família, mediante aprovação municipal do parcelamento do solo e do 

conseqüente registro cartorial, com abertura de matrículas individualizadas, lote a lote. Esse 

objetivo também pode ser alcançado por meio da usucapião de áreas privadas, ocupadas 

ininterruptamente e sem oposição há cinco anos ou mais, desde que o ocupante não seja 
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proprietário de outro imóvel urbano ou rural. A usucapião individual pode beneficiar ocupante 

de área ou edificação urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados e a usucapião 

coletiva se aplica à população de baixa renda que ocupe área com mais de duzentos e 

cinqüenta metros quadrados em que não seja possível a identificação dos terrenos de cada 

morador. 

O que se almeja com a regularização jurídica é conferir segurança aos ocupantes de 

terras que não lhes pertencem legalmente. Todavia, a mera distribuição de títulos, sem a 

necessária intervenção urbanística, pode resultar na perpetuação da precariedade. 

As causas que levam pessoas a ocupar áreas em condições inadequadas à habitação 

explicam a necessidade de intervenções físicas em quase todos os casos que demandam a 

regularização fundiária. Isso porque a maioria da população excluída é impelida à busca de 

espaços que não são “interessantes” ou que não estão disponíveis no mercado imobiliário 

formal, tais como as terras localizadas em áreas de proteção a mananciais, as glebas ao longo 

de rios e de córregos, os terrenos de alta declividade, as áreas de várzea, as de preservação 

ambiental, as áreas sob rede de alta tensão, sobre o sistema viário, sobre aterros sanitários, e 

aquelas ao longo de oleodutos. Há também as áreas públicas, como as reservas de loteamento, 

destinadas originariamente à construção de praças ou de equipamentos públicos. Esses 

espaços “que sobram” das cidades reguladas vão abrigar assentamentos precários produzidos 

por meio de autoconstrução. Surgem assim as favelas e os loteamentos clandestinos e 

irregulares, desprovidos de condições mínimas de habitabilidade, como água encanada, rede 

de esgoto, vias de circulação e de acesso, iluminação publica, pavimentação e espaços 

comunitários. As construções, por sua vez, apresentam problemas de ventilação e de 

iluminação inadequadas, de umidade, de rachaduras, de mau aproveitamento ou má 

distribuição dos cômodos etc. Assim, é que se ressalta a importância da dimensão física ou 

urbanística dos processos de regularização, “de forma a corrigir situações de degradação e a 

introduzir parâmetros formais de regulação do uso e da ocupação do solo” (PINHO, 1998: 

69). 

Do ponto de vista social, busca-se garantir a permanência dessas populações nas áreas 

regularizadas, mediante a (re)construção de espaços com a participação dos moradores, num 

processo que visa integrá-los à cidadania, conferindo-lhes endereço para a comprovação de 

residência, afastando o estigma da marginalização social e espacial. Por esse motivo, 
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“programas de regularização devem ser articulados com outros programas de combate à 

exclusão, como acesso a crédito, escolarização etc.” (BRASIL, 2001: 155). 

A despeito da relevância das dimensões física e social dos processos de regularização 

fundiária, muitos programas governamentais indicam uma preocupação exclusiva com a 

distribuição de títulos, uma vez que tal política não demanda grandes investimentos públicos, 

mas pode render bons dividendos eleitorais. 

Com efeito, a titulação do domínio não encerra sequer a dimensão jurídica da 

regularização caso não seja acompanhada de medidas capazes de enfrentar o problema do 

registro do parcelamento, importante para se consolidar o direito de cada morador, já que o 

sistema econômico vigente privilegia as relações jurídicas sob a perspectiva individualista.
xii

 

Assim é que exsurge a importância do zoneamento especial de interesse social, um 

instrumento que viabiliza o registro de parcelamentos fora dos padrões ordinariamente 

admitidos pela legislação, sem que se descuidem dos aspectos de segurança, de higiene, de 

salubridade, enfim, das condições de habitabilidade das moradias. A conjunção dessas 

características faz do mecanismo, o „zoneamento especial de interesse social‟, um meio 

altamente recomendável de se empreender processos de regularização fundiária que levem em 

consideração a dimensão jurídica, a física e a social da atividade. 

2 – Zonas de Especial Interesse Social – ZEIS 

2.1 – O que são as ZEIS e como elas se relacionam com o conceito de 

regularização fundiária plena 

As ZEIS são uma espécie de zoneamento dentro do qual se admite a aplicação de 

regras especiais de uso e de ocupação do solo em áreas já ocupadas ou que venham a ser 

ocupadas por população de baixa renda, tendo em vista precipuamente a salvaguarda do 

direito à moradia previsto no artigo 6° da Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB/88). 

As normas de zoneamento, por se enquadrarem na competência legislativa municipal, 

devem ser aplicadas pelos Municípios tendo em vista a realização de dois objetivos da política 

habitacional. O primeiro é atender às diretrizes da política urbana, previstas nos inciso XIV e 

XV do Estatuto da Cidade, contemplando instrumentos de regularização fundiária e de 
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urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante a simplificação da 

legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias. O segundo, refere-

se à ampliação da oferta de moradia para a população de baixa renda, em regiões da cidade 

dotadas de infra-estrutura e de equipamentos urbanos, ao destinar áreas urbanas não-

utilizadas, não-edificadas ou subutilizadas à execução de projetos de habitação de interesse 

social. 

As ZEIS podem ser genericamente agrupadas em duas tipologias básicas: a ZEIS de 

áreas ocupadas e a ZEIS de áreas vazias. Na categoria de ZEIS ocupadas estariam incluídas as 

favelas, os conjuntos habitacionais irregulares, os loteamentos irregulares e/ou clandestinos, 

as edificações deterioradas ocupadas pela população de baixa (cortiços), as ocupações 

irregulares em áreas remanescentes de quilombos ou em áreas de valor ambiental. Na 

categoria de ZEIS não ocupadas estão os vazios construídos e os terrenos e glebas não 

utilizados ou subutilizados (SAULE JÚNIOR, 2006). 

A propósito das razões que determinam a existência de vazios urbanos apesar da 

carência de moradia para a população de baixa renda, vale notar a preleção de SAULE 

JÚNIOR: 

“A dinâmica de desenvolvimento urbano implica historicamente em processo 

concomitante de esvaziamento econômico, social e cultural de determinados espaços e no 

adensamento de outros que, por diversas razões, são mais demandados pelo capital. Alguns 

desses processos se dão pela obsolescência de alguns espaços quando não mais respondem ao 

uso original; outras vezes o próprio mercado imobiliário se encarrega de induzir processos de 

vaziamento ou adensamento, e enunciar novas lógicas de uso e ocupação do solo a favor dos 

seus interesses. Nessa dinâmica, criam-se vazios construídos, de um modo geral em áreas 

consolidadas e providas da infra-estrutura básica e de serviços urbanos. São galpões, antigas 

fábricas, edifícios comerciais e de escritórios, dentre outros, que podem vir a cumprir a sua 

função social quando destinados a Habitação de Interesse Social. 

Os terrenos vazios, embora produtos da mesma lógica de acumulação promovida por 

agentes que têm na cidade o seu campo direto de atuação (empreendedores e incorporadores 

imobiliários, construtoras, corretoras e outros), configuram situações, espacialidades e 

problemas urbanos próprios, a demandar orientações ou determinações específicas quanto ao 
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uso e ocupação e, em particular, na política de produção de Habitação de Interesse Social.” 

(2006). 

Ao estabelecerem ZEIS os municípios podem objetivar (BRASIL, 2001: 156): 

 a inclusão de parcelas da população marginalizadas por não terem tido a 

possibilidade de ocupação do solo urbano dentro das regras gerais; 

 a introdução de serviços e a realização de obras de infra-estrutura urbanos em 

locais aos quais antes não chegavam, melhorando as condições de vida da 

população; 

 a regulação do mercado de terras urbanas, mediante a redução das diferenças 

de qualidade entre padrões de ocupação e a correspondente redução das 

diferenças de preços entre as terras; 

 a introdução de mecanismos de participação direta dos moradores no processo 

de definição dos investimentos públicos em urbanização para a consolidação 

dos assentamentos; 

 o aumento da arrecadação do município, pois as áreas regularizadas ficam 

aptas à tributação; 

 o aumentar da oferta de terras para os mercados urbanos de baixa renda.  

 

Nas palavras de SAULE JÚNIOR: 

“Constituir nas ZEIS – enquanto porção do território destinada à moradia da população de baixa renda – 

um regime urbanístico especial é reconhecer o direito à diferença. Aqui, esse direito à diferença se 

baseia no imperativo ético de que o Poder Público deve facilitar o exercício, em seu território, do direito 

social à moradia de modo que a função social da propriedade seja cumprida. A área gravada como ZEIS 

se torna uma espécie de zona específica e especial, liberada de regras usuais de uso e ocupação do solo e 

detentora, portanto, de regras especiais.” (2006). 

 

No que tange à legalização jurídica, o estabelecimento de ZEIS possibilita o registro 

do parcelamento no Cartório de Registro de Imóveis competente e a atribuição de titulação da 

área à população beneficiária, por meio da concessão de direito real de uso, da concessão de 
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uso especial para fins de moradia ou do contrato de venda e compra.
xiii

 No aspecto físico, a 

observância das normas de parcelamento do solo e do plano de urbanização garante um 

mínimo de segurança, de salubridade e de conforto das moradias. Sob o prisma social, a 

capacidade de usufruir direitos iguais aqueles de que se gozam na cidade formal é 

fundamental. Esse é o sentido das políticas de inclusão social. 

2.2 – Breve histórico das ZEIS 

O processo de implantação das ZEIS se antecipa à nova ordem jurídica de 1988 no que 

se refere à operacionalização da função social da propriedade, bem como ao Estatuto da 

Cidade que prevê expressamente a possibilidade de instituição dessa espécie de zoneamento 

destinado à legalização de loteamentos para a população de baixa renda. 

No plano municipal, desde o início da década de 1980, algumas prefeituras já vinham 

instituindo legislações de interesse social, visando às condições para a regularização de 

assentamentos fora dos padrões da legislação federal de parcelamento do solo (Lei 6.766/79 

alterada pela Lei 9.785/99). Assim foram criados esses novos instrumentos urbanísticos, as 

ZEIS (zonas de especial interesse social) ou AEIS (áreas de especial interesse social), que se 

tornaram mais difundidas. 

A experiência de Belo Horizonte (MG) com o Projeto PROFAVELA e, mais 

especialmente, a de Recife (PE), com a criação em 1983 das ZEIS e do PREZEIS – Plano de 

Regularização das Zonas de Especial Interesse Social, tornaram-se referência para as demais 

cidades brasileiras. As ZEIS, como instituídas em Recife, constituíram importante 

instrumento de gestão participativa dos processos de urbanização e permitiram a adoção de 

padrões urbanísticos diferenciados, não admitidos pela legislação existente para a chamada 

cidade formal. Na Região do ABC paulista, vários Municípios criaram mecanismos 

semelhantes. Diadema instituiu as AEIS – Áreas de Especial Interesse Social no âmbito do 

Plano Diretor (Lei 25/94). No Município de Santo André, as AEIS foram introduzidas no ano 

de 1.991, por meio de legislação específica (Lei 6.864/91), inspiradas nas ZEIS implantadas 

em Recife. 

No âmbito federal, a Constituição de 1.988 ampliou o conceito da função social da 

propriedade, introduzida pela Carta Magna anterior, e fortaleceu a autonomia municipal para 

implementação de políticas publicas. Nesse mesmo sentido, no ano de 1.999, a Lei 6.766/79, 
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sofreu alterações significativas, operacionalizando a autonomia legislativa dos Municípios 

para a promoção de empreendimentos habitacionais de interesse social e para a regularização 

de assentamentos informais. 

2.3 – Como funcionam as ZEIS? 

As ações de regularização são desenvolvidas pelo município em terras públicas ou 

particulares. A transformação de uma gleba em ZEIS ocorre mediante a promulgação de lei 

específica que deve conter o perímetro da área, os critérios para a elaboração e a execução de 

um plano de regularização, as diretrizes para o estabelecimento de normas especiais de 

parcelamento, uso e ocupação do solo e de edificação e os institutos jurídicos que poderão ser 

utilizados para a legalização fundiária das áreas declaradas como ZEIS. A elaboração da lei 

deve ser precedida de estudo de viabilidade técnica, jurídica e financeira da regularização. 

Instituída a ZEIS, dá-se início ao processo de constituição de uma comissão composta 

por representantes da prefeitura municipal e de moradores do assentamento. Essa comissão é 

responsável pela elaboração e pela aprovação do plano de urbanização, que estabelece a 

forma de divisão e de ocupação dos lotes, decide sobre a conveniência e a necessidade da 

realização de obras e de outras formas de intervenção do Poder público na área. O plano de 

urbanização fica sujeito à aprovação, por decreto, pelo Chefe do Executivo municipal. 

Aprovado o plano, a prefeitura procede às obras de urbanização do assentamento e, em 

seguida, remete o processo ao Cartório de Registro de Imóveis, para o registro do 

parcelamento com a correspondente abertura das matrículas individualizadas. 

Ao final do processo, no caso de terrenos públicos, outorga-se a cada família o título 

de posse ou de propriedade do lote. Os títulos de posse ou de propriedade devem ser 

averbados no correspondente Cartório Imobiliário. Nas áreas particulares, a prefeitura deve 

prestar assistência jurídica necessária à obtenção do título de propriedade dos imóveis pelas 

famílias, o que se faz, geralmente, mediante negociação direta dos moradores com o 

proprietário, ou pela propositura de ações de usucapião das glebas. 

A experiência em alguns municípios já demonstrou que a legislação de ZEIS deve 

possibilitar, além da flexibilização da dimensão do lote: (i) a verticalização das construções, 

com a instituição de lotes condominiais; (ii) a destinação de lotes do parcelamento aprovado à 

implantação de unidades econômicas, além das usuais unidades residenciais ou mistas; (iii) a 
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execução, pela Municipalidade, de obras em áreas particulares, mediante contrapartida do 

proprietário em áreas no Município ou em moeda corrente; (iv) a admissão da venda (e não 

apenas da concessão) dos lotes de parcelamento em terras públicas municipais. 

Muito embora a regularização jurídica possa ocorrer mediante a simples outorga de 

títulos, ou seja, pela aplicação de instrumentos como a concessão de uso especial para fins de 

moradia, a concessão de direito real de uso ou a compra e venda, a instituição de ZEIS 

possibilita também o registro do parcelamento no Cartório de Registro de Imóveis. Trata-se 

de requisito imposto pela Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73) tendo em vista o registro 

da escritura de venda e compra ou do termo administrativo de concessão no Cartório de 

Registro Imobiliário. 

Nesse sentido, é também necessário que o projeto de parcelamento do solo e as 

construções ali existentes tenham sido erigidas de acordo com as normas de parcelamento e as 

normas edilícias. No caso de parcelamentos regulares, exige-se do loteador que solicita o 

registro a anexação de uma série de documentos exigidos pela Lei 6.766/79 (especialmente 

artigo 18), dentre os quais está a licença para implementação do loteamento, concedida pelo 

órgão competente, o qual, por sua vez, deve atender aos requisitos urbanísticos impostos pelo 

artigo 4° da mesma norma (impedimento de se ocupar área de risco). 

2.4 – As ZEIS e os limites da regularização fundiária 

Um verdadeiro emaranhado de atos interdependentes revela a relação entre o aspecto 

fundiário e o urbanístico. A regularidade do domínio, muitas vezes, se apresenta como 

requisito para a aprovação do projeto urbanístico pelo órgão competente. O projeto 

urbanístico, por sua vez, é requisito para o registro do parcelamento no Registro Imobiliário. 

Por fim, o registro do parcelamento é requisito para se proceder ao registro das escrituras de 

alienação ou dos termos de concessão dos lotes individualizados, garantindo-se assim a 

segurança jurídica dos moradores. 

Em casos como os de loteamento irregular ou clandestino e de favelas, o cumprimento 

das exigências da Lei 6.766/79 é praticamente impossível. Onde não há projeto previamente 

aprovado, as construções em geral são edificadas em áreas reservas de loteamento, as 

denominadas áreas verdes ou institucionais, e o loteador na maioria das vezes não é 

proprietário da gleba loteada, que pode ser de domínio público ou particular. É preciso, pois, 



 77 

compatibilizar essas normas com a realidade dos assentamentos. Daí a importância da 

utilização das ZEIS como instrumentos dos programas de regularização fundiária. Elas 

propiciam a adequação das normas à realidade existente nos assentamentos. Foi com esse 

objetivo que, em 29 de janeiro de 1999, a Lei 9.785 alterou a Lei nº 6.766/79 para permitir a 

flexibilização dos padrões urbanísticos e a implementação de um plano de regularização 

específico para as áreas declaradas como zonas habitacionais de interesse social. 

Mais recentemente, por imposição da realidade, reconheceu-se a possibilidade de o 

órgão de licenciamento ambiental autorizar a supressão de vegetação em área de preservação 

permanente (APP) em casos excepcionais de utilidade pública ou de interesse social, desde 

que preenchidos os requisitos estabelecidos pela Lei 4.771/65 (Código Florestal) e pela 

Resolução n° 369, de 28 de março de 2006, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o 

CONAMA. No rol das possibilidades que se enquadram como de interesse social figura a 

regularização fundiária sustentável de área urbana, mediante a instituição de ZEIS.
xiv

 

A criação das ZEIS constituiu avanço por reconhecer a ocupação em assentamentos já 

existentes, por definir índices específicos para as urbanizações e, em alguns casos, por 

constituir importante instrumento de mobilização e de participação popular, o que não é 

pouco, mas não tem sido suficiente para promover a definitiva regularização dos 

assentamentos. Essa questão é, de fato, extremamente complexa e está diretamente 

relacionada à fragilidade das instituições governamentais, à rigidez da legislação e ao 

conservadorismo em sua aplicação, ao grau de subnormalidade e de precariedade dos 

assentamentos e, finalmente, à história da construção de nossas cidades.
xv

 

2.4.1 – Principais dificuldades encontradas nos procedimentos de regularização 

fundiária em ZEIS e possibilidades de superação desses obstáculos pela 

aprovação do Projeto de Lei 3.057/2000 

i) Aspecto subjetivo: o preconceito contra a regularização 

A inexistência de legislação específica em todos os níveis governamentais, o grau de 

anormalidade dos assentamentos e, conseqüentemente, dos problemas que se apresentam à 

solução cotidiana exigem dos profissionais envolvidos nos processos de regularização 

fundiária boa capacidade hermenêutica e, por vezes, criatividade. Nesse sentido, verifica-se 

como grave constrangimento à regularização o posicionamento legalista-conservador por 
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parte dos tecnocratas (procuradores, técnicos ambientalistas e urbanistas) que trabalham com 

planejamento urbano e ambiental. Eles freqüentemente adotam interpretações restritivas e 

temem comprometer-se com a aprovação de projetos de urbanização não convencionais. 

A superação de obstáculos burocráticos para a concretização do direito constitucional 

à moradia para a população mais carente exige não apenas a atuação harmônica dos diversos 

órgãos e níveis de governo, mas também a mobilização do Poder Legislativo, do Judiciário, 

do Ministério Público, dos notários e registradores, das comunidades diretamente envolvidas e 

de toda a sociedade. Por isso é preciso ampliar o debate, a fim de derrubar o preconceito sobre 

a regularização fundiária. É que, a despeito do novo paradigma estabelecido pela CRFB/88 e 

pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), o direito individual da propriedade, culturalmente, 

ainda prevalece sobre o direito social à moradia. 

Da mesma forma, denuncia FERNANDES, “argumentos de ordem ambiental são, 

cada vez mais, utilizados para justificar a oposição – freqüentemente de cunho ideológico – às 

políticas de regularização fundiária. Em que pese o papel fundamental que a instituição tem 

tido na construção de uma ordem pública no Brasil, o próprio Ministério Público, com 

freqüência, opõe valores ambientais a outros valores sociais – como o direito social, 

constitucional de moradia –, mesmo em áreas urbanas (públicas e privadas), onde os 

assentamentos humanos já foram consolidados ao longo de várias décadas de ocupação 

informal.” (2007: 46). 

Nesse sentido, é alvissareira a possibilidade de aprovação do Substitutivo ao Projeto 

de Lei 3.057/2000 em tramitação na Câmara dos Deputados. A proposta legislativa estabelece 

normas gerais disciplinadoras do parcelamento do solo para fins urbanos e também, 

especificamente, da regularização fundiária sustentável. O referido PL deve seguir para 

deliberação e votação no Plenário da Câmara. Caso seja aprovado pelo Congresso Nacional 

substituirá a Lei 6.766/79. 

Trata-se do reconhecimento manifesto das ações de regularização fundiária como 

política pública de inclusão social estabelecida em âmbito federal e assumida pela União, ou 

seja, já não se cuida de uma possibilidade aberta à discricionariedade de prefeituras 

“progressistas”. A carga simbólica dessa nova postura deve produzir efeitos positivos sobre a 

disposição dos agentes necessariamente envolvidos nos processos de regularização: habemus 

legem
xvi

. 
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ii) Impedimentos legais: restrições urbanísticas e ambientais 

Outra questão que se coloca hoje é a de como tratar os impedimentos legais 

relacionados à Lei 6.766/79, uma vez que a maioria da população excluída é impelida a 

ocupar áreas que não são “interessantes” ou que não estão disponíveis no mercado imobiliário 

formal, tais como as terras localizadas “ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas 

de domínio público das rodovias e ferrovias”, caso em que será obrigatória a reserva de uma 

faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado (artigo 4°, inciso III da Lei 6.766/79, 

com a redação que lhe deu a Lei 10.932/2004
xvii

).  

A restrição imposta pela legislação ambiental é ainda maior ao definir como área de 

preservação permanente (APP) todas as faixas marginais de, no mínimo 30 metros, ao longo 

dos rios ou de qualquer curso d'água medidas desde o seu nível mais alto (artigo 2°, „a‟ da Lei 

4.771/65 – o Código Florestal). 

Essas restrições legais deveriam ser revistas, uma vez que a sua flexibilização não 

comprometeria a segurança ou a qualidade da moradia, desde que adotadas medidas 

mitigadores dos efeitos deletérios da ocupação. Não se pode, por certo, advogar a eliminação 

de restrições a ponto de se colocarem em risco a segurança e a integridade física dos 

moradores. O que se impõe, contudo, é a relativização das limitações contidas na Lei 6.766/79 

e no Código Florestal, sob pena de se condenar expressivo numero de assentamentos já 

urbanizados à perpétua ilegalidade. 

O PL 3.057/2000 caminha nessa direção ao estabelecer vedação à regularização de 

assentamentos informais que se insiram em áreas alagadiças ou sujeitas a inundação, em 

locais contaminados por material nocivo ou em áreas sujeitas a deslizamentos, abatimento de 

terreno, erosão etc. antes de tomadas as medidas necessárias ao afastamento da situação de 

risco (artigo 86, parágrafo 4°, c.c. artigo 5°, incisos I, II e III). No que respeita às faixas de 

APP, o PL autoriza a sua redução nos assentamentos já existentes na data de entrada em vigor 

da lei, desde que a regularização implique a melhoria das condições ambientais da área em 

relação à situação de ocupação irregular anterior (artigo 86, parágrafo 3°). O artigo 126 do PL 

ressalva, contudo, que ao longo de galeria ou de canalização existente em área urbana 

consolidada deve ser prevista faixa não edificável de dois metros, mensurados a partir das 

faces externas da referida obra. Entendemos que a determinação se aplique também às 

hipóteses de regularização. 
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Ainda nos termos do PL, exige-se no licenciamento a que se sujeitam as ações de 

regularização, sempre que necessária, a reserva de faixa não edificável ao longo de rodovias, 

de ferrovias, de dutovias e de linhas de transmissão, observados critérios e parâmetros que 

garantam a saúde e a segurança da população e a proteção do meio ambiente, conforme 

estabelecido nas normas técnicas pertinentes (artigos 15 e 16). 

Não se observa, portanto, na forma do PL, a existência de limitações taxativas e 

indiscriminadas que engessem as possibilidades concretas da regularização fundiária de 

interesse social. Nesse sentido também a inovação constituirá um avanço. 

iii) A questão registrária 

No Brasil, a legislação que disciplina a matéria registrária “ainda conserva toda a 

reverência ao direito individual de propriedade, tratando-o como absoluto e indevassável. A 

Lei de Registros Públicos, lei federal n° 6.015/73, mesmo atualizada pela lei n° 10.931/04 e 

outras que a antecederam, continua sendo um diploma rígido e de difícil manejo jurídico. (...) 

O padrão registral que a lei concebe escora-se em grandes princípios, voltados à segurança e 

estabilidade do sistema, os quais não permitem a necessária flexibilidade para dar 

cumprimento à regularização fundiária” (SALLES, 2007: 155-6). 

No que se refere às exigências dos Cartórios de Registro de Imóveis, a indicação de 

alguns exemplos pode ilustrar melhor o nível da dificuldade. 

A maior parte das áreas públicas municipais ocupadas por população de baixa renda, 

para fins habitacionais, encontra-se em reservas de loteamento. Essas áreas vêm a domínio 

público, automaticamente, nos termos do artigo 22 da Lei 6.766/79, na oportunidade em que 

se registram os loteamentos. Nada obstante, embora seja o município, por força de lei, 

proprietário dessas glebas, encontra obstáculos no momento em que pretende abrir matrícula 

de áreas destinadas a parcelamentos de interesse social.  

É comum a recusa dos notários em abrir matrículas em nome do Município, pugnando 

pela necessidade de um instrumento formal de doação dessas áreas. A título de exemplo, no 

Município de Santo André, em duas oportunidades, a questão foi levada ao Poder Judiciário, 

com decisão do Conselho Superior da Magistratura, que deixou a Procuradoria Municipal em 

situação kafkiana. Com efeito, o Cartório se negara a tomar a providência requerida sob a 
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alegação de que o Município não possuía título de domínio das terras, remetendo a questão ao 

Judiciário. Este, por sua vez, afirmou que o Poder Público não tem interesse em obter a 

providência solicitada, muito embora não haja dúvida de que é o proprietário da área, uma vez 

que a abertura de matrícula só se faz necessária para fins de alienação do domínio! Ora, de 

fato, o Município não pretende alienar a área, mas tão-só conceder-lhe o uso dos lotes 

regularizados. Contudo, o Cartório Imobiliário não registra o parcelamento de interesse social 

na ausência de matrícula da gleba em que ele se encontra. À municipalidade resta a alternativa 

de buscar junto aos antigos loteadores a regularização da situação, seja consensualmente, seja 

pelas vias judiciais, o que, diga-se é um tanto complexo, levando-se em conta que a maior 

parte dos parcelamentos implantados é bastante antiga e que muitas das propriedades 

integram espólios disputados em intermináveis processos de inventário e partilha. 

O PL 3.057/2000, em seu artigo 99, põe fim a esse problema, pois determina que as 

matrículas das áreas destinadas a uso público devem ser abertas de ofício, com averbação das 

respectivas destinações. Por sua vez, a desafetação da área de uso comum do povo ocupada 

por assentamento informal há mais de cinco anos, na regularização fundiária de interesse 

social, pode ocorrer mediante simples certificação da Municipalidade (artigo 88). 

Ainda em relação ao registro dos parcelamentos de interesse social, no Estado de São 

Paulo, vale notar a orientação contida nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de 

Justiça, relativas ao Serviço Extrajudicial, item 152: “Não se aplicam os artigos 18 e 19 da Lei 

6.766, de 19 de dezembro de 1979, aos registros de loteamentos ou desmembramentos 

requeridos pelas Prefeituras Municipais ou, no seu desinteresse, pelos adquirentes de lotes, 

para regularizar situações de fato já existentes, sejam elas anteriores ou posteriores àquele 

diploma legal.” E o item 152.1: “Para esse fim, os interessados apresentarão requerimento ao 

Juiz Corregedor Permanente do Cartório competente...”. Vale dizer, as normas do serviço 

registrário paulista remetem a Municipalidade diretamente ao Poder Judiciário, com vista à 

regularização dos loteamentos de interesse social em áreas ocupadas. Assim, não há como 

evitar a morosidade dos procedimentos judiciais. 

Ainda que esse constrangimento às ações de regularização não se observe em outros 

Estados, é preciso, em respeito ao princípio federativo, se definirem, mediante lei federal 

procedimentos uniformes à questão registraria. Afinal, legislar sobre registros públicos é 
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competência privativa da União (artigo 22, inciso XXV da CRFB/88) e, de fato, a Lei 

6.766/79 e a Lei 6.015/73 são omissas nesse ponto. 

Mas o PL 3.057/2000 supre essa necessidade ao estabelecer, nos artigos 96 e 

seguintes, normas específicas para a regularização fundiária de interesse social: 

Art. 96. O registro de imóveis realizado no âmbito da regularização fundiária de interesse social em 

áreas urbanas rege-se pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se, de maneira suplementar, as 

disposições constantes do Capitulo V do Título II e da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

Parágrafo único. Na regularização fundiária de interesse específico, o registro deve ser efetivado nos 

termos do Capitulo V do Título II. 

Art. 97. O registro da regularização fundiária de interesse social deve importar: 

I – na abertura de matrícula para toda a área objeto de regularização, se não houver; 

II – na abertura de matrícula para cada uma das parcelas resultantes do plano de regularização fundiária. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso II do caput à regularização fundiária realizada 

mediante usucapião especial coletiva para fins de moradia ou concessão de uso especial coletiva para 

fins de moradia, instituídos na forma de condomínio especial. 

Art. 98. O responsável pela regularização fundiária deve requerer seu registro, apresentando os 

documentos elencados nos incisos I a IV do caput do art. 31
xviii

, bem como os seguintes: 

I – os desenhos e documentos exigidos por lei municipal, na forma do § 3º do art. 82; 

II – a licença urbanística e ambiental integrada da regularização fundiária e, se couber, da licença 

ambiental estadual, observado o disposto no § 1º do art. 83; 

III – as cláusulas padronizadas que regem os contratos de alienação dos lotes ou das unidades 

autônomas, se for o caso; 

IV – instrumento de instituição e convenção de condomínio urbanístico, se for o caso; 

V – regimento interno da comissão de representantes; 

VI – instrumento de garantia de execução das obras e serviços a cargo do empreendedor, exigido e 

aceito pela autoridade licenciadora, no caso de regularização fundiária promovida pelo setor privado; 

VII – no caso das pessoas físicas ou jurídicas relacionadas nos incisos I a III do art. 81, certidão 

atualizada dos atos constitutivos que demonstrem sua legitimidade para promover a regularização 

fundiária. 

Parágrafo único. Na regularização fundiária sustentável que envolve apenas a regularização jurídica da 

situação dominial, exigem-se desenhos e memorial descritivo que identifiquem as parcelas a serem 

regularizadas e as áreas destinadas a uso público, se houver, não se aplicando os incisos I a VII do 

caput. 

 

Nesses termos, se estabelecem requisitos e parâmetros objetivos ao desempenho da 

função registrária, o que inegavelmente representa um avanço importante para a regularização 

fundiária de interesse social. 

Outra dificuldade diz respeito à freqüência com que a descrição do terreno constante 

do registro imobiliário não condiz com a situação física da gleba, conduzindo, por exemplo, à 

existência de „parcelamentos maiores‟ do que as áreas constantes das matrículas. Não 

obstante, o princípio da especialidade do direito registrário exige a descrição perfeita do 

imóvel. Daí a exigência de medidas prévias de retificação de área, que até pouco tempo só 

podiam ser requeridas pelo interessado mediante processo judicial (artigos 212 e 213 da Lei 

6.015/73). 
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É verdade que a edição da Lei 10.931, em 02 de agosto de 2004, alterando os artigos 

212 e seguintes da Lei 6.015/73, introduziu uma inovação sobre o tema, permitindo a 

retificação administrativa, efetuada pelo Oficial do Registro de Imóveis competente
xix

. Essa 

modificação simplificou os procedimentos de retificação de perímetros e descrições de 

terrenos ou glebas, sem a exclusão de eventual prestação jurisdicional, a requerimento da 

parte prejudicada, em atenção ao artigo 5°, inciso XXXV da CRFB/88. Ainda que nenhuma 

pesquisa empírica tenha sido levada a cabo, a percepção geral dos interessados e dos 

registradores é no sentido de que elas podem colaborar substancialmente na aceleração dos 

processos de regularização fundiária. 

Outra questão preocupante: nas áreas particulares, nem sempre o proprietário de 

direito, cujo nome consta no Registro Imobiliário, considera-se responsável pelo terreno, seja 

por tê-lo alienado sem as devidas formalidades, seja por não assumir suas obrigações 

tributárias em relação à gleba. Essa indefinição impede a negociação da área pelos ocupantes, 

impossibilitando mesmo a intervenção do Poder Público, privado que fica de qualquer 

autorização para introduzir melhorias na área, sob pena de ser responsabilizado por contribuir 

com a consolidação do parcelamento irregular ou clandestino. 

O PL afasta esse problema ao facultar a iniciativa da regularização fundiária ao Poder 

Público (artigo 81), independentemente de ser o imóvel público ou particular, aduzindo que “a 

regularização jurídica da situação dominial de área ocupada irregularmente pode ser 

precedente, concomitante ou superveniente à elaboração ou à implantação do plano de 

regularização fundiária” (artigo 84). E ainda reforça o preceito estabelecendo que “na 

regularização fundiária de interesse social, a realização de obras de implantação de infra-

estrutura básica e de equipamentos comunitários pelo Poder Público pode ser realizada 

mesmo antes de concluída a regularização jurídica da situação dominial” (artigo 87, parágrafo 

2º). 

iv) Submissão a órgãos estaduais de aprovação 

Outro ponto altamente sensível é o que concerne à submissão dos planos de 

urbanização em ZEIS à aprovação de órgãos estaduais, não necessariamente comprometidos 

com as políticas municipais de regularização fundiária. O município fica à mercê da 

legislação estadual, que pode ser altamente restritiva, ou, mesmo, da inexistência de 
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legislação específica, inviabilizando totalmente a aprovação do parcelamento e tornando, por 

isso mesmo, sem efeito as políticas locais de regularização. 

Muito embora, a Lei 6.766/73, alterada pela Lei nº 9.785/99, em seu artigo 53-A e 

parágrafo único, considerando de interesse público as regularizações de parcelamentos e de 

assentamentos, estabeleça que a esses procedimentos de legalização não será exigível 

documentação que não seja a mínima necessária e indispensável aos registros no cartório 

competente, no Estado de São Paulo, a Corregedoria Geral de Justiça – que tem a atribuição 

de regulamentar o funcionamento dos Cartórios de Registros Públicos no Estado – prescreveu, 

no item 152 das Normas da Corregedoria, que não se aplicam as exigências da Lei nº 6.766/79 

(artigo 18) aos registros de loteamentos ou desmembramentos requeridos pelas Prefeituras 

Municipais ou, no seu desinteresse, pelos adquirentes de lotes, para regularizar situações de 

fato já existentes, sejam elas anteriores ou posteriores àquele diploma legal. 

Para esse fim, os interessados deverão apresentar requerimento ao Juiz Corregedor 

Permanente do Cartório competente, instruído com alguns documentos que enumera, dentre 

os quais se destacam: (i) a “anuência da autoridade competente da Secretaria de Habitação, 

quando o parcelamento for localizado em região metropolitana ou nas hipóteses previstas no 

art. 13 da Lei 6.766/79”, (ii) a “anuência da autoridade competente da Secretaria do Meio 

Ambiente, quando o parcelamento for localizado em área de proteção aos mananciais ou de 

proteção ambiental” e (iii) a “licença de instalação da CETESB, salvo quando se tratar de 

loteamento aprovado ou com existência de fato comprovada anterior a 08 de setembro de 

1976, ou de desmembramento aprovado ou com existência de fato comprovada anterior a 19 

de dezembro de 1979”. 

Sucede que o órgão estadual paulista competente para o exercício das atribuições 

aludidas no referido dispositivo, o GRAPROHAB (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos 

Habitacionais)
xx

, tem se manifestado a esse respeito, no sentido de que a espécie de 

assentamento em questão (favela), por não se adequar à legislação (estadual) existente, 

deveria ser regularizada no âmbito do Município, com o concurso do Poder Judiciário. 

Ora, de fato, a Lei nº 6.766/79, alterada pela Lei nº 9.785/99, atribui aos Municípios 

competência para estabelecer os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e 

de ocupação do solo, inclusive as áreas máxima e mínima e os coeficientes máximos de 

aproveitamento quando o loteamento se destinar à edificação de conjuntos habitacionais de 
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interesse social ou à urbanização específica (urbanização de favelas, por exemplo), justamente 

por reconhecer que a irregularidade foge a qualquer padrão passível de normatização. Trata-se 

de permissivo legal, para que, no plano local, os Municípios excepcionem algumas das regras 

gerais da Lei nº 6.766/79 e delimitem zonas de especial interesse social (ZEIS), estabelecendo 

índices específicos de urbanização e de edificação, para atender as diversas situações 

concretas que se apresentam ao Poder Público, a priori sem solução. 

Todavia, mesmo após terem sido concluídas com sucesso todas as etapas necessárias à 

regularização (com exceção da aprovação estadual, pelos motivos já expostos), o Judiciário – 

que, no Estado de São Paulo, exerce a competência de decisão sobre os registros de 

parcelamentos em ZEIS, por força das Normas da Corregedoria, como já se apontou – nega a 

possibilidade do referido registro mercê da ausência de aprovação pelos órgãos estaduais 

competentes. 

Nesse aspecto, o PL não contribui plenamente à afirmação da autonomia municipal 

para promover programas de regularização fundiária de interesse social. Em primeiro lugar, 

porque veda a flexibilização da área mínima dos lotes, assim como dos percentuais mínimos 

de reserva de áreas públicas (cf. redação conferida ao parágrafo único do artigo 7° e ao 

parágrafo 2° do artigo 8°), tornando inócuo o estabelecimento das ZEIS pelos municípios que 

não reúnem as condições para a caracterização da gestão plena, na forma do artigo 2°, inciso 

XXIV do PL. Nessa medida, o PL impõe restrições descabidas ao direito à regularização 

fundiária, corolário do direito fundamental à moradia (artigo 6° da Constituição da República 

de 1988). 

Nesse sentido o argumento de SALLES, para quem “a extensão da regularização 

fundiária pode ser decidida pelo município. Mas ele não pode se esquivar de tal tarefa, pois 

envolve direito individual dos ocupantes das áreas irregulares” (2007: 154). 

Assim, parece-nos altamente recomendável a alteração dos dispositivos do PL que 

limitam a possibilidade de flexibilização dos padrões estabelecidos para o registro do 

parcelamento do solo urbano em ZEIS, com a supressão da expressão “de gestão plena” do 

parágrafo único do artigo 7° e do parágrafo 2° do artigo 8°), estendendo-a (essa possibilidade) 

a todos os entes locais independentemente de ostentarem a condição de municípios de gestão 

plena. 
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A permanecer a redação conferida ao parágrafo único do artigo 7° e o parágrafo 2° do 

artigo 8° do Projeto de Lei, o legislador impõe concretas limitações às ações de regularização 

fundiária, as quais encontram incondicional amparo na Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) 

que regulamenta o capítulo sobre política urbana da Constituição da República de 1988. É que 

os meios necessários à efetivação de direitos fundamentais devem ser incondicional e 

amplamente providos, impondo-se, para o alcance dessa finalidade, o concurso de todas as 

esferas de poder político. 

Além disso, as aludidas restrições não se justificam, já que o artigo 79 do PL 

3.057/2000 estabelece requisitos mínimos para a elaboração da legislação municipal, dentre as 

quais se encontram (i) os critérios, as exigências e os procedimentos para a elaboração e a 

execução dos planos de regularização fundiária, (ii) os requisitos e os procedimentos para a 

emissão da licença urbanística e ambiental integrada e (iii) os mecanismos de controle social a 

serem adotados, garantindo-se com isso a sustentabilidade das ações locais de regularização 

fundiária independentemente de o município reunir as condições para a caracterização da 

gestão plena. 

Por último, e mais especificamente no que se refere à submissão dos processos de 

regularização fundiária à aprovação dos órgãos estaduais, o PL 3.057/2000 determina que a 

implantação da regularização fundiária depende da emissão da respectiva licença urbanística e 

ambiental integrada, exigindo-se também a licença ambiental expedida pelo Estado (artigo 83 

c.c. artigo 33, parágrafo 3°) sempre que o parcelamento (i) abranger áreas maiores ou iguais a 

1 (um) milhão de metros quadrados; (ii) estiver localizado em mais de um Município (iii) 

contiver vegetação secundária em estágio médio e avançado de regeneração do bioma Mata 

Atlântica; ou, em qualquer caso, (iv) cujo impacto ambiental direto ultrapasse os limites 

territoriais de um ou mais Municípios, de acordo com tipificação previamente definida por lei 

estadual ou por conselho estadual de meio ambiente; ou (v) cuja implantação coloque em 

risco a sobrevivência de espécie da fauna ou da flora silvestre ameaçada de extinção, na forma 

da legislação em vigor. A determinação é válida mesmo para os municípios de gestão plena. 

Como se vê, tal dispositivo, mas especialmente o indicado no item “iv”, embute riscos 

de evidente afronta à autonomia municipal, uma vez que tais critérios podem vir a ser 

estabelecidos por colegiado estadual, cujas deliberações não possuem natureza de lei, mas 

também, eventualmente, no mérito, ainda que  provenientes de lei estadual. 
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Caso permaneça no texto do PL essa margem à atuação discricionária do Poder 

público estadual – a despeito de tantos esforços no plano da legislação federal – corre-se o 

risco de se condenarem os processos municipais de regularização fundiária à existência 

perpétua pela falta de conclusão. 

3. Conclusões 

Como se vê, atualmente, a ação municipal é muito limitada e dependente dos órgãos 

estaduais e do Poder Judiciário. Destaca-se que, embora a Lei 6.766/79 tenha sido revisada e 

que os municípios priorizem as ações de regularização dos assentamentos informais, contando 

com legislação adequada a esses dispositivos legais, verificam-se restrições de grande 

relevância que, por vezes, determinam a adoção de procedimentos inexeqüíveis do ponto de 

vista urbanístico-legal. 

Entende-se que a solução para tais entraves ocorrerá somente quando houver ações 

conjugadas a partir de legislação urbanística e ambiental apropriadas, remetendo-se ao 

município a definição de seus próprios parâmetros e índices edilícios para a regularização de 

assentamentos informais.  

O PL 3.057/2000 poderá contribuir com esse desiderato, desde que se procedam a 

pequenas, mas importantes, alterações no sentido da afirmação da autonomia municipal para a 

promoção das ações de regularização fundiária de interesse social. 

 

 

IV – DIREITO DE SUPERFÍCIE 

 

IV.1. O DIREITO DE SUPERFÍCIE COMO INSTRUMENTO DE 

POLÍTICA URBANA 

Solange Gonçalves Dias 

1 – À guisa de introdução 

O presente artigo enfoca o direito de superfície, visando identificar as diferenças no 

tratamento normativo do instituto, regulado tanto pelo Código Civil de 2002 quanto pelo 

Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), com o objetivo de investigar se há compatibilidade 
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entre as duas normas ou se o Código Civil, por ser norma posterior, teria derrogado os artigos 

21 a 24 do Estatuto da Cidade, já que dispôs de forma completa acerca da matéria. 

2 - O direito de superfície no direito brasileiro 

O direito de superfície é instituto ainda pouco utilizado no Brasil. A instituição da 

propriedade superficiária representa radical inversão ideológica no sistema jurídico 

(OSÓRIO, 2002. p.170), por confrontar-se com o tradicional princípio do Direito Romano, 

segundo o qual todas as construções ou plantações sobre o solo o acedem (superfícies solo 

cedit).
xxi

 O preceito vai ao encontro da noção de propriedade sagrada e inviolável estabelecida 

na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, idéia esta que vem sofrendo 

transformações para adaptar-se às constantes mudanças sociais.
xxii

  

O século XX despontou com a crise do liberalismo clássico, dando lugar ao chamado 

Estado intervencionista, que assumiu novas funções, sem se afastar, por certo, do seu eixo 

liberal-capitalista. A produção normativa deixa, então, de expressar os anseios de uma classe 

social e passa a revelar as grandes contradições sociais, outrora mascaradas pelo formalismo 

do direito burguês. 

Os novos tempos, marcados pelo irreversível processo de urbanização, pelo rápido 

crescimento e concentração populacional nas cidades, os quais agravaram os problemas de 

falta de habitação e de acesso à terra regularizada e urbanizada, impõem a necessidade de 

alterações (e de inovações) legislativas que refletem a acomodação do direito às novas 

tendências da sociedade. 

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), de 1988, atenta a essas 

novas tendências, trouxe pioneiramente, inserto em seu texto, os contornos da função social 

da propriedade, conforme se depreende da leitura dos seus artigos 182 e 183
xxiii

. Segundo 

FERNANDES, “os novos preceitos constitucionais relativos à propriedade urbana 

estabeleceram as condições iniciais para uma reforma completa do marco conceitual sobre a 

matéria, substituindo o paradigma liberal estabelecido pelo Código Civil [de 1916]” (1998: 

228). 

É nesse contexto que surge, no Brasil, o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001). 

Reflexo de grande disputa no plano político, a norma não é resultado de consenso, nem 
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tampouco de amplas concessões. Ela destoa da ordem jurídica vigente (leis de registros 

públicos, por exemplo) que busca resguardar interesses seculares, como o direito de 

propriedade. 

O Estatuto da Cidade veio estabelecer diretrizes da política urbana nacional e 

disciplinar a aplicação dos artigos 182 e 183 da CRFB, após doze anos de vigência do 

Diploma Maior, de 1988. 

É possível afirmar, sem exagero, que o Estatuto da Cidade é das mais importantes e 

inovadoras leis das que recentemente entraram em vigor no Brasil (DALLARI; FERRAZ, 

2002: 19). De fato, ele assume com coragem a fixação das bases para a definição do conceito 

de função social da propriedade, possibilitando aos Municípios que lhe atribuam contornos 

bem precisos, no âmbito de seus planos diretores. 

Mas o novo Código Civil brasileiro (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), em termos 

de inovações legislativas, sobretudo no que respeita ao direito de propriedade, não 

decepcionou.
xxiv

 Desse modo, não podendo ignorar os mandamentos do constitucionalismo 

vigente, frisou no parágrafo primeiro do artigo 1.228 que “o direito de propriedade deve ser 

exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais”. 

É nesse diapasão que deve ser compreendida a inserção do instituto da superfície no 

atual ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se de novidade que “modifica a concepção de 

propriedade privada absoluta, cujo aproveitamento urbano era visto como um bem 

patrimonial de natureza particular” (OSÓRIO, 2002: 173). Na expressão de OSÓRIO (2002: 

171): 

Este instrumento é exemplo típico da evolução do Direito, devido ao impulso das necessidades sociais, 

tendo merecido a atenção dos juristas da Alemanha, Itália, Suíça, Portugal, Holanda e Espanha. (...) O 

direito de superfície é também um aliado aos esforços para efetivar o cumprimento da função social da 

propriedade. 

 

O Estatuto da Cidade disciplina o direito de superfície dentro do Capítulo II, que trata 

dos instrumentos da política urbana, referindo-o mais especificamente como um dos institutos 

jurídicos e políticos necessários à consecução dos objetivos da referida lei. A norma, 

instituída em 10 de julho de 2001, entrou em vigor noventa dias após a sua publicação, 

resgatando no ordenamento jurídico pátrio o regramento do direito de superfície, há muito 

abolido do direito brasileiro
xxv

. 
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Pouco mais de um ano depois, findo o período de vacatio legis de doze meses após a 

sua publicação, em 10 de janeiro de 2002, passou a viger o novo Código Civil brasileiro, que 

também inclui entre os direitos reais que enumera, no artigo 1.225, o direito de superfície. A 

regulamentação na lei civil aparece nos artigos 1.369 a 1.377, de forma ligeiramente diferente, 

todavia menos completa, da que vinha disciplinando a mesma matéria o vigente Estatuto da 

Cidade. 

Assim, constitui objetivo deste trabalho identificar as diferenças na normatização do 

instituto pelo Código Civil e pelo Estatuto da Cidade, buscando responder a disputada 

indagação
xxvi

: convivem as duas normas, como pregam alguns autores, ou, o Código Civil 

teria derrogado os artigos 21 a 24 do Estatuto da Cidade, por dispor de forma completa acerca 

da matéria? 

2.1 – Disciplina do direito de superfície no Código Civil brasileiro de 2002 

A inclusão do direito de superfície no rol dos direitos reais aparece no artigo 1.225, 

inciso II
xxvii

. A matéria vem disciplinada nos artigos 1.369 a 1.377 do diploma civil
xxviii

, no 

sentido de reconhecer ao proprietário a possibilidade de conceder a outrem, de forma gratuita 

ou onerosa, mediante escritura pública a ser registrada na matrícula do respectivo imóvel, o 

direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, caso em que ao 

concessionário, também chamado de superficiário, se reconhecerá a propriedade da edificação 

ou da plantação. 

Trata-se de direito real sobre coisa alheia porque se revela, em princípio, como uma 

concessão ad aedificandum ou ad plantandum, sendo que o registro da escritura pública de 

superfície gera um direito real sobre terreno alheio. Concretizando-se a concessão, pela 

construção ou pela plantação, o direito, que era incorpóreo, se corporifica com a 

materialização do acréscimo, gerando o direito real de mantê-lo sobre a propriedade de 

outrem. A propósito do elo entre o superficiário e a construção ou a plantação, a relação seria 

a de propriedade sobre o próprio bem. Nesse sentido, a lição de LIRA, para quem o direito 

pode nascer como concessão ad aedificandum ou ad plantandum (bem incorpóreo) para, em seguida, 

pelo exercício da concessão, assumir a concretude do bem superficiário (corpóreo), consubstanciado 

na construção ou na plantação realizadas. Considerados esses momentos, há sempre direito real sobre 

coisa alheia, visto o instituto como relação entre concedente e concessionário, seja como concessão, 

seja como o direito de o superficiário manter o bem materializado sobre o lote ou gleba de outrem. Do 

outro lado, se visto o vínculo entre o superficiário e o bem superficiário, o direito é de propriedade 

sobre a própria coisa (2002: 252) 
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O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos 

seus herdeiros (artigo 1.372). Todavia, não poderá o concedente estipular, a nenhum título, 

pagamento pela transferência do direito de superfície. É o que dispõe o parágrafo único do 

artigo 1.372 do Código Civil. 

Nada obsta, todavia, a que a concessão da superfície em si seja onerosa, na forma do 

artigo 1.370, que reconhece ambas as possibilidades, de gratuidade e de onerosidade, para o 

estabelecimento do negócio, sendo certo que, em caso de avença remunerada, o pagamento 

poderá ser à vista ou diferido. 

Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou o 

proprietário tem direito de preferência, em igualdade de condições (art. 1.373), a fim de que 

se restabeleça a unidade da propriedade imobiliária. 

Extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, 

construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem 

estipulado o contrário (art. 1.375). 

O parágrafo único do artigo 1.369 veda a concessão do subsolo, salvo se for inerente 

ao objeto da concessão, como seria, por exemplo, um edifício de apartamentos com garagem 

subterrânea. 

Em relação ao prazo do contrato, verifica-se, ex vi do artigo 1.321, que a estipulação 

deve ocorrer por tempo determinado, vedada a contratação por prazo indeterminado ou em 

caráter perpétuo. 

O artigo 1.371 estabelece que o superficiário responderá pelos encargos e pelos 

tributos que incidirem sobre o imóvel. 

Extingue-se o direito de superfície pelo advento do termo final do contrato, pela 

confusão entre o proprietário do terreno e o superficiário, que pode ocorrer pelo exercício do 

direito de preferência ou pela aquisição de ambas as propriedades por uma mesma pessoa, e, 

eventualmente, pela desapropriação, caso em que, a indenização, por força do artigo 1.376, 

caberá ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um. 

Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação 

diversa daquela para que foi concedida (artigo 1.374 do Código Civil). 
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As disposições do Código Civil, referentes ao direito de superfície, não se aplicam na 

hipótese de constituição do correspondente direito por pessoa jurídica de direito público 

interno, no que for diversamente disciplinado em lei especial. 

2.2 – Disciplina do direito de superfície no Estatuto da Cidade 

O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) regulamenta os artigos 182 e 183 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e estabelece diretrizes gerais da 

política urbana, elencando, em seu artigo 4º, os instrumentos que serão utilizados para atender 

ao objetivo fundamental da norma, dentre os quais se encontra o direito de superfície (alínea 

„l‟), previsto entre os institutos jurídicos e políticos mencionados no inciso V. 

O Estatuto da Cidade disciplina em seus artigos 21 a 24 o direito de superfície
 xxix

. Na 

forma do artigo 21, o proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do 

seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada 

no cartório de registro imobiliário, na correspondente matrícula do imóvel. 

O direito de superfície, na disciplina do Estatuto da Cidade, abrange o direito de 

utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no 

contrato respectivo e atendida a legislação urbanística (artigo 21, §1º). 

Também aqui a concessão do direito poderá ser gratuita ou onerosa (artigo 21, § 2º), 

sendo certo que o superficiário responde pelos encargos e tributos incidentes sobre a 

propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação 

efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, 

salvo disposição em contrário do contrato respectivo (artigo 21, § 3º). 

O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos do 

contrato (artigo 21, § 4º), ou transmitido aos seus herdeiros, por morte do superficiário (artigo 

21, § 5º), e, em caso de alienação do terreno, ou do direito de superfície, o superficiário e o 

proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições à oferta 

de terceiros (artigo 22). 

Na forma do artigo 23, extingue-se o direito de superfície pelo advento do termo ou 

pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário, casos em que o 

proprietário recupera o pleno domínio do terreno, bem como das acessões e das benfeitorias 
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introduzidas no imóvel, independentemente de indenização, se as partes não houverem 

estipulado o contrário no correspondente contrato (artigo 24). Antes do termo final do 

contrato, pode se extinguir o direito de superfície se o superficiário der ao terreno destinação 

diversa daquela para a qual for concedida (artigo 24, § 1º). 

3 – Diferenças na normatização do direito de superfície pelo Código Civil e pelo 

Estatuto da Cidade 

3.1 – Propriedade rural e propriedade urbana 

A primeira diferença, que salta aos olhos, é que o direito de superfície, tal como 

disciplinado no Estatuto da Cidade, não abrange os imóveis rurais
xxx

. Com efeito, no âmbito 

dessa Lei, o instituto deve ser analisado em face dos objetivos estabelecidos em seus artigos 

1º e 2º.
xxxi

 O próprio artigo 21 refere à faculdade de o proprietário urbano conceder o direito 

de superfície de seu terreno, para utilização por outrem, atendida a legislação urbanística 

aplicável. 

No diploma civil, por seu turno, a extensão do direito é maior, porque aí não se 

distingue entre propriedade urbana e propriedade rural.  

Parece lícito, então, concluir que a promulgação do Código Civil só fez ampliar a 

possibilidade de aplicação do instituto. 

3.2 – Prazo do contrato de superfície 

Quanto ao prazo do contrato, observa-se que o Código Civil (artigo 1.321) estabelece 

que a contratação deve ocorrer por tempo determinado, enquanto o Estatuto prevê ambas as 

hipóteses, ao alvedrio das partes. Vale dizer, o negócio pode se dar por prazo determinado ou 

por prazo indeterminado, na forma do artigo 21 da norma urbanística. 

3.3 – Extensão da superfície 

Pela regra do Código Civil (parágrafo único do artigo 1.369) fica vedada a concessão 

do subsolo, no contrato de superfície, salvo se for inerente ao objeto da concessão. Já o 

Estatuto da Cidade prevê a possibilidade de utilização do solo, do subsolo ou do espaço aéreo 

relativo ao terreno, na forma do contrato respectivo, e desde que respeitadas as restrições 

urbanísticas e edilícias para o local. 
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Quanto à possibilidade de se utilizar o espaço aéreo, de se notar a larga margem de 

aplicabilidade do direito de superfície como instrumento de regularização fundiária em áreas 

ocupadas por favelas, em que os moradores se valem amplamente do chamado „direito de 

laje‟, por força do qual o morador concede a outrem o direito de edificar sobre a sua laje uma 

nova habitação. 

3.4 – Possibilidade de remuneração pela transferência do direito  

De acordo com a lei civil (parágrafo único do artigo 1.372), não poderá o concedente 

estipular, a nenhum título, pagamento pela transferência do direito de superfície, muito 

embora seja facultado ao superficiário transferi-lo a terceiros. Assim, verifica-se que o 

proprietário-superficiário poderá usar, gozar e dispor da coisa, desde que dela não disponha de 

forma onerosa. Trata-se de séria restrição ao direito de propriedade do superficiário, que, 

salvo melhor juízo, não encontra amparo nos princípios jurídicos que hodiernamente regem as 

limitações ao direito de propriedade, e ainda poderão gerar situações de desobediência à lei, 

com a estipulação informal de valores que poderão circular sem a devida geração de tributo, 

exigível somente no caso de reconhecimento da onerosidade da transação. 

A mesma vedação não se explicita no Estatuto da Cidade, que dispõe sobre a 

transmissibilidade do direito de superfície a terceiros, obedecidos os termos do contrato 

respectivo (artigo 21, § 4º), o qual poderia, sem dúvida, estabelecer a onerosidade da 

transferência. 

3.5 – Responsabilidade tributária 

O 1.371 do Código Civil estabelece que o superficiário responderá pelos encargos e 

tributos que incidirem sobre o imóvel, sem esclarecer a que imóvel se refere, se ao terreno ou 

ao bem superficiário. É evidente que o dispositivo se aplica no caso de construção e não no de 

plantação. Assim, resta a dúvida acerca da responsabilidade tributária para o pagamento do 

imposto sobre propriedade territorial urbana.  

O Estatuto é mais claro a esse respeito, ao estabelecer que o superficiário responde 

pelos encargos e tributos incidentes sobre a propriedade superficiária, arcando, ainda, 

proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva, com os encargos e tributos sobre a área 



 95 

objeto da concessão do direito de superfície, ressalvando disposição em contrário explícita no 

contrato (artigo 21, § 3º). 

4 – Convivência das duas normas ou derrogação do Estatuto da Cidade pelo 

Código Civil? 

4.1 – Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei 4.657, de 4.9.42) 

Reza o artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, verbis: 

Art. 2º. Não se destinando a lei à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou a 

revogue. 

§ 1º A lei posterior revoga a lei anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela 

incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais a par das já existentes, não revoga nem modifica a 

anterior. 

§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a 

vigência. 

 

O referido dispositivo legal cuida da vigência temporal da norma, ressaltando que, não 

sendo temporária a sua vigência, a norma poderá produzir efeitos, tendo força vinculante até a 

sua revogação. 

Revogar uma norma é torná-la sem efeito, afastando a sua obrigatoriedade. A 

revogação pode ser expressa ou tácita. Dá-se revogação expressa quando a norma revogadora 

proclama nomeadamente a lei ou as leis que serão extintas em todos os seus dispositivos ou 

quando aponta os artigos que serão retirados do ordenamento pela vigência da nova regra. E a 

revogação tácita ocorre pela incompatibilidade entre a nova lei e a lei anterior, pelo fato de 

que a nova passa a regular parcial ou inteiramente a matéria tratada pela anterior. 

Ao referir o tema da revogação tácita, DINIZ pondera que, sendo a lei nova 

diretamente contrária ao próprio espírito da lei antiga, deve se entender que a revogação se 

estende a todas as suas disposições, sem nenhuma distinção. Mas acrescenta: 

...em caso contrário, cumpre examinar cuidadosamente quais as disposições da lei nova absolutamente 

incompatíveis com as da lei antiga e admitir semelhante incompatibilidade quando a força obrigatória 

da lei posterior reduz a nada as disposições correspondentes da lei anterior: posteriores leges ad 

priores pertinent nisi contrariae sint. E sendo duvidosa a incompatibilidade, as duas leis deverão ser 

interpretadas por modo a fazer cessar a antinomia, pois as leis, em regra, não se revogam por 

presunção. Assim, havendo dúvida, dever-se-á entender que as leis „conflitantes‟ são compatíveis, uma 

vez que a revogação tácita não se presume. A incompatibilidade deverá ser formal, de tal modo que a 

execução da lei nova seja impossível sem destruir a antiga (1994: 66). 
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Conclui-se, desse modo, que, a despeito da fundamental importância do princípio 

jurídico lex posterior derogat legi priori, ele não é absoluto. Assim, se a incompatibilidades 

entre as duas normas, vale dizer, a antinomia, for parcial, a lei posterior será aplicada apenas 

no caso de o legislador ter evidenciado o propósito de afastar a anterior. Nada obsta, contudo, 

o fato de o legislador ter querido integrar as duas normas harmonicamente no ordenamento 

jurídico vigente. Nesse caso, “a decisão sobre qual das duas possibilidades aplicar ao caso 

concreto dependerá de uma resolução alheia ao texto” (DINIZ, 1994: 66). 

Quanto ao princípio jurídico de que a lei nova, que estabeleça disposições gerais a par 

das especiais já existentes, não revoga nem modifica a anterior, cabe aqui também lembrar o 

ensinamento de DINIZ (1994: 66), para quem o critério não é seguro: 

A meta-regra lex posterior generalis non derogat priori speciali não tem valor absoluto, dado que, às 

vezes, lex posterior generalis derogat priori speciali, tendo em vista certas circunstâncias presentes. A 

preferência entre um critério e outro não é evidente, pois se constata uma oscilação entre eles. Não há 

uma regra definida; conforme o caso, haverá supremacia ora de um, ora de outro critério. 

 

4.2 – O sentido do Estatuto da Cidade e o sentido das leis civis 

O Estatuto da Cidade é fruto de longo processo de luta social e política de setores da 

sociedade interessados em criar mecanismos de política urbana afinados com o objetivo de 

democratizar o acesso às cidades, conferindo aplicabilidade aos preceitos constitucionais em 

destaque. Estes, por sua vez, já incluídos na Constituição federal, por pressão de diversos 

movimentos sociais. 

Na expressão de MOREIRA (2002: 43), “o Estatuto da Cidade, em sua versão final, 

contempla vários pleitos que partiram de todos os segmentos da sociedade que foram 

chamados a participar”. 

A norma é efetivamente carregada de conteúdo inovador e de grande potencial 

transformador, sobretudo no que respeita à previsão de instrumentos de política urbana, cujo 

manejo poderá afetar irremediavelmente a sacralidade dos direitos reais, pilares do direito 

privado. Para ALFONSIN (2002): 

A partir da vigência do novo Estatuto do solo urbano brasileiro (...) não há exagero em se afirmar (...) 

que o ainda chamado Direito Privado sobre terra conserva uma tal denominação apenas por motivos 

didáticos. Uma nova postura interpretativa, refletida na denominada constitucionalização do Direito 

Privado Brasileiro, abre novas e promissoras perspectivas capazes de garantir eficácia a direitos 

humanos fundamentais que, no passado, foram literalmente ignorados pela Administração Pública e 

pelo próprio Poder Judiciário. 
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Os aludidos instrumentos da política urbana poderão ser empregados, sobretudo pelos 

governos municipais, de modo a franquear o acesso de ampla parcela da sociedade a um dos 

mais escassos bens das cidades na atualidade: a terra. E, mais do que isso, poderão conduzir à 

apropriação dos espaços públicos pela coletividade, democratizando-os. 

Já a lei civil é a „constituição do homem comum‟, como preconiza REALE (2003: 9). 

Seu objetivo primordial é atender as necessidades do homem enquanto indivíduo, em suas 

diversas relações quotidianas: familiares, comerciais, de vizinhança, sucessórias, 

obrigacionais, de propriedade etc. Essas questões não podem ser desprezadas, pois, além de 

caras ao ser humano, representam conquistas adquiridas em séculos de lutas contra o 

teocentrismo da Idade Média, e, depois, contra o Absolutismo do início da Era Moderna. 

Nada obstante, em homenagem às novas tendências sociais, já expressas em nossa 

moderna Constituição Federal, o legislador pautou-se pela alteração geral do novo Código em 

relação a certos valores considerados essenciais, dentre os quais se encontra o da socialidade, 

consoante informa REALE (2003: 9): 

É constante o objetivo do novo Código no sentido de superar o manifesto caráter individualista da Lei 

vigente, feita para um País ainda eminentemente agrícola, com cerca de 80% da população no campo. 

Hoje em dia, vive o povo brasileiro nas cidades, na mesma proporção de 80%, o que representa uma 

alteração de 180 graus na mentalidade reinante, inclusive em razão dos meios de comunicação, como o 

rádio e a televisão. Daí o predomínio social sobre o individual. 

 

No mesmo sentido, a lição de LÔBO (1999: 1), que explica a idéia de 

constitucionalização do direito civil: 

O direito civil, ao longo de sua história no mundo romano-germânico, sempre foi identificado como o 

locus normativo privilegiado do indivíduo, enquanto tal. Nenhum ramo do direito era mais distante do 

direito constitucional do que ele. Em contraposição à constituição política, era cogitado como 

constituição do homem comum, máxime após o processo de codificação liberal.  

Sua lenta elaboração vem perpassando a história do direito romano-germânico há mais de dois mil 

anos, parecendo infenso às mutações sociais, políticas e econômicas, às vezes cruentas, com que 

conviveu. Parecia que as relações jurídicas interpessoais, particularmente o direito das obrigações, 

não seriam afetadas pelas vicissitudes históricas, permanecendo válidos os princípios e regras 

imemoriais, pouco importando que tipo de constituição política fosse adotada.  

Os estudos mais recentes dos civilistas têm demonstrado a falácia dessa visão estática, atemporal e 

desideologizada do direito civil. Não se trata, apenas, de estabelecer a necessária interlocução entre os 

variados saberes jurídicos, com ênfase entre o direito privado e o direito público, concebida como 

interdisciplinaridade interna. Pretende-se não apenas investigar a inserção do direito civil na 

Constituição jurídico-positiva, mas os fundamentos de sua validade jurídica, que dela devem ser 

extraídos.  

Na atualidade, não se cuida de buscar a demarcação dos espaços distintos e até contrapostos. Antes 

havia a disjunção; hoje, a unidade hermenêutica, tendo a Constituição como ápice conformador da 

elaboração e aplicação da legislação civil. A mudança de atitude é substancial: deve o jurista 

interpretar o Código Civil segundo a Constituição e não a Constituição, segundo o Código, como 

ocorria com freqüência (e ainda ocorre).  
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(...) Daí a necessidade que sentem os civilistas do manejo das categorias fundamentais da Constituição. 

Sem elas, a interpretação do Código e das leis civis desvia-se de seu correto significado.  

(...) 

Pode afirmar-se que a constitucionalização é o processo de elevação ao plano constitucional dos 

princípios fundamentais do direito civil, que passam a condicionar a observância pelos cidadãos, e a 

aplicação pelos tribunais, da legislação infraconstitucional. 

 

O exame dos princípios que nortearam a elaboração do Estatuto da Cidade, bem como 

daqueles que inspiraram a preparação do novel diploma civil, não parecem conflitantes, ao 

contrário, eles se coadunam. Em outras palavras, o espírito da lei nova harmoniza-se com o 

espírito da lei anterior. Por isso, não há se falar singelamente em revogação de uma pela outra, 

mas somente daquelas disposições da lei nova, nomeadamente do Código Civil, 

absolutamente incompatíveis com as da lei antiga, na esteira da lição de Maria Helena Diniz. 

5 – Conclusões 

Com a entrada em vigor do novo Código Civil, em janeiro de 2003, as disposições 

nele constantes relativas ao direito de superfície não revogaram aquelas já em vigor que foram 

editadas com o Estatuto da Cidade. 

Não incide no caso a referida regra da Lei de Introdução segundo a qual a lei posterior, 

que regula inteiramente a matéria tratada na lei anterior, a revoga. Isso porque, além de ambas 

as legislações serem imbuídas do mesmo espírito de socialidade e de inexistir grave 

incompatibilidade entre as disposições de uma e de outra lei, o direito de superfície 

contemplado no Estatuto da Cidade é um instituto de vocação diversa daquele previsto no 

Código Civil. O primeiro é voltado para necessidades do desenvolvimento urbano, editado 

como categoria necessária à organização regular e equânime dos assentamentos urbanos, com 

fator de institucionalização eventual da função social da propriedade. O novo Código Civil, 

por sua vez, está vocacionado a regular o direito de superfície como instrumento destinado a 

atender necessidades e interesses privados. 

Conclui-se, assim, pela aplicabilidade do princípio lex posterior generalis non derogat 

priori speciali, ainda que a matéria tratada em ambas as leis seja rigorosamente a mesma, 

incidindo inclusive sobre o mesmo objeto: a propriedade privada. As disposições do Estatuto 

da Cidade afiguram-se como norma especial em relação ao regramento do Código Civil. 

Existe sensata possibilidade de convivência das legislações civil e urbanística, cada qual 

incidindo sobre âmbitos diversos de aplicação. 
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Desse modo, nas situações concretas em que se puder distinguir claramente entre a 

especificidade ou não do negócio, no plano do direito urbanístico, poderão se aplicar por 

completo as disposições do Estatuto da Cidade, como, por exemplo, no bojo de uma operação 

urbana consorciada ou na elaboração e implementação de um plano de urbanização específico 

em zonas de especial interesse social (ZEIS) visando a regularização fundiária de 

assentamentos informais. Caso contrário, tratando-se de mera operação entre particulares, 

com reduzida repercussão urbanística, ou em caso de imóvel rural não classificado pela 

legislação municipal como área de expansão urbana, aplicar-se-ão as regras do Código 

Civil.
xxxii

 

A questão não está segura pelo consenso. Dada a ampla possibilidade de utilização do 

instituto, muitos haverão de se deparar com ela nos Tribunais, com quem reside a missão 

institucional de dirimir a dúvida que ainda persiste, muito embora já se observe certa 

tendência à adoção do posicionamento ora manifestado.
xxxiii

 

 

IV.2. O DIREITO DE SUPERFÍCIE COMO INSTRUMENTO VIABILIZADOR 

DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

José Ronal Moura de Santa Inez 

1. Introdução 

O principal aspecto que pode ser aduzido às contribuições sobre o “direito de 

superfície” incluídas no Primeiro Relatório preparado pelo grupo de trabalho da USJT, de 

outubro de 2007, refere-se às aplicações do instrumento, e em particular, ao seu 

aproveitamento enquanto instrumento de suporte à política de habitação de interesse social no 

Brasil. 

Entendemos que a principal abordagem sobre a aplicação do direito de superfície nas 

cidades brasileiras diz respeito às possibilidades de uso do instrumento entre distintos agentes 

do contexto social presentes no meio urbano. Tanto no Estatuto da Cidade quanto no Código 

Civil (devendo-se observar que, no Código, o instrumento aplica-se tanto em meio urbano 

quanto rural), não há limitação ao tipo de agente passível de utilização do instrumento, a 



 100 

saber, de natureza pública ou privada. Ou seja, o direito de superfície pode ser utilizado tanto 

nas relações privado-privado, quanto público-público e público-privado. Interessa-nos, nestes 

comentários, explorar mais as possibilidades e limites do emprego do instrumento na relação 

entre agentes públicos e privados, como meio de somar uma forma de viabilização 

especialmente das políticas de habitação de interesse social (HIS) no Brasil.  

Grosso modo, queremos submeter à discussão a possibilidade de que a aplicação do 

instrumento venha a exigir, eventualmente, regulamentação específica, a fim de permitir sua 

melhor e mais rápida aplicação, sobretudo quando envolver o interesse público e o privado em 

negociação que tenha como finalidade a implementação de projetos de habitação de interesse 

social. Trata-se, enfim, de ver no instrumento a possibilidade de viabilizar a moradia popular 

a custos menos onerosos do que o que tem sido historicamente praticado, em que o poder 

público é submetido a grande esforço de formação de patrimônio caro (a terra urbana) para, 

em seguida, empreender em edificação, que envolve também custos altos. Ao se somar o 

custo da infra-estrutura necessária aos empreendimentos de HIS, tem-se uma somatória de 

aspectos de destaque no contexto das carências observadas no setor. 

Em trabalho intitulado “Contratos de Concessão do Direito de Superfície e Análise de 

seu Valor”, AKYIAMA e MONETTI (2006) apresentam discussão do valor do direito de 

superfície, focalizando na proposta de diretrizes para a construção de contratos. Neste 

trabalho, as autoras alertam que “conforme as leis vigentes no Brasil, as duas atividades 

seguintes não podem ser desenvolvidas em empreendimentos baseados no direito de 

superfície: (1) concessão de serviço público e (2) incorporações imobiliárias, aquelas em que 

o empreendedor remunera seus investimentos através da venda do produto”. No primeiro 

caso, informam que “se o terreno estiver no objeto da concessão de serviço público, a 

exploração do terreno deve ser disciplinada pelas Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 

[que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos] e Lei 

nº 9.074, de 7 de julho de 1995 [que estabelece normas para outorga e prorrogações das 

concessões e permissões de serviços públicos].  Incorporações imobiliárias são 

regulamentadas pela Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964 (Lei de Condomínio e 

Incorporações) e pelo CC (art. 1.331 a 1.358)”. 

Destacamos que a viabilização de Habitação de Interesse Social não se enquadra na 

restrição apontada pelas autoras, já que não se caracteriza como “serviço público”, 
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envolvendo sua prestação. Embora o trabalho desenvolva a discussão de diretrizes contratuais 

e do valor do direito de superfície com base em exemplo envolvendo virtuais agentes 

privados, cabe destacar alguns aspectos pertinentes à consideração quando do detalhamento 

do emprego do instrumento nas relações entre agentes públicos e privados: um primeiro, que 

“as principais condições contratuais que influenciam o valor do direito de superfície são 

finalidade, prazo e valor da indenização no final da concessão”; um segundo aspecto, que “as 

variáveis que compõem custo de formatação, implantação e equação de fundos afetam o nível 

de investimentos e estão presentes no ciclo de implantação”. Ainda segundo estas autoras, ao 

determinar as diretrizes que devem orientar a construção do contrato entre as partes, escrevem 

que “o que caracteriza o valor do direito de superfície é a relação entre o proprietário fundeiro 

e o superficiário, estipulada em contrato, porque as condições contratuais impõem parte dos 

parâmetros capazes de influenciar o valor do direito de superfície. Portanto, a construção do 

contrato é fundamental para proteger seus investimentos. Em primeiro lugar, o valor da 

concessão deve ser aceito visando à atratividade do negócio. Em segundo lugar, o contrato 

deve conter mecanismos de proteção para salvaguardar o valor desse direito num patamar 

aceitável durante o prazo da concessão, providenciando medidas, sempre que possível, para 

eventuais ocorrências de deformações conjunturais e do mercado ou alterações de condições 

contratuais” (AKYIAMA e MONETTI, 2006). 

Novamente, queremos chamar a atenção para a especificidade da aplicação do 

instrumento quando este envolver o interesse público e o privado. Neste caso, a “atratividade 

do negócio” deve ser substituída pela finalidade social do investimento, independentemente 

da garantia que este deve dar à parte privada envolvida no contrato. Ou seja, entendemos que 

a aplicação do instrumento merece detalhamento anterior à disseminação de sua aplicação, 

especialmente quando envolver interesses públicos e privados. 

A possibilidade do emprego do direito de superfície em que o poder público aparece 

envolvido, inclusive na construção de conjuntos habitacionais, é apontada por Otero, quando 

afirma que “de piscinões a parques, de conjuntos habitacionais a estacionamentos, de 

shopping-centers a escolas, é possível a utilização do "direito de superfície" de alguma 

maneira, até mesmo pelo Poder Público. A montagem inteligente de operações imobiliárias, 

que desmembrem o direito real de propriedade, pode até dar destino rentável aos terrenos da 

PMSP concedidos no passado, por décadas, a título gratuito”. Este mesmo autor aponta 

também a possibilidade da utilização do instrumento em que aparecem articulados os 
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interesses públicos e privados no interior das Parcerias Público-Privadas PPP, quando afirma 

que “ao mesmo tempo e no mesmo caso, podemos, com um pouco mais de criatividade, 

vislumbrar a união do interesse público com o respeito e a utilização do direito privado, 

possível pela aplicação do que dispõe a Lei 11.079/04, que instituiu a parceria público-privada 

(PPP) no âmbito da administração pública” (OTERO, 2005). 

Encontramos também em Baptista alusão ao emprego do direito de superfície como 

instrumento de suporte à solução da demanda por habitação. Citando Gomes, ele escreve que 

“a reintrodução do direito de superfície (....) não ficou imune às críticas. Por outro lado, o 

magistério proficiente de Orlando Gomes repele a argumentação, ao afirmar: „Muitos Códigos 

que conservaram o censo enfitêutico, repeliram, como o nosso, o direito de superfície. Assim, 

não se pode, à primeira vista, compreender a reconstituição de uma figura jurídica que 

desaparecera das legislações. No entanto, Códigos recentes retomaram-na, dando-lhe novos 

traços, admitindo a sua utilidade para certos fins, dentre os quais, como se reconhece na 

Alemanha, o de facilitar as construções principalmente nos terrenos de domínio do Estado, 

concorrendo para a solução do problema da habitação. Volta, assim, a ter aplicação, sob 

forma nova, em outra perspectiva, um direito que fora condenado e caíra em 

desuso‟.(Baptista, 2001, citando Orlando Gomes in CHALHUB, Melhin Namem. Direito de 

Superfície. Revista de Direito Civil – Imobiliário, Agrário e Empresarial. São Paulo. [s.n.], a. 

19, v. 53, 1995: 86.) 

Em DREGER (2004), também encontramos convergência no que diz respeito à 

necessidade dos legisladores regulamentarem o direito de superfície, quando escreve que “o 

direito real de superfície (....) poderá se tornar um importante instrumento de transformação 

da propriedade. Cabe aos administradores públicos elaborarem e aplicarem planos de política 

urbana que coadunem na prática os interesses sociais e coletivos pela Lei preservados”. 

Encontramos também em SOUZA (2002), em artigo intitulado “O direito de superfície 

e o Poder Público”, que “no campo do direito público, o direito de superfície poderá ter larga 

utilização nos planos de urbanização sobre terras públicas e nos planos habitacionais 

destinados ao assentamento de famílias de baixa renda. No primeiro caso, o contrato 

superficiário, aliado a outros instrumentos, poderia proporcionar ao Poder Público um 

controle mais efetivo sobre a expansão urbana realizada em áreas públicas. Os Municípios, 

através de clausulação adequada dos contratos, conformariam e limitariam os possíveis usos 
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do bem superficiário, amoldando-os da maneira que melhor consultasse ao interesse público. 

Além disso, seria possível estipular cláusulas sobre a padronagem, a estética e a volumetria 

das edificações, com grande benefício para a qualidade do ambiente urbano. As mais 

significativas vantagens sociais, porém, seriam sentidas nos planos habitacionais. Com efeito, 

valendo-se do negócio superficiário, o Poder Público disporia de ampla margem de liberdade 

para modelar o contrato de acordo com os objetivos especificamente perseguidos. Acresce, 

ainda, que tais negócios permitiriam a aquisição de moradias por famílias de baixa renda a 

custos reduzidos e dilatados no tempo, já que, num primeiro momento, poder-se-ia constituir 

apenas o direito de construir sobre o terreno público, ficando o início do pagamento da renda 

superficiária diferido para um momento posterior ao término da construção. Para a garantia do 

cumprimento das obrigações, pactuar-se-iam hipotecas sobre a propriedade separada 

superficiária. Finalmente, numa modalidade possível, poderia ser estipulado que o pagamento 

do solarium se daria por um determinado número de anos, findos os quais a propriedade do 

solo se transferiria para o superficiário, em cujas mãos se consolidaria, assim, o domínio 

pleno”. 

2. Direito de superfície no Estatuto da Cidade e no Novo Código Civil 

Outro aspecto a destacar diz respeito ao conflito de entendimento entre as disposições 

contidas no Estatuto da Cidade e no Novo Código Civil, entendendo-se, por vezes, que este 

último teria revogado a lei 10.257/2001, o Estatuto da Cidade. Neste sentido, Corrêa alerta 

que “o Código dispõe que o direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito 

público interno, rege-se pelas disposições do Código, no que não for diversamente 

disciplinado por lei especial. Uma parte da doutrina vê, neste dispositivo, uma clara alusão ao 

Estatuto da Cidade [Lei 10.257/2001], que em seus arts. 21 a 23 cuidou do direito de 

superfície de forma um tanto mais abrangente. Como o Código Civil é posterior ao Estatuto 

da Cidade, entende tal corrente doutrinária que o Estatuto da Cidade aplicar-se-ia apenas à 

concessão de superfície feita pelas pessoas jurídicas de direito público interno, enquanto que o 

direito de superfície entre pessoas físicas e/ou jurídicas de direito privado seria regulado pelo 

Código Civil. Tal questão não está pacificada, pois outra corrente entende, pelo princípio da 

especificidade, que o Estatuto da Cidade prevalece para a superfície urbana, dado que o 

Estatuto é um instrumento de política de desenvolvimento urbano [cf. Jornadas do STJ 93, 

nesse sentido]. Diga-se que o deslinde de tal polêmica é importante, pois a superfície, no 

Estatuto da Cidade, pode ser constituída a prazo indeterminado [diferentemente do Código 
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Civil, que exige prazo determinado] e pode ter como objeto a utilização do subsolo [que só 

por exceção é admitido no Código Civil]. Caberá à jurisprudência a última palavra a 

respeito”. (CORRÊA, s.d.). 

Quem também alerta para este aspecto é VENOSA (s.d.), que escreve que “o Estatuto 

da Cidade (Lei nº 10.257/2001) atravessou legislativamente o atual Código Civil em várias 

matérias, disciplinando também o direito de superfície, nos arts. 21 a 23. Essa situação obriga 

o intérprete definir a aplicabilidade de ambos os diplomas legais que abordam o mesmo 

instituto jurídico. O Estatuto entrou em vigor antes do Código Civil. É de se perguntar se o 

Código, posterior, derrogou essa matéria do Estatuto. Esse estatuto constitui, sem dúvida um 

microssistema jurídico e, como tal, deve harmonizar-se com os Códigos. Assim, deve ser 

buscado o nicho social próprio sobre o qual se debruça o Estatuto da Cidade, como se faz, por 

exemplo, com o decantado Código de defesa do consumidor, certamente o mais importante 

microssistema atual de nosso ordenamento. Ademais, o Estatuto da Cidade é Lei 

Complementar Constitucional. Desse modo, tudo é no sentido que esse estatuto vigora 

sobranceiro no seu alcance específico, qual seja o planejamento urbano. A matéria, contudo, é 

polêmica e longe está de uma unanimidade.” 

Aspecto também merecedor de destaque é o que diz respeito à resolução do 

instrumento. SARMENTO FILHO (2006) registra que “o Nosso Código Civil, de forma clara, 

não admite a superfície perpétua. Igualmente, o Estatuto da Cidade, pois prazo indeterminado 

a que se refere a lei especial não se coaduna com a noção de perpetuidade. Como não 

estabeleceu prazo máximo, é fácil burlar a proibição quanto a perpetuidade, bastando, por 

exemplo, que as partes estabeleçam um direito de superfície de 1000 anos. Por isso, melhor a 

legislação que estabelece o tempo máximo de duração: 99 anos no direito inglês; Bélgica 50 

anos; Áustria mínimo 38 e máximo 80 anos; Espanha 75 anos quando instituído por pessoa de 

direito público e 99 anos entre particulares”.   

3. Jurisprudência concernente ao direito de superfície 

Consulta à jurisprudência acerca do direito de superfície revela o ainda raro (na 

verdade quase nulo) uso do instrumento.  

No STJ, encontramos dois exemplos de alusão ao Direito de Superfície merecedores 

de referência, um na cidade de São Paulo e outro na do Rio de Janeiro, e que apresentamos 
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abaixo. No primeiro caso, há citação explícita da aplicação do direito de superfície em área de 

propriedade da Caixa Econômica Federal, que cedeu este direito à Prefeitura do Município de 

São Paulo, tendo em vista o uso público que o imóvel possui. No segundo caso, o direito de 

superfície é visto à luz de pleito envolvendo terreno pertencente a proprietário privado 

(condomínio) afetado por intervenção urbanística de infra-estrutura pública, no caso, obra da 

Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro. 

Primeiro caso: direito de superfície exercido entre a Caixa Econômica Federal e a 

Prefeitura do Município de São Paulo (http://www.stj.gov.br/portal_stj): 

“03/11/2004 - 19h34  

Posse do "Parque do Povo" continua com o município de São Paulo  

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento ao agravo 

regimental interposto pela Associação Amigos do Parque do Povo (AAPP) contra decisão da 

Turma que manteve, em favor da municipalidade de São Paulo, a reintegração na posse do 

imóvel denominado "Parque do Povo". Para o relator, ministro Franciulli Netto, não é 

possível visualizar, por meio de medida cautelar, "uma incontroversa identificação dos 

elementos imprescindíveis ao exercício e à legitimidade da posse direta, hábil a conferir a 

correspectiva proteção possessória". Segundo a Associação, o Parque do Povo foi tombado 

como patrimônio histórico e cultural do Estado de São Paulo, em virtude da prática de futebol 

de várzea. Ressaltou ela também que 70% do imóvel onde funciona pertencem à Caixa 

Econômica Federal, a qual cedeu à prefeitura de São Paulo o direito de superfície. "A posse 

direta do bem é por ela exercida desde meados de agosto de 1992, ocasião em que foi fundada 

a aludida pessoa jurídica de direito privado, registrada no 3º Cartório de Registro de Pessoas 

Jurídicas da Capital, sob o nº 196.373", afirmou a defesa. Alega, ainda, que, a partir desse 

período, passou a exercer a posse mansa e pacífica do bem com o consentimento da 

proprietária, inclusive, que adquiriu o imóvel por dação em pagamento. "A Associação 

sempre preservou a área, com o intuito de protegê-la das invasões de terceiros, sem que isso 

importasse restrição do acesso ao público." Em fevereiro de 2003, a subprefeitura de 

Pinheiros promoveu a ocupação da área. A Associação, então, propôs uma ação de 

reintegração na qual foi concedido mandado liminar em audiência de justificação prévia, com 

o escopo de reintegrá-la na posse do imóvel. O município interpôs um agravo de instrumento, 

o qual foi deferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para reintegrá-lo na posse. No STJ, a 

http://www.stj.gov.br/portal_stj
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Associação entrou com uma medida cautelar argumentando que a municipalidade não possuía 

a posse direta do imóvel e tampouco poderia ter suscitado a exceção do domínio. O ministro 

Franciulli Netto indeferiu o pedido cautelar considerando que "paira sob a controvérsia uma 

nebulosa incerteza, a qual induz a acreditar que a presença da Associação era eminentemente 

tolerada pela proprietária". Inconformada, a Associação interpôs o agravo interno para a 

reforma da decisão da cautelar. O relator ressaltou que não seria admissível o exercício da 

posse com a entrada em vigor do novo Código Civil, porquanto o bem imóvel sofreria uma 

transfiguração em sua natureza jurídica, por integrar o patrimônio da Caixa Econômica 

Federal, empresa pública federal constituída sob o regime de direito privado. "Verifica-se 

realmente não estar caracterizado o requisito consubstanciado no fumus boni juris, visto que, 

além de não ser possível afastar, desde logo, a tolerância na ocupação do imóvel, ainda não se 

permite refutar a impossibilidade de posse ad interdicta de bem dominical", afirmou o 

ministro Franciulli Netto.” 

Segundo caso: direito de superfície incluído em pleito de indenização, por parte de 

condomínio, contra a Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro (in 

http://www.stj.gov.br/portal_stj): 

“Metrô carioca terá que indenizar condomínio Muirapiranga por desapropriação.  

A Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro Metrô terá de pagar indenização por 

desapropriação indireta ao Condomínio Muirapiranga, localizado no bairro do Flamengo, 

correspondente a área de 145,25 metros quadrados, onde foram edificados instalações de 

ventilação e de emergência do metrô. A decisão é da Primeira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, que negou provimento ao recurso do condomínio, que pretendia ser ressarcido 

também pela ocupação do subsolo de uma área de 474,95 metros quadrados, da qual tem a 

posse da superfície. O imóvel foi declarado de utilidade pública para fins de desapropriação 

parcial em 1975. A área do terreno onde seria usado para instalações do metrô, na parte da 

frente do imóvel, abrangeria 620 metros quadrados. Em 1976, o então presidente da 

companhia, Noel de Almeida, pediu ao condomínio urgência na liberação e autorização do 

terreno, prometendo que o condomínio seria indenizado pelo valor da área que fosse utilizada, 

com base em avaliação dos peritos. As obras foram iniciadas em 1977, com o consentimento 

do condomínio. No entanto, apesar dos apelos, nenhuma indenização havia sido paga. �À 

medida que os trabalhos do metrô progrediam, enfrentávamos diariamente, variada e terrível 

http://www.stj.gov.br/portal_stj
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gama de problemas, desde a falta de água, não raro luz, destruição de cabos telefônicos, 

poluição do ar, insegurança nos passadouros, barulhos incessantes com decibéis muito acima 

da suportabilidade do organismo humano...�, afirmou a síndica do condomínio à época. 

Entretanto, apenas em março de 1984, a direção do metrô resolveu oferecer Cr$ 31 milhões 

pela área de 145,25 metros quadrados. O metrô afirmou que o condomínio, em ato assinado 

pela síndica, concordou com o valor, aceitando, ainda instituir, servidão permanente do 

subsolo da área, de 475,95 metros quadrados, sob a qual está a galeria do metrô. Na ação 

contra o metrô, o condomínio alegou que a área total a ser indenizada é de 620 metros 

quadrados, requerendo valor justo pela indenização, juros compensatórios de 12% ao ano, 

juros moratórios desde a citação, mais perdas e danos. Em sentença do dia 18 de setembro de 

1998, a juíza Flávia de Almeida Viveiros de Castro condenou o metrô a indenizar pela 

desapropriação e instituição de servidão no terreno (...) no valor de R$ 390 mil, acrescido de 

juros moratórios de 1% ao mês, contados da data do início da obra, e juros moratórios de 1% 

ao mês, a partir da citação, tudo monetariamente corrigido. Considerou, no entanto, não caber 

indenização por perdas e danos, já que não foi comprovada a violência sofrida. O metrô 

deveria, ainda, pagar 15% de honorários advocatícios. Ambas as partes apelaram e o Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro, deu parcial provimento à apelação dos dois. O valor deve 

corresponder apenas à área desapropriada. Tratando-se de ocupação do subsolo, em local non 

aedificandi (sem construção), não cabe indenização, afirmou o acórdão, determinando o valor 

de R$ 82.465,00, pela área efetivamente utilizada. �Os juros compensatórios são devidos a 

partir da ocupação da área e à razão de 6% ano, em razão da incidência da Medida Provisória 

nº 1.774-6. Tais juros não cobrem os incômodos sofridos pelos proprietários durante a 

construção, concluiu o TJRJ. Insatisfeito, o condomínio recorreu ao STJ, que manteve a 

decisão. Segundo o ministro Garcia Vieira, relator do processo, não cabe apreciar em sede de 

recurso especial questão relacionada com a indenização por ocupação do solo em local non 

aedificandi, se decidida pelo tribunal a quo com base nos elementos de prova do processo e 

em acordo firmado entre as partes. Quanto aos juros, Garcia Vieira também concordou com o 

TJRJ. Os juros compensatórios, na indenização por desapropriação indireta, pela realização de 

obras do Metrô, na espécie, são devidos à taxa de 6% ao ano, a partir da edição da Medida 

Provisória 1.744-6, concluiu o ministro”. 
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Entre os Acórdãos do STF, encontramos tão somente um, que apenas enquadra, na 

indexação, recurso concernente a desapropriação, no âmbito dos “direitos superficiários”. 

Trata-se do RE 315135 / RS - Rio Grande do Sul. 

4. À guisa de conclusão 

Em síntese, a despeito da ausência prática de seu emprego, pelo advento ainda recente, 

queremos sustentar que o direito de superfície é instrumento que pode ser empregado para 

viabilizar a redução do déficit habitacional da população de baixa renda em nosso país, 

especialmente quando envolver o patrimônio privado na constituição dos contratos que 

utilizem o instrumento. Por exemplo, admitindo-se o uso do instrumento de forma onerosa, é 

de se supor que haverá redução de custos de investimento quando o Estado, enquanto 

superficiário, construir edificações em terreno privado, transferindo ao proprietário da terra 

vantagens que a valorização trazida pelo próprio empreendimento venha agregar à área, 

como, por exemplo, a destinação a este de porção de terra nua no próprio lugar. Ou, ao 

contrário, situação em que o Estado, detentor de terra nua mas impossibilitado de nela 

construir, concede o direito de superfície a empreendedor privado, para que este nela 

construa, vindo, desta maneira, a viabilizar a edificação e suas unidades a preços que não 

incluem, por exemplo, a parcela referente ao terreno.  

Neste sentido, cabe submeter à apreciação a indicação da necessidade de que o 

instrumento seja objeto de detalhamento, de forma a permitir seu emprego de maneira a não 

restarem dúvidas ou contestações à sua utilização, sobretudo tendo-se à luz as possibilidades 

que se vislumbram em sua aplicação enquanto ferramenta de suporte à viabilização de 

programas de atendimento à enorme demanda em nosso país por habitação de interesse social. 
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V – ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

 

V.1. ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA: CONTRIBUIÇÕES PARA 

AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO 

José Ronal Moura de Santa Inez 

José Ricardo Carrozzi 

Introdução 

A doutrina do Direito Ambiental, ao tratar das espécies de meio ambiente existentes, 

aponta uma divisão entre meio ambiente natural e meio ambiente artificial, sendo este último 

caracterizado pelas cidades. Com o advento da Ordem Constitucional de 1988, vários 

aspectos pertinentes à proteção desses meios ambientes foram contemplados. A quantidade de 

legislação que tutela o meio ambiente natural é vasta e amplamente debatida no meio jurídico. 

Contudo, hoje em dia, diferentemente de meados do século passado, a população brasileira se 

concentra nos grandes centros urbanos e pouco foi produzido para regrar esse convívio de 

maneira a garantir a dignidade da pessoa humana, preceito fundamental do Estado 

Democrático de Direito (Art. 1º, inciso III, da Constituição Federal). 

Um excelente avanço neste campo foi a elaboração e a aprovação da Lei federal n.º 

10.257, de 10 de julho de 2001 (também conhecida como “Estatuto da Cidade”), que 

regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, composta de 58 artigos distribuídos 

em cinco capítulos: I – Diretrizes Gerais; II – Dos Instrumentos da Política Urbana; III – Do 

Plano Diretor; IV – Da Gestão Democrática da Cidade e V – Disposições Gerais. Até o 

advento dessa Lei, as obras que tivessem potencialidade de degradação ambiental em relação 

ao meio urbano não demandavam a obrigatoriedade de estudos específicos, nem deveriam 

apresentar Estudo ou Relatório (dependendo da magnitude do impacto) de Impacto Ambiental 

para fins de obtenção de licenciamento. A partir de interpretações de leis federais e de 

algumas leis estaduais, embriões de Estudo de Impacto de vizinhança foram levados a 

efeito
xxxiv

, além da legislação da cidade  de São Paulo que em sua Lei Orgânica de 1990, no 

artigo 159, determinou a obrigatoriedade do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)
xxxv

. 
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1. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é documento composto de vários laudos 

multidisciplinares que indicaram os pontos positivos e negativos em relação ao 

empreendimento, além de apontar as medidas a serem adotadas para mitigar o impacto ou até 

mesmo evitá-lo. Para tutelar melhor o meio ambiente artificial, o Estatuto da Cidade 

disciplinou melhor o Estudo de Impacto de Vizinhança, instrumento que segue os mesmos 

parâmetros de elaboração do Estudo de Impactos Ambientais – Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA), mas com características próprias para danos infligidos a uma cidade, 

o que não significa que não possa coexistir a necessidade de Estudo de Impacto Ambiental, 

segundo interpretação do art. 38 do Estatuto. 

O EIV é documento – se necessário, pois poderá haver dispensa – essencial para 

viabilizar a expedição de licenças e autorizações, pelo Poder municipal, com base em 

legislação local, para a construção, a ampliação e o funcionamento de empreendimentos e 

atividades que possam afetar, de forma danosa, a qualidade de vida da população residente na 

área objeto da intervenção ou em sua proximidade, levando-se em conta inclusive a proteção 

de patrimônio de viés cultural, seja ele tombado ou não. 

O EIV deve ser consubstanciado na forma de documento técnico, elaborado por 

especialistas nas questões discriminadas, no âmbito urbano, no artigo 37 da Lei 10.257/01. 

Trata-se de instrumento garantidor da adoção de medidas preventivas, que podem ensejar 

intervenções, restrições e anulações de atos, tendo em vista o desenvolvimento equilibrado da 

cidade, na perspectiva do impedimento de dano à qualidade de vida da população e à 

viabilidade de uma política urbana saudável. 

Discute-se, no meio jurídico, se o licenciamento será obrigatório ou facultativo, caso o 

Estudo de Impacto seja favorável ao empreendimento, ou seja, se o ato administrativo de 

licenciar é discricionário ou vinculado. Não podemos deixar de destacar que hoje no Brasil, 

segundo nossa legislação, quem fomenta a elaboração do Estudo é o interessado na licença e 

não o Poder Público, assim não seria nenhum absurdo o Poder público discordar da conclusão 

favorável e negar o licenciamento, desde que haja fundamentação plausível evidentemente. 

Apesar desse entendimento, a maioria da doutrina classifica a licença ambiental no seu 

sentido técnico mesmo e não como uma autorização, assim o ato é vinculado, pois se o 
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particular preencher os requisitos previstos em lei, deverá ser expedida a licença, seja ela 

prévia, de instalação ou de funcionamento.
xxxvi

 

2. Limitações do instrumento 

2.1. Áreas urbanas não ocupadas 

A legislação sobre o EIV não abrange o impacto de intervenções sobre áreas urbanas 

não ocupadas. Há aqui o pressuposto incorreto de que estas áreas são passíveis de 

constituírem objeto de EIA-RIMA, o que garantiria sua integridade e a não-geração de 

prejuízos ao ambiente urbano. Contudo, sói acontecer, especialmente nas grandes cidades, que 

áreas urbanas, assim definidas em lei, não sejam ocupadas, significativamente, em extensão, 

pelo uso residencial, a que se refere o artigo 37. É o caso, sobretudo, de áreas de atividade 

industrial e portuária, em muitos casos desativadas. Empreendimentos e atividades, privados 

ou públicos, podem ser geradores de danos à “vizinhança”, sem que esta vizinhança 

comporte, necessariamente, residentes no momento da intervenção. Cabe observar que tais 

áreas podem, em perspectiva futura, vir a abrigar população residente ou flutuante, como vem 

ocorrendo em áreas de uso industrial abandonadas e, depois, paulatinamente ocupadas pelo 

uso residencial. 

2.2. Áreas de ocupação transitória 

A legislação sobre o EIV não abrange claramente o impacto de intervenções sobre 

áreas de ocupação transitória. É o caso, por exemplo, de terminais de transporte público, 

como de ônibus, de trem e de metrô. Embora objeto de EIA-RIMA, algumas intervenções, 

pelo porte, poderão ser dispensadas da exigência, mesmo que possam ser potencialmente 

geradoras de impactos sobre a vizinhança. Essa, portanto, deve ser uma preocupação da 

legislação municipal. 

2.3 Outras hipóteses 

Da mesma maneira, a legislação sobre o EIV não abrange áreas de atividade 

predominantemente terciária, em que praticamente não há população residente. Esses espaços 

podem constituir, tanto quanto as áreas residenciais, objeto de impactos também nocivos à 

população “flutuante” que nelas trabalha ou circula, mesmo não sendo residentes. 
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A legislação sobre o EIV também não abrange a insolação, que é, tecnicamente, 

diferente da iluminação. A insolação é aspecto da qualidade de vida importante no âmbito dos 

projetos de edificação, abrangendo todos os seus possíveis usos. Outro aspecto relevante não 

abrangido pela Lei é do impacto de intervenções em bens passíveis de preservação 

arquitetônica, histórica e cultural. 

Há que se considerar ainda outro aspecto a respeito da abrangência do EIV. Há 

atividades potencialmente geradoras de impactos sobre a vizinhança independentemente de 

seus portes, o que sugere a possibilidade de enquadramento também pela natureza da 

atividade, e não apenas pelo porte, como prevê a legislação municipal paulistana. 

Atividades realizadas em áreas pequenas podem ser de grande impacto na vizinhança, 

como determinadas atividades industriais (marcenarias, serralherias e outras), presentes no 

meio urbano, geradoras de ruído, emissões de gases e vibrações, entre outros aspectos, e não 

necessariamente instaladas em áreas de grande porte. Da mesma forma, atividades 

relacionadas ao uso institucional podem ser geradoras de impacto sobre a vizinhança 

independentemente de ocuparem área mínima de 40 mil m
2
, e serviços e comércio, de 60 mil 

m
2
. O caso dos empreendimentos residenciais também merece detalhamento no que diz 

respeito à exigência, já que empreendimentos residenciais com área inferior a 80 mil m
2
 

podem ser tão ou mais danosos à vizinhança, bastando, por exemplo, que sejam 

demasiadamente verticalizados, em lugar de um empreendimento horizontal. Os 

empreendimentos de Habitação de Interesse Social também devem constituir objeto de estudo 

de impacto, já que não se diferenciam dos demais empreendimentos residenciais apenas pelo 

fato de serem de iniciativa pública. Nos Decretos 34.713/94 e 36.613/96, do Município de São 

Paulo, encontramos alguns dos aspectos acima apontados: 

Art. 1º - São considerados como de significativo impacto ambiental ou de infra-estrutura urbana os 

projetos de iniciativa pública ou privada, referentes à implantação de obras de empreendimentos cujo 

uso e área de construção compatível estejam enquadrados nos seguintes parâmetros: 

I - industrial - igual ou superior a 20.000,00m² (vinte mil metros quadrados); 

II - institucional - igual ou superior a 40.000,00m² (quarenta mil metros quadrados); 

III - serviços/comércio - igual ou superior a 60.000,00m² (sessenta mil metros quadrados); 

IV - residencial - igual ou superior a 80.000,00m² (oitenta mil metros quadrados). 

Parágrafo único. A inclusão de outras obras ou equipamentos nos termos do presente  Decreto será 

efetuada através de decreto específico, mediante proposta da Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente - SVMA. 

Art. 2º - O pedido de aprovação de projetos enquadrados no artigo anterior deverá ser formulado pelos 

interessados, devidamente acompanhado de Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI), contendo os 

elementos que possibilitem a análise da adequação do empreendimento às condições do local e do 

entorno. 

Parágrafo único. Ficam dispensados da apresentação de Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI): 
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a) os projetos dos empreendimentos destinados a Habitações de Interesse Social - HIS, construídas com 

recursos do Fundo Municipal de Habitação, e os de empreendimentos cujos novos parâmetros 

Urbanísticos tenham sido aprovados pela Comissão Normativa de Legislação Urbanística - CNLU, da 

Secretaria Municipal do Planejamento - SEMPLA, nos termos da Lei n.º 10.209, de 9 de dezembro de 

1986; 

b) os projetos de empreendimentos anteriormente aprovados com análise do Relatório de Impacto de 

Vizinhança, desde que seja mantida a categoria de uso e não seja ampliada a área total de construção 

compatível; 

c) os projetos modificativos de empreendimentos cujas obras já tenham sido iniciadas ou os de reforma 

com acréscimo de área compatível de até 20% (vinte por cento), desde que mantida a categoria de uso. 

 

Finalmente, é necessária, ainda, disposição que imponha à legislação complementar 

municipal a explicitação de tipos de intervenções, a fim de incluir, sobretudo, aquelas não 

enquadradas como construção de edificação. Obras como a construção de linhas de metrô, 

terminais e corredores de ônibus, estações de transporte público, conservação de logradouros 

públicos (recapeamento de vias, reparo de instalações das redes de água, esgotos, energia 

elétrica, telefonia e gás, drenagem de águas pluviais e outras redes urbanas), alteração da 

geometria de traçado viário, execução de obras de arte.  

3. Projetos de Lei em Tramitação sobre o tema 

3.1. Projeto de Lei 3.424/2004: audiência pública para discussão de EIV 

É também importante destacar aqui a tramitação, no Congresso Nacional, do PL 

3.424/2004 (que altera a Lei nº 10.257, Estatuto da Cidade, para dispor sobre o Estudo de 

Impacto Ambiental), tendo por fim modificar especificamente o art. 37 do Estatuto da Cidade, 

que trata do EIV. Nesta proposta, que trata da obrigatoriedade da realização de audiência 

pública para a discussão de Impacto de Vizinhança, previamente à sua aprovação, lemos: 

Art. 1º O art. 37 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 

ficando o parágrafo único renumerado como § 1º: 

“Art. 37. .................................................................................. 

§ 2º É obrigatória a realização de audiência pública para discussão do Estudo de Impacto de 

Vizinhança, previamente à sua aprovação.” 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial. 

 

Trata-se de medida elogiável, não apenas pelo seu caráter democrático, mas, 

sobretudo, porque, em se tratando de Estudo de Impacto de Vizinhança, é necessário que a 

comunidade (que irá vivenciar tais impactos) tenha a oportunidade de se manifestar sobre o 

estudo realizado. 
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3.2 Projetos de lei que excluem a necessidade de EIV para templos religiosos 

Tramita atualmente no Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 7.265 de 2002, de 

autoria do Deputado Lincoln Portela, que altera a Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), 

para excluir os templos religiosos das exigências do Estudo de Impacto de Vizinhança. A este 

Projeto, foram apensados os seguintes:  

 Projeto de Lei n° 1.905, de 2003, de autoria do Deputado SILAS CÂMARA, 

que "altera a Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, excluindo os templos 

religiosos de Estudo de impacto de Vizinhança - EIV". 

 Projeto de Lei n° 2.865, de 2004, de autoria do Deputado  COSTA  

FERREIRA,   que  "altera  a  Lei  n°10.257, de 10 de julho de 2001, 

denominada Estatuto daCidade, dispensando a interveniência da comunidade no 

licenciamento de templos religiosos". 

 Projeto de Lei n° 5.901, de 2005, de autoria do Deputado ALMIR MOURA, 

que "altera a Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, quer os arts. 182 e da 

Constituição Federal, para assegurar a liberdade de  culto e de associação.  

 Projeto de Lei n° 6.253, de 2005, de autoria do Deputado OLIVEIRA 

FILHO, que "dá nova redacão ao artigo 36 da Lei n° 10.257, de 2001 - Estatuto 

da Cidade  

Um ponto comum dos projetos de lei é a pretensão de modificar o Estatuto da Cidade 

e propiciar para aos templos religiosos a dispensa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 

Tais propostas, conforme veremos, não se coadunam com os princípios constitucionais 

fundamentais, senão vejamos: 

O autor do Projeto de Lei n. 5901/05 alega que a mudança proposta protegerá a 

liberdade de religião prevista no art. 5º da Carta Magna, com o seguinte argumento: “A 

Constituição da República Federativa do Brasil prevê a liberdade de culto, o que, a nosso 

sentir não prescinde da liberdade de instalação do templo onde for conveniente aos fiéis 

interessados, ainda que não sejam maioria”
xxxvii

. No pensamento da doutrina de Direito 

Constitucional moderna, essa liberdade de culto é limitada
xxxviii

, pois não poderíamos admitir 

a sobreposição desse dito direito em face de outros direito fundamentais. Há que prevalecer, 

portanto, o uso de princípio maior que é o da proporcionalidade. Assim manter o Estatuto da 
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Cidade, no ponto de exigência do EIV, não obsta o culto ou a liberdade religiosa, mas 

simplesmente exige que esse direito inegável se exerça em harmonia com outros direitos 

fundamentais constitucionalmente previstos. 

Além disso, a exigência de apresentação do EIV para a construção de templos 

religiosos, não tem como conseqüência necessária a negativa de licença para a instalação do 

empreendimento. O objetivo maior é identificar potenciais efeitos deletérios, apontando-se 

medidas preventivas mitigadoras dos impactos nocivos dessa ocupação, tendo em vista o 

desenvolvimento equilibrado da cidade, a qualidade de vida da população e a viabilidade de 

uma política urbana saudável. 

Caso haja – em manifestação concreta – utilização abusiva e indevida do instrumento, 

para a consecução de objetivos desviados de sua finalidade legal, haverá sempre o recurso ao 

Poder Judiciário, que poderá reprimir preconceitos, discriminações e perseguições atentatórias 

às liberdades constitucionais de crença e de culto religioso. 

Outrossim, a determinação do Estatuto da Cidade coaduna-se com um princípio 

importante elencado na Constituição Federal (art. 5º, XXIII) estabelecendo que a propriedade 

deve atender o fim social, dever esse previsto em outras searas do direito, como nos contratos, 

nas empresas, na interpretação das normas, entre outros. Neste ponto específico, ou seja, no 

uso da propriedade, há consonância com o previsto na Constituição e na Lei 10.257/01, ao 

atender a função social, inicialmente ao respeitar o que determina o §2º do art. 182 e cumprir 

com uma política urbana do direito à qualidade de vida, à dignidade da pessoa humana e ao 

uso da propriedade atendendo ao bem coletivo. Desta forma, as instalações religiosas não 

podem funcionar se houver desrespeito à qualidade de vida e à dignidade dos demais 

cidadãos, sejam vizinhos ou não. Portanto, dependendo da magnitude do templo, faz-se 

necessário estudo que conterá previsões em relação ao trânsito que ocasionará, à necessidade 

de novos meio de transportes, de desvio de mão de acesso, de iluminação pública, de uso do 

sistema de águas públicas etc. 

Outro dispositivo legal, não menos importante, da Constituição Federal, que reforça o 

argumento acima, é o artigo 170, inciso III, que além de enfatizar o dever da propriedade em 

respeitar a função social, encontra-se disposto em capítulo da ordem econômica, deslocando o 

instituto da propriedade de uma vez por todas da esfera dos direitos individuais para a dos 

direitos coletivos. Isso ocorre porque os princípios da ordem econômica buscam assegurar a 
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todos a existência digna, de acordo com as regras de Justiça Social; tem-se aqui o intuito de 

buscar uma justiça concreta ao se exigir das instituições religiosas a realização do EIV para 

obterem autorização para funcionar. Qualquer tentativa de modificação, neste tocante, em lei 

infraconstitucional ensejaria uma inconstitucionalidade clara. 

 

V.2. DESAFIOS À IMPLEMENTAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE 

VIZINHANÇA – EIV: O DEBATE EM TORNO DOS TEMPLOS RELIGIOSOS 

Irineu Bagnariolli Júnior 

1. Os projetos de Lei 

Tramita atualmente no Congresso Nacional o Projeto de Lei Nº 7.265 de 2002 de 

autoria do Deputado Lincoln Portela, que altera a Lei nº 10.257/2001, excluindo os templos 

religiosos das exigências do Estudo de Impacto de Vizinhança. A este Projeto, foram 

apensados os seguintes:  

 Projeto de Lei n° 1.905, de 2003, de autoria do Deputado SILAS CÂMARA, que 

altera a Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, excluindo os templos religiosos de 

Estudo de impacto de Vizinhança - EIV. 

 Projeto de Lei n° 2.865, de 2004, de autoria do Deputado COSTA  FERREIRA,   que 

altera  a  Lei  n°10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto daCidade, 

dispensando a interveniência da comunidade no licenciamento de templos religiosos. 

 Projeto de Lei n° 5.901, de 2005, de autoria do Deputado ALMIR MOURA, que 

altera a Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, quer os arts. 182 e da Constituição 

Federal, para assegurar a liberdade de culto e de associação.  

 Projeto de Lei n° 6.253, de 2005, de autoria do Deputado OLIVEIRA FILHO, que dá 

nova redacão ao artigo 36 da Lei n° 10.257, de 2001 - Estatuto da Cidade. 

Quanto ao projeto referido,  Nº  7.265 de 2002, o autor argumenta que reconhece a 

importância do EIV, mas ressalta que: sua aplicação a templos religiosos pode criar obstáculos 

inaceitáveis à implantação de templos religiosos em áreas urbanas.  Aduz que pode dar margem a 
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discriminações de fundo religioso por parte dos agentes públicos responsáveis pelo estudo. 

O projeto principal e os apensados foram distribuídos à Comissão de Desenvolvimento 

Urbano e à Comissão de Justiça e Cidadania. A Comissão de Desenvolvimento Urbano 

opinou por unanimidade, pela aprovação do projeto de lei principal, tendo como relator o 

Deputado Pastor Frankembergen. Na Comissão de Justiça e Cidadania, o Relator Dep. 

Neucimar Fraga, também opinou pela constitucionalidade, alegando: 

A matéria objeto das proposições em análise compreende-se no campo da competência legislativa da 

União, conforme se depreende do disposto no art. 21, inciso XX, da Constituição Federal. Insere-se, 

ainda, no âmbito do poder legiferante congressual, com a sanção do Presidente da República, a teor do 

disposto no art. 48, caput, da Lei Maior, permitida a iniciativa concorrente parlamentar, nos termos do 

art, 61, caput, da Constituição Federal.  

Sob o prisma da constitucionaiidade material e da juridicidade, não vislumbramos nenhuma ofensa às 

normas e princípios que regem o ordenamento jurídico pátrio. Entendo que a modificação que se pretende 

está em consonância com o inciso VI do art, 5° e com o inciso l do art, 19, ambos da Constituição 

Federal. 

No que tange à técnica legislativa, o Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano logrou 

aperfeiçoar a técnica legislativa do Projeto principal e de seus apensados, eis que insere a alteração 

legislativa por meio de acréscimo de parágrafo único ao art. 36 da Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001. 

 

O Dep. Sarney Filho, solicitou em 31 de Março de 2008, através do requerimento 

169/2008, que o projeto fosse enviado a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, para “revisão de despacho”, justificando que:  

O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, é uma matéria nova, incluída no sistema jurídico brasileiro por 

força do Estatuto das Cidades - Lei n° 10.257, de 2001, que entre as outras análises inclui a questão do 

uso e ocupação do solo, bem como a paisagem urbana e património natural e cultural.  

Sendo assim, essas duas questões estão diretamente ligadas ao Direito Ambiental, especialmente em 

função das limitações legais impostas sobre as áreas de preservação permanente (arts. 2° e 3° do Código 

Florestal) e em razão da tutela ambiental estabelecida sobre o ordenamento urbano e o patrimonio 

cultural. 

 

2. O debate constitcional 

Tanto no Projeto de Lei principal como nos apensos, a justificativa apresentada recorre 

ao preceito constitucional constante no inciso VI do 5º da Constituição Federal de 1988: 

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  

(...)  

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 

 

Ou ainda, no Art. 19, inciso I do mesmo instituto: 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
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I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter 

com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 

colaboração de interesse público; 

 

Em seu PL N° 1.905 de 2002, argumenta o Dep. Silas Câmara: 

O Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, regulamenta uma série de instrumentos 

urbanísticos a serem utilizados pelas municipalidades, inovando no chamado Estudo de Impacto de 

Vizinhança - EIV. 

A competência delegada ao Poder Público municipal para definir quais estabelecimentos dependerão de 

elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança, poderão criar, ao sabor do governante, dirigismos 

inaceitáveis aos Princípios Constitucionais do livre exercício dos cultos religiosos. 

O projeto ora proposto tem a finalidade de garantir a inviolabilidade, inclusive, do art. 5°, VI, da 

Constituição Federal, que certamente poderia ensejar uma ação direta de inconstitucionalidade (ADIn) 

do referido artigo da lei em comento, por não assegurar o livre exercício dos cultos religiosos. 

Neste sentido, apresento este, com a finalidade de preservar o Estatuto da Cidade, adequando-o à 

Constituição Federal. 

 

No mesmo sentido segue o Dep. Oliveira Filho no PL Nº 6.253/2005: 

A Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, ao estabelecer em seu artigo 36, que os empreendimentos e 

atividades privadas ou públicas em área urbana, dependerão, para implementar suas atividades, de 

estudo de impacto de vizinha, (EIV), sem excetuar as entidades religiosas, descumpre preceito 

constitucional insculpido no inciso VI do artigo 5°, uma vez que pelo (EIV), o poder público, via 

município, poderá, segundo hermenêutica própria, interferir no livre exercício dos cultos religiosos, bem 

como não lhe dar a garantia e proteção aos seus locais de culto, constitucionalmente assegurados. 

Afora este aspecto legal, a (sic) também que se registrar que o (EIV) poderá ser instrumento a serviço da 

intolerância e discriminação religiosas, cuja realidade é um fato inegável. 

Neste sentido e nestas circunstâncias, entendo de bom senso e alvitre que se ressalve, na lei, o respeito à 

Constituição, com a alteração do artigo 36, da Lei 10.257/2001, com o que, caso aprovado o presente 

projeto e sancionado pelo Presidente da República, se estará corrigindo equívoco legislativo anterior. 

 

As justificativas nos demais projetos seguem a mesma linha de argumentação, qual 

seja, a garantia constitucional da plena liberdade de culto ou crença religiosa, que estaria 

ameaçada por eventuais discricionariedades do Poder Público, em especial o municipal, ao 

exercer seu poder de polícia no exercício da gestão urbana. 

Na mesma linha de raciocínio, alguns entes federativos aprovaram projetos de lei que 

promovem facilidades à instalação de templos religiosos, como é o caso do Distrito Federal, 

que aprovou a Lei distrital 3.074 em 25 de Novembro de 2005 que previa: 

LEI 3.704, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005 

(Autoria do Projeto: Deputada Distrital Anilcéia Machado) 

 

Altera o art. 1° da Lei n° 1.171, de 24 de julho de 1996, que dispõe sobre o alvará de funcionamento para 

estabelecimentos comerciais, industriais e institucionais e dá outras providências. 

 

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei 

Orgânica do Distrito Federal a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito 

Federai e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: 

 

Art. 1° Acresente-se o § 8° ao art. 1°, da Lei n° 1.171 de 24 de julho de 1996, com a seguinte redacão: 
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§ 8° Fica permitida a expedição de até dois alvarás de funcionamento no mesmo endereço para atividades 

de prestação de serviços conforme tabela de categoria de uso regulamentada pelo Poder Executivo.  

Art. 2° Ficam dispensados da exigência de alvará de funcionamento os templos de qualquer culto. 

Parágrafo único. Todas as vistorias necessárias e previstas em Lei serão executadas,   ficando   os   

templos   de   qualquer   culto   isentos   do pagamento de taxas” 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art, 4° Revogam-se as disposições em 

contrário. 

 

Brasília, 24 de novembro de 2005 

 

Deputado FÁBIO BARCELLOS – Presidente 

 

O Ministério Público da União, através do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios, discordando da aprovação da Lei, propôs em novembro de 2005 a ADI 200500 

201277–5, com pedido de liminar, tendo por objetivo a cessação imediata dos efeitos da 

norma aprovada, sob o argumento da inconstitucionalidade desta, e do “descumprimento do 

efeito vinculante à decisão proferida na ADI 2002.00.2.001479-9”.     

A propositura em questão é interessante para o debate do tema, de vez que se refere 

justamente ao debate constitucional que pode vir a ser travado no caso dos projetos de Lei que 

isentam os templos da necessidade do EIV. 

O MP do Distrito Federal, em primeiro lugar argumenta quanto à reedição de norma 

já declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, alegando-se que se trata 

de: 

perceptível destrato com a autoridade do Conselho Especial do Tribunal de Justiça local, que já se 

manifestara sobre o tema: (...) 

É patente a inconstitucionalidade material da Lei distrital 3.704, de 2005. O diploma ora atacado 

reproduz legislação anterior já afastada pelo Poder Judiciário local, uma vez que dispensa os templos de 

qualquer culto da exigência de alvará de funcionamento. 

A dispensa da exigência de alvará de, funcionamentopara templos religiosos já foi objeto de análise pelo 

Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos da ADI 

2002.00.2.001479-9, da relatoria do Desembargador Gctúlio Pinheiro, quando foi declarada a 

inconstitucionalidade da Lei distritai 1.350, de 27 de dezembro de 1 996, que concedia idêntico privilégio. 

Eis a ementa do julgado: 

Ação direta de inconstitucionalidade. Preliminar de incompetência do tribunal rejeitada. Lei n° 1.350/96. 

Dispensa da exigência de alvará para funcionamento de templos religiosos. Poder de polícia da 

administração. Competência privativa do Distrito Federal. Lei Orgânica do Distrito Federal violada. 

Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o 

julgamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo distrital incompatível, em tese, 

com a Lei Orgânica do Distrito Federal. 

Os locais destinados a cultos religiosos devem atender às normas 

relativas  ao  horário  de  funcionamento,  zoneamento, edificação, higiene sanitária, segurança pública, 

segurança e higiene do trabalho e meio ambiente, como é exigido dos estabelecimentos comerciais, 

industriais e institucionais. 

É inconstitucional a Lei n° 1.350/96, com o dispensar a exigência de alvará de funcionamento aos templos 

religiosos, por impedir ao Distrito Federal o exercício privativo do poder de polícia administrativa, bem 

assim por violação aos art. 19, caput; 117, caput; 314, caput e parágrafo único, incisos III, IV, V e VI, 

alínea a, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 
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Em seguida o MP, argumenta contra incompatibilidade existente entre a Lei aprovada 

e os dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal, em especial quanto à competência 

exclusiva do exercício de polícia administrativa, que faculta a este o exercício legal de 

promover a gestão do uso e ocupação do solo urbano em seu território. Identifica ainda na Lei 

referida vedações claras à discricionariedade, enfatizando os artigos nº 128 e nº 324 da LODF: 

Art. 128 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado ao DF: 

(...) 

II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente... 

Art. 324 A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes 

gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, 

garantindo o bem estar de seus habitantes... 

(...) 

V – a prevalência do interesse coletivo sobre o individual e do interesse público sobre o privado. 

 

Para o MP, fica claro o interesse da norma contraditada em diferenciar direitos, 

obstando o exercício das atividades de polícia da administração pública, apenas com relação a 

certas atividades. Reforça sua tese ao citar Meirelles: 

os limites do poder de polícia administrativa são demarcados pelo interesse social em conciliação com os 

direitos fundamentais do indivíduo assegurados na Constituição da República art. 5º. Do absolutismo 

individual evoluímos para o relativismo social (...). Não sendo o homem soberano na sociedade, o seu 

direito é por conseqüência simplesmente relativo. 

Quanto ao descumprimento do efeito vinculante, diz o MP: 

Enquanto em relação à coisa julgada e à força de lei domina a idéia de que elas hão de se limitar à parte 

dispositiva da decisão, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de asseverar, na esteira da 

melhor doutrina e jurisprudência tedescas, que o efeito vinculante se estende, igualmente aos fundamentos 

determinantes da decisão. Confira-se a respeito, STF, RCL 2.363-PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 

01/04/2005, bem assim todas as reclamações propostas no STF por força de descumprimento do que 

decidido nos autos da ADI 1.622-SP, Rel. Min. Mauricio Corrêa, DJ 19/09/2003. 

Segundo esse entendimento, a eficácia da decisão do Tribunal transcende no caso singular, de modo que 

os princípios dimanados da parte dispositiva e dos fundamentos determinantes da interpretação da 

Constituição devem ser observados por todos os tribunais e autoridades nos casos futuros. 

 

Face aos argumentos apresentados, entende o TJDF, que a dispensa de exigências em 

relação aos templos religiosos, pode causar graves transtornos à opinião pública e à coletividade: 

A dispensa da exigência de alvará de funcionamento para templos religiosos obsta à Administração o 

exercício de atividades de policia administrativa, vez que cria áreas imunes á sua atuaçâo, causando 

graves prejuízos â segurança e à incolumidade pública. A Administração não pode proibir os templos de 

se instalarem e funcionarem, sob perigo de ofensa ã liberdade de culto, porém, deve exigir que suas 

atividades ocorram em ambiente seguro, que garanta a incoiumidade dos frequentadores e a 

tranquilidade da vizinhança, pois se trata de supremacia do interesse público em face do particular. É 

evidente, ainda, que tal dispensa afronta os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, razoabilidade, motivação e do interesse público, tomando possível a ocupação desordenada 

do território do DF, com prejuízos a toda população local. Dessa forma, a Lei Distrital n° 1.350/1 996 

deve ser considerada inconstitucional à luz dos art. 15, inc. XIV, 19, caput, 117, caput, 314, caput e 

parágrafo único, incs. Ill, IV, V e XI, alínea "a", da Lei Orgânica do Distrito Federal. Maioria. 

TJDFT - 20020020014799-ADf Rel. Dês. GETULIO PINHEIRO Data do Julgamento: 25/05/2004 
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O exemplo acima é fundamental para a compreensão dos elementos em jogo nessa 

questão. Se tomarmos por base a simplicidade quase complacente com que foi tratada pelas 

Comissões de Urbanismo e Justiça do Congresso Nacional, temos a clara impressão que se 

trata de demanda de somenos importância, deliberada com aquiescência conciliatória pelos 

órgãos normativos, ou ainda, no entender do Dep. Oliveira Filho, que visa tão somente 

“corrigir um equívoco legislativo anterior”.   

Pela abordagem proposta na ADI citada é possível vislumbrar e depreender, que caso 

estas ou novas iniciativas similares sejam aprovadas, estaremos diante de um amplo debate 

constitucional que mobilizará todos os cidadãos preocupados com a gestão democrática do 

Estado. 

Segundo nosso ponto de vista, este debate, ainda não travado no Congresso Nacional, 

pode definir os rumos da gestão urbana e dos instrumentos urbanísticos no que tange ao 

controle racional da sustentabilidade das cidades. Além disso, como veremos à frente, 

entendemos que alguns dos instrumentos do Estatuto da Cidade vão muito além de normas de 

gestão do Estado, para constituírem-se em elementos efetivos da participação do cidadão no 

exercício de sua cidadania. 

3. A relação Igreja-Estado 

Nestas breves considerações sobre o debate travado em torno da aplicabilidade do 

EIV, seria uma pretensão desmedida tentar estabelecer uma razão modelar analítica sobre os 

paradigmas da relação entre a Igreja e o Estado no Brasil. Entretanto existem considerações 

importantes que podem contribuir para clarear nossa temática.  

A Constituição de 1824 manteve a ligação formal entre Estado e Igreja, porém o 

Imperador constituía-se na maior autoridade eclesiástica do país, sendo que até mesmo as 

bulas papais para valer em nosso território, tinham de receber Sua anuência.  

A separação formal entre a Igreja e o Estado no Brasil tem origem junto à Constituição 

de 1891, quando o professa o caráter laico do Estado brasileiro. Desde então, as Constituições 

que se seguiram tem reafirmado, com mais ou menos ênfase, o mesmo preceito. 

Assim como a de 1891, a Carta Política de 1937, período da ditadura Vargas, manteve 

a Igreja separada do Estado. Verificamos no Art. 32, alínea b:  
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É vedado a União, aos Estados e aos Municípios, subvencionar o exercício de cultos religiosos. 

 

Em 1946, a nova Carta, também expressa em seu Art. 31, que: 

A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado: 

II – Estabelecer ou subvencionar cultos religiosos ou embaraçar-lhes o exercício; 

III – ter relação de aliança ou dependência, com qualquer culto ou Igreja, sem prejuízo da colaboração 

em prol do interesse coletivo. 

 

A Constituição de 1967, bem como as modificações posteriores até 1988, reproduz os 

mesmos preceitos, estando, entretanto, presente nesta, a ênfase aos interesses mais emergentes 

do regime, quando protege os cultos religiosos, mas utiliza-se da expressão “não serão 

toleradas, manifestações de guerra, subversão preconceito, etc”, (Art. 153, parágrafo 1º, e 8º, e 

Art. 30 p. único). Entretanto, nunca é demais lembrar que a abertura na Carta, consta a frase 

seguinte: 

O Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte... 

 

Em nossa atual Carta Política, é mantida a separação em toda sua substância, 

conforme propugna o Art. 19: 

É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou 

manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da 

lei, a colaboração de interesse público; 

II - recusar fé aos documentos públicos; 

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 

 

Se sob o aspecto formal o Estado sempre assumiu seu caráter laico, a relação efetiva 

define-se em patamares muito diferentes. A fortíssima influência da fé cristã e dos preceitos 

católicos sobre a cultura da Nação se faz sentir em todos os momentos da nossa história. A 

forma como as constituições tratam, por exemplo, as questões do casamento, sua 

indissolubilidade, inclusive, denunciam a “mão forte” da cultura católica por traz da aparente 

isenção do legislador. Em todas as frentes, sejam políticas, sociais ou normativas, 

encontramos a presença da influência eclesiástica no cotidiano institucional da Nação. 

Segundo SCHERKERKEWITZ: 

De início podemos notar uma falta de sintonia entre a nossa fala inicial, embasada no texto 

constitucional, e o que ocorre cotidianamente no Brasil. Como é possível se falar que não existe uma 

religião oficial quando ao abrir-se qualquer folhinha nota-se a existência de feriados oficiais de 

caráter religioso. E mais, de caráter santo para apenas uma religião (v.g. dia da padroeira do Brasil e 

finados). 

Se existe uma separação entre o Estado e a Religião, será que seria constitucionalmente possível a 

existência desses feriados? E como ficam as datas santificadas das outras religiões: o ano novo 

judaico, o ano novo chinês, o período de jejum dos muçulmanos etc.? 
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Tal questionamento está sendo feito atualmente pela Igreja Universal do Reino de Deus. É uma pena 

que as atitudes da mencionada Igreja estejam também envoltas em um manto de intolerância religiosa, 

sendo a discussão sobre a existência dos dias santificados encarada como uma "vingança" contra a 

imagem da padroeira do Brasil. Tal questionamento deveria ser feito no âmbito frio e racional da 

Constituição, sem o apelo a lutas religiosas, perseguições etc. 

Porém é bom que se ressalte que Konvitz, citando o Justice Douglas, afirma que a separação entre o 

Estado e a Igreja não é absoluta. Ela é limitada pelo exercício do poder de polícia do Estado (e por 

outros poderes constitucionalmente atribuídos a este) e pelas práticas amplamente aceitas como 

símbolos ou tradições nacionais e que não seriam abolidas pela população mesmo que não gozassem 

de apoio estatal. 

Portanto, se a existência desses feriados é de constitucionalidade duvidosa, tal realidade é plenamente 

defensável face ao apego que a maioria da população tem a essas tradições, sendo que, provavelmente, 

grande parte da população não iria trabalhar mesmo que não fosse determinado o feriado. (s/d) 

 

Além da influência natural da cultura religiosa sobre vida nacional, observamos ainda 

associações nem sempre explícitas, entre o Estado e as organizações católicas. Ainda hoje, 

não é incomum em muitos municípios brasileiros, a “bipartição” de poderes, ficando as 

atribuições administrativas a critério do poder político, e diversas outras funções institucionais 

aos desígnios do poder paroquial. 

No atinente à gestão urbana, a Igreja se caracterizou como uma instituição apartada do 

controle normativo, fugindo constantemente do alcance da longa mano do Estado. Esta 

isenção normativa deve-se, sobretudo, à idéia de que a cultura religiosa não estaria por 

pressuposto subordinada ao poder político temporal. Além disso, o forte viés comunitário das 

edificações religiosas, é produto, não poucas vezes, da própria iniciativa da coletividade, 

tornando difícil descaracterizar o empreendimento de seu caráter “semi-público”.  

Também, tendo em vista a própria natureza “espiritual” da edificação, nunca 

ocorreram restrições significativas por parte da vizinhança, ao fato de terem como lindeiros 

templos católicos. As práticas religiosas efetuadas nessas edificações já estavam arraigadas no 

imaginário popular, como senso comum.  

Demonstrando por outro lado, a total ausência de isonomia no tratamento, e a 

importante penetração da Igreja junto às classes mais próximas ao poder, os cultos afro-

brasileiros, perpetrados por camadas mais pobres da população, nunca receberam a mesma 

complacência do Estado, e nem a mesma receptividade e aceitação incondicional por parte da 

população urbana. Essa reação discriminatória, a qualquer relação que se estabeleça fora dos 

padrões culturais dominantes foi inclusive, objeto de manifestação da Suprema Corte: 

A nossa Suprema Corte foi novamente convocada a pronunciar-se na Representação n. 959-9 - PB 

(JSTJ-Lex, 89/251) aonde argüía-se a inconstitucionalidade da Lei n. 3.443, de 6.11.66 que exigia a 
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prévia autorização da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Paraíba para o funcionamento 

das Tendas, Terreiros e Centros de Umbanda. 

O Ministro Francisco Rezek, à época Procurador da República, salientou em seu parecer que: "5. Em 

termos absolutos, nada existe na norma sob crivo, tanto em sua redação atual quanto, mesmo, na 

primitiva, que constitua embaraço aos cultos africanos, de modo a afrontar a garantia constitucional 

da liberdade religiosa. 

No máximo, dar-se-ia por defensável a tese do embaraço relativo, e do conseqüente ultraje ao princípio 

da isonomia, à consideração de que as exigências da lei paraibana não se endereçam por igual, aos 

restantes cultos religiosos. Para tanto, porém, seria necessário que a conduta do legislador local 

parecesse abstrusa e inexplicável, o que, em verdade, não ocorre. Pelo contrário, a quem quer que não 

se obstine em ignorar a realidade social, parecerão irrespondíveis os argumentos do digno Governador 

do Estado da Paraíba, à luz de cujo entendimento os cultos africanos „são destituídos de qualquer 

ordenamento escrito ou mesmo tradicionalmente preestabelecido. Não contam com sacerdotes ou 

ministros instituídos por autoridades hierárquicas que os presidam ou dirijam, nem possuem templos 

propriamente ditos para a prática dos seus rituais. 

Estes como textualmente esclarece a própria representação sub judice, se realizam separadamente, em 

terreiros, tendas ou Centros de Umbanda, entidades autônomas e independentes, nem sempre 

harmônicas nas suas práticas, fundadas por qualquer adepto daquelas seitas que se considere com 

poderes e qualidades sobrenaturais para criá-las. Tais circunstâncias, agravadas pela ausência de 

qualquer ministro ou sacerdote, notória e formalmente constituído, comprometem o sentido da 

responsabilidade a ser assumida perante as autoridades públicas, no que concerne à boa ordem dos 

terreiros, tendas e Centros de Umbanda. Quis, então, o legislador local, assegurar no Estado o 

funcionamento daqueles cultos, mediante o cumprimento de determinadas exigências, a serem 

atendidas pelos representantes dessas sociedades, que passariam, assim, a ter existência legal. 

Essas exigências, feitas em garantia da ordem e da segurança pública, não podem constituir embaraço 

ao exercício do culto, no sentido constante do artigo 9º, II, da Constituição da República, tanto mais 

quanto a própria lei, no seu artigo 3º, determina expressamente que, autorizado o funcionamento do 

culto, nele a polícia não poderá intervir, a não ser por infração da lei penal que ali ocorra." 

 O Pretório Excelso furtou-se à análise do mérito da representação por entender que a mesma estaria 

prejudicada pela alteração sofrida no artigo 2º da Lei n. 3.443/66 pela Lei n. 3.895/77. 

Ocorre que a alteração mencionada não teve o condão de sanar a inconstitucionalidade existente. 

Pela Lei n. 3.895, de 22 de março de 1977, "O funcionamento dos cultos de que trata a presente lei 

será, em cada caso, comunicado regularmente à Secretaria de Segurança Pública, através do órgão 

competente a que sejam filiados, comprovando-se o atendimento das seguintes condições preliminares: 

II-b) possuir licença de funcionamento de suas atividades religiosas, fornecida e renovada anualmente 

pela federação a que foi filiado". 

Ora, somente os Terreiros, Tendas e Centros de Umbanda (Cultos Africanos) deveriam, pela 

mencionada lei, comunicar o seu funcionamento à Secretaria de Segurança Pública. Qual é o motivo 

desta discriminação? É patente que tal exigência sendo feita exclusivamente aos Cultos Africanos fere 

o princípio da isonomia, não importando se a Secretaria de Segurança Pública não tenha mais que dar 

a sua autorização para que a entidade funcione. O só fato dos Templos de uma determinada religião 

serem obrigados a comunicar o seu funcionamento à Secretaria de Segurança Pública e outros 

Templos de outra religião não serem obrigados a tal procedimento, já mostra um preconceito e um 

tratamento diferenciado totalmente injustificados. A fala de que a discriminação foi feita em razão da 

"realidade social" é desprovida de conteúdo, não possuindo pertinência lógica com o próprio 

tratamento desigual. A expressão equivale a um "cheque em branco" a ser preenchido a gosto do 

sacador. 

Quando o Supremo Tribunal se negou a apreciar a representação, por via oblíqua, julgou válida a 

discriminação, fazendo, novamente, tabula rasa de nossa Constituição. 

 

Em contraposição à predominância quase absoluta da Igreja Católica na fé dos 

brasileiros ao longo de nossa história, apenas recentemente o protestantismo tem se difundido 

entre a população do país. Presente no Brasil, de maneira discreta desde a colonização, através 

das comunidades mais tradicionais como a Batista, ou Adventista, os cultos evangélicos, 
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inclusive os de linha pentecostal, tem crescido de maneira exponencial nas últimas décadas 

segundo o IBGE: 

Distribuição percentual da população residente, por religião: Brasil – 1991/2000: 

 

Religiões 1991 (%) 2000 (%) 

Católica apostólica romana 83,0 73,6 

Evangélicas 9,0 15,4 

Espíritas 1,1 1,3 

Umbanda e Candomblé 0,4 0,3 

Outras religiosidades 1,4 1,8 

Sem religião 4,7 7,4 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1991/2000. 

Essa disseminação iniciou-se ainda na década de 1980, especialmente entre a 

população de baixa renda. Esta camadas populares, como se sabe, concentra-se na periferia 

das cidades. O acelerado processo migratório da década de 1970 trouxe consigo a expansão 

das áreas urbanas ocupadas por favelas ou loteamentos clandestinos e irregulares, localizados 

justamente nestas regiões das cidades, território que acabou por se constituir 

desafortunadamente, em áreas de contravenção sistemática, onde ao contrário da cidade 

formal, a gestão do Estado passava ao largo: uma “terra sem lei” da qual o poder público 

estava ausente. 

Estes fatores foram determinantes para que os templos evangélicos fossem edificados 

nestas áreas, próximo a seu público alvo preferencial, e  a revelia da ação fiscalizatória do 

Poder Público, acompanhando a tradição cultural dos templos católicos, ou seja, independente 

do poder de polícia do município e do controle urbano, os templos são erigidos e 

consolidados. Nas experiências que se desenvolveram a partir da década de 1990 de 

urbanização de favelas e loteamentos irregulares, o poder público foi obrigado a incorporar 

além das tradicionais demandas da Igreja Católica, também as demandas dos evangélicos, que 

diziam-se “descriminados”.  

Em nossa experiência pessoal à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da 

Prefeitura do Município de Santo André, ocorreu um fato curioso que bem serve como 
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exemplo do exposto: Num grupo de trabalho patrocinado pelo Poder público, por iniciativa 

dos evangélicos, visando discutir a regularização de templos de todas as religiões, até mesmo 

os muçulmanos compareceram, mas a igreja católica recusou-se a sentar-se à mesa, alegando 

não haver problemas entre ela e o poder público. Somente após abordarmos a questão dos 

alvarás de funcionamento para eventos nos salões paroquiais é os representantes católicos 

dignaram-se a participar. O exemplo é de pouca monta, mas revela o sentimento e a razão 

cultural que orbita em torno da questão. 

Quando a fé protestante consolida sua expansão no Brasil, incorpora rapidamente 

outros seguimentos e classes sociais, em especial a classe média. Torna-se necessária, 

portanto, a construção de templos em territórios consolidados da cidade, quase sempre áreas 

residenciais, como o fez a Igreja católica, e aí dá-se o início dos conflitos, uma vez que não 

mais pode-se edificar a revelia do controle urbano.  O fato de alguns cultos evangélicos, em 

especial os pentecostais, produzirem elevado impacto de vizinhança, seja pelo tipo de ruído 

não habitual nos demais templos (com exceção dos cultos afro-brasileiros, que como já vimos 

também provoca conflitos), seja pela circulação de pessoas inabituais em áreas residenciais – 

trouxe o tema para a ordem do dia dos debates urbanos. 

Como vimos, tradicionalmente, a implantação deste tipo de edificação sempre contou 

com o “laissez-faire” do Estado, e com o crescimento da fé evangélica, os conflitos tornam-se 

inevitáveis, de vez que comparando o rigor da ação pública com a tradição pouco exigente do 

Estado frente à Igreja católica, os evangélicos julgam-se discriminados - argumento recorrente 

nos projetos de lei, pedidos de isenção etc.  

 A fé protestante assim como a católica, acumula séculos de experiência na sua relação 

com os Estados. Buscando disputar espaço de coexistência num país de maioria católica, as 

lideranças evangélicas cedo perceberam a conveniência, ou a necessidade de ocuparem 

espaço no poder legislativo, ingressando no mundo normativo com o qual acabaram por 

digladiar-se na arena urbana. É presumível, portanto, que os representantes da “bancada 

evangélica” busquem através de sua hoje expressiva inserção no Congresso Nacional, 

conquistar espaços de imunidade e estímulo à expansão de sua crença no país, atuando não 

apenas na questão em análise, mas em todas as frentes possíveis, como vemos no mais novo 

debate proposto pelos representantes evangélicos no Congresso, conforme a noticia abaixo: 
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O Senado está a um passo de aprovar um projeto de lei, de autoria do senador Marcelo Crivella (PRB-

RJ), sobrinho de Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, que incluiria as igrejas 

entre as beneficiárias do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Mais conhecida como "Lei 

Rouanet", aprovada em 1991 pelo Congresso Nacional, o Pronac permite que empresas invistam em 

projetos culturais até 4% do equivalente ao Imposto de Renda devido. O projeto chegou a ser aprovado 

em caráter terminativo na Comissão de Educação, mas um recurso para que fosse apreciado pelo 

plenário impediu que seguisse para a Câmara.
xxxix

 

 

Resta saber se essas investidas ajudam a promover o desenvolvimento urbano, ou são, 

pelo contrário, suas detratoras.  

4. Sobre o mérito 

Segundo nos ensina o mestre José Afonso da Silva, sobre a questão da igualdade: 

A justiça formal consiste em um princípio de ação, segundo o qual os seres de uma mesma categoria 

essencial devem ser tratados da mesma forma. A justiça concreta ou material seria para Perelman, a 

especificação da justiça formal, indicando a característica constitutiva da categoria essencial, 

chegando-se às formas: a cada um segundo sua necessidade; a cada um segundo seus méritos; a cada 

um a mesma coisa. Porque existem desigualdades, é que aspira a igualdade real ou material que 

busque realizar a igualização das condições desiguais”, do que se extrai que a lei geral abstrata e 

impessoal que incide em todos igualmente, levando em conta apenas a desigualdade dos indivíduos, e 

não a igualdade dos grupos acaba por gerar mais desigualdade. (SILVA, 2008) 

 

E mais a frente sobre a isonomia: 

Nossas constituições desde o Império, inscreveram o princípio da igualdade, como igualdade perante a 

lei, enunciando que, na sua literalidade, se confunde com a mera isonomia formal, no sentido de que a 

lei e sua aplicação tratam a todos igualmente, sem levar em conta as distinções de grupos. A 

compreensão do dispositivo vigente nos termos do art. 5º, caput, não deve ser assim tão estreita. O 

intérprete há que aferi-lo com outras normas constitucionais, conforme apontamos supra, especialmente 

com as exigências da justiça social, objetivo da ordem econômica e da ordem social. (SILVA, 2008) 

 

Tendo por base o exposto, podemos depreender que os princípios de igualdade e 

isonomia presentes em nossa atual Carta Política, buscam determinar que ninguém seja 

prejudicado em seus direitos materiais frente à legislação aplicada, ou seja, a norma não deve 

distinguir quaisquer características pessoais, ou particulares quando agir sobre seu objeto. Na 

busca da preservação dos direitos, deve esta diretriz associar-se a outros dispositivos 

constitucionais que orientam e clarificam sua aplicabilidade, e, portanto, isolado, o instituto 

não subsidiará eventuais ilações quanto a sua discricionariedade. 

 Acusar o legislador de abrir brecha para uma possível “ação discriminatória” do poder 

político, quando introduziu o EIV na Lei nº 10.257/2001, significa ignorar a impessoalidade 

deste e de todos os demais institutos similares, pois ao longo do texto normativo, fica claro 

que objetivo a ser atingido é o de proteger o cidadão e seu território contra ações de impacto 

urbano ou ambiental, pouco importando para os fins propugnados, a origem ou as 

características particulares do incômodo.  
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Não há, por outro lado, a nosso ver, que se falar de discricionariedade do poder 

público, uma vez que tanto a norma geral (o próprio Estatuto), quanto a específica (leis 

estaduais ou municipais), são instrumentos de gestão do estado há muito reivindicadas pelos 

cidadãos que sofrem com as pressões citadinas, e formatados, via de regra, a partir de amplo 

debate local, subsidiado por rigorosos critérios técnicos, de sobejo presentes em outros 

dispositivos legais já consagrados pelo uso tradicional na gestão urbana e ambiental dos 

Estados e Municípios. Assim não há como propalar a presença no instituto de uma pseudo-

flexibilidade normativa de forte viés político, que levaria o poder público a tornar-se o algoz 

deste ou daquele credo, raça, cultura, etc. O EIV é antes de tudo um instrumento técnico, 

conforme Reis Junior: 

O estudo de impacto de vizinhança é um instrumento técnico de política urbana, segundo o qual se 

avaliam as conseqüências que um determinado empreendimento ou medida promoverá na ordenação 

da cidade, quais os efeitos que se darão no cotidiano da convivência em virtude da aplicação de uma 

determinada medida ou providência que venha a tomar particulares ou o Poder Público. 

Para Francisco A. Caramuru, este instituto não se trata de um instrumento jurídico ou político, mas um 

elemento que, decorrente da própria análise científica, deverá ser levado em consideração para a 

tomada de uma decisão política ou para a edição de um ato ou norma jurídica.  (REIS JUNIOR, 2002) 

 

Muitos municípios já haviam implantado anteriormente à Lei 10.257/2001, 

instrumentos visando mitigar os abusos no uso e ocupação do solo urbano, quase sempre em 

consonância com o controle do impacto ambiental. A cidade de São Paulo, por exemplo, 

conta com a regulamentação deste instrumento desde 1994, quando foi instituído o Decreto 

nº. 34.713, que dispõe sobre o Relatório de Impacto de Vizinhança- RIVI. No Rio de Janeiro, 

a Lei Orgânica aprovada em 5 de Abril de 1990, dispõe sobre o instituto em seus arts. 

444/445, o mesmo ocorrendo em Natal (1994), Porto Velho (2001), e Manaus. 

Por outro lado, os instrumentos de gestão urbanística, tanto os constantes no Estatuto 

da Cidade como os anteriormente utilizados as partir da década de 1990 no Brasil, são, via de 

regra, adaptações de conceitos há muito empregados na Europa e nos EUA. Estes institutos 

constituem-se com freqüência, em instrumentos da gestão do Estado, limitações aos direitos 

de propriedade, permitindo a este melhorar a qualidade de vida do cidadão. Nesse sentido 

foram criados o direito de perempção, de superfície, o IPTU progressivo etc.  

O EIA-RIMA, assim como o EIV, inauguram uma nova frente normativa no 

ordenamento urbano, qual seja de incluir as relações entre cidadãos, person to person, no 

bojo das ações reguladoras do Estado. Nesses instrumentos o cidadão afetado, pode e deve 

participar diretamente da ação pública influenciando-a e determinando-a, daí a inovação 
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trazida pelo instituto. Portanto, O EIV como um instrumento urbanístico altamente relevante 

para o futuro das cidades, pode ser defendido sob dois aspectos de semelhante importância: 

 

a) Como instrumento técnico de gestão do Estado em defesa da qualidade de vida 

do cidadão. Segundo Reis Junior: 

Em síntese, os conteúdos mínimos definidos pela lei para a implementação do estudo prévio de impacto 

de vizinhança não podem perder de vista os objetivos fundamentais do instituto - quais sejam os de 

prevenir os efeitos negativos do empreendimento. Destarte, a acuidade e o detalhamento dos efeitos 

apenas podem trazer benefícios futuros: de um lado, porque refletem uma cognição mais profunda do 

projeto e de seus impactos; de outro, porque acabam trazendo maior publicidade a tais efeitos, por 

pequenos que sejam.  (REIS JUNIOR, 2002) 

 

b) Como instrumento de aperfeiçoamento da democracia, inaugurando um novo 

elenco de normas aperfeiçoadas que trazem ao proscênio a voz do cidadão comum:  

Assim, é preciso que, em cada município, a elaboração desta lei instituindo o EIV, conte com a séria 

participação de todos os interessados, não permitindo que apenas alguns interesses predominem. Ao 

mesmo tempo, necessita compatibilizar o desenvolvimento econômico e urbano com uma melhor 

qualidade de vida não apenas para as gerações presente, mas, sobretudo para as futuras. O Estatuto da 

Cidade, ao elevar o estudo de impacto de vizinhança - juntamente com o estudo de impacto ambiental, 

em seu art. 4º, inciso VI - a instrumento de política urbana, deu-lhe estrutura suficiente para ajudar a 

minorar os efeitos que ocupação desordenada do espaço urbano legou às presentes e futuras gerações. 

(...) De certo modo, afirma-se ainda mais a vocação do Direito do Urbanismo como ramo autônomo do 

direito, a se constituir em verdadeiro penhor de valores como o da ordenação democrática da cidade 

moderna. (REIS JUNIOR, 2002) 

 

5. Conclusão 

A nosso ver o EIV, ao contrário do que afirmam os legisladores evangélicos, está 

muito distante de constituir-se numa anomalia afrontosa aos nossos mais caros princípios 

constitucionais. Trata-se sim, de um importante e oportuno reforço a consolidação da 

democracia e dos direitos do cidadão. 

O doutrinador dirime eventuais dúvidas, quando interpreta o preceito constitucional de 

igualdade “sem distinção de credo religioso”:  

Estado leigo, a República Federativa do Brasil, sempre reconheceu a liberdade de religião e de 

exercício do culto religioso (art. 5º VI), agora sem as limitações da cláusula “que não contrariem a 

ordem pública e os bons costumes” que figurava nas constituições anteriores. Afirma-se que “ninguém 

será privado de direitos por motivo de crença religiosa [...] salvo escusa de sua consciência” (art. 5º, 

VIII). 

O corolário disso, sem necessidade de explicitação, é que todos hão de ter igual tratamento nas 

condições de igualdade de direitos e obrigações, sem que sua religião possa ser levada em conta 

(SILVA, 2008) - grifo nosso. 

 

Como vemos, se a liberdade de credo religioso deve ser objeto da proteção do Estado, 

não imiscui os fiéis, seja qual for sua crença, de quaisquer obrigações definidas em lei, muito 
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menos àquelas que reforçam os direitos mais essenciais do cidadão, como uma qualidade de 

vida digna. Entendemos ainda que sob a duvidosa alegação de que estariam sendo vitima de 

discricionariedade, ou preconceito, os protagonistas de tais proposituras, afrontem o Estado de 

Direito, auto atribuindo-se a isenção de deveres, aos quais todos os demais são subordinados.  

 

VI - OS NOVOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS PREVISTOS NO 

PROJETO DE LEI DE RESPONSABILIDADE TERRITORIAL 

Cacilda Lopes dos Santos 

 

No presente artigo, a intervenção, a demarcação urbanística e a legitimação da posse – 

novos instrumentos urbanísticos previstos no PL 3.057/2000 – serão analisados à luz da 

experiência de aplicação da Lei 6766/79, da Lei 6.383/76, da Lei 6.969/81 e da Lei 

11.481/2007. 

Abordaremos primeiramente o instrumento da intervenção, específico para o 

parcelamento do solo urbano e, na seqüência, o da demarcação urbanística e o da legitimação 

da posse. A análise conclui que referidos instrumentos, isoladamente, não dão conta do 

grande problema enfrentado nos procedimentos de regularização fundiária, e propõe que a 

eficácia desses instrumentos ocorra por meio de diálogo com o planejamento das cidades, 

bem como tenham aplicação combinada com outros instrumentos urbanísticos. 

1. Da Intervenção 

i) Intervenção como instrumento de parcelamento do solo 

O PL em comento se desdobra em quatro títulos, destinados a tratar: 

a) no Título I, Das Disposições Gerais; 

b) no Título II, Do Parcelamento do solo para fins urbanos;  

c) no Título III, Da Regularização fundiária sustentável de áreas urbanas; 

d) no Título IV, Disposições penais, complementares e finais. 
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A intervenção é prevista no Projeto de Lei como instrumento de parcelamento do solo 

e, comparativamente ao direito vigente, destaca a posição do Município como agente 

fiscalizador do parcelamento do solo. 

A lei atual atribui responsabilidade aos adquirentes de lotes de suspensão dos 

pagamentos das prestações restantes do contrato de compra e venda e notificação ao loteador 

para suprir as irregularidades de um parcelamento que está sendo executado de modo 

desconforme com o projeto licenciado. 

Embora seja prevista atribuição ao Município e ao Distrito Federal, quando for o caso, 

para regularizar o empreendimento irregular, as disposições do atual art. 38 da Lei 6766/79 

destacam o dever do adquirente de lote em iniciar o procedimento de notificação do loteador 

faltoso, lei fortemente marcada pelo caráter privatístico do direito de propriedade da ordem 

constitucional anterior a 1988. 

Transcrevemos a nova conduta atribuída pelo PL 3057/2000 ao Município para as 

hipóteses de parcelamentos realizados de forma irregular: 

Art. 1. Verificado que o empreendedor executa o parcelamento em desacordo com o projeto aprovado 

ou em descumprimento ao seu cronograma físico, a autoridade licenciadora deve notificá-lo para que, 

no prazo e nas condições fixadas, regularize a situação, sem prejuízo da aplicação das devidas sanções 

administrativas. 

§ 1º Não sendo encontrado o empreendedor ou estando este em lugar incerto e não sabido, a 

autoridade licenciadora deve providenciar sua notificação, mediante edital publicado em jornal local 

de grande circulação, por 2 (duas) vezes, no período de 15 (quinze) dias. 

§ 2º Independentemente da forma pela qual venha a ser consumada a notificação, a autoridade 

licenciadora deve dar ciência dos seus termos à comissão de representantes dos adquirentes e ao 

Ministério Público. 

§ 3º O descumprimento do disposto no caput pelo agente público implica responsabilização 

administrativa, na forma da lei, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

§ 4º Qualquer pessoa pode comunicar à autoridade licenciadora e ao Ministério Público a existência 

de irregularidade na execução de projeto de parcelamento, para fins do estabelecido neste artigo. 

Art. 2. Decorrido o prazo estabelecido na notificação de que trata o caput do art. 1 sem a 

regularização do parcelamento, a autoridade licenciadora deve solicitar ao juiz competente que 

declara a intervenção, pelo Poder Público municipal, no empreendimento. 

§ 1º A decisão que determinar a intervenção deve indicar o nome do interventor e ser acompanhada de 

motivação obrigatória, devendo ainda a autoridade licenciadora, de imediato, providenciar a 

averbação da intervenção na matrícula do imóvel parcelado e comunicar o fato ao Ministério Público.  

§ 2º O interventor deve ser escolhido entre os servidores públicos municipais de carreira. 

§ 3º Determinada e averbada a intervenção, os adquirentes devem ser notificados a imediatamente 

suspender o pagamento ao empreendedor das prestações contratuais ainda remanescentes e a efetuar o 

seu respectivo depósito junto ao Registro de Imóveis. 

§ 4º O Registro de Imóveis deve receber as quantias encaminhadas pelos adquirentes e depositá-las em 

conta de poupança aberta junto a estabelecimento de crédito, respeitado o disposto no art. 666, inciso 

I, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 

§ 5º Se as garantias oferecidas pelo empreendedor não forem suficientes, as quantias depositadas na 

forma do § 3º devem ser utilizadas para o custeio das providências necessárias à regularização do 

parcelamento ou da execução das obras previstas. 
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Art. 3. Ao interventor são atribuídos os mesmos poderes de gestão que possui o empreendedor para a 

execução do parcelamento, sendo a ele ainda facultado levantar os depósitos feitos na forma do § 3º do 

art. 2, independentemente de prévia autorização judicial, contratar as obras e serviços necessários, 

alienar os lotes e unidades autônomas disponíveis, bem como executar as garantias oferecidas. 

Parágrafo único. As quantias auferidas com a alienação dos lotes e unidades autônomas, ou ainda com 

a execução das garantias, devem ser depositadas na conta de poupança mencionada no § 3º do art. 2. 

Art. 4. Durante a intervenção, o empreendedor pode acompanhar todos os atos do interventor, bem 

como examinar livros, contas e contratos. 

Art. 5. O interventor deve prestar contas de sua gestão, mensalmente, à autoridade licenciadora e à 

comissão de representantes dos adquirentes, devendo a sua gestão ser pautada pelos mesmos padrões 

que orientam a atuação dos agentes públicos. 

Parágrafo unico. O Ministério Público pode, a qualquer momento, fiscalizar os atos do interventor, 

bem como examinar livros, contas e contratos. 

Art. 6. A autoridade licenciadora deve determinar o fim da intervenção quando o parcelamento 

estiver em conformidade com o projeto e os prazos fixados no cronograma físico, desde que verificada 

a capacidade técnica e financeira do empreendedor para reassumir o parcelamento. 

§ 1º Firmada a decisão que encerra a intervenção, a autoridade licenciadora deve requerer, 

imediatamente, o cancelamento da averbação realizada na conformidade do disposto no § 1º do art. 2.  

§ 2º Encerrada a intervenção, o empreendedor assume novamente a responsabilidade pela execução do 

parcelamento, a ele competindo: 

I – requerer à autoridade judicial autorização para o levantamento do saldo das prestações 

depositadas, com os respectivos acréscimos; 

II – notificar os adquirentes dos lotes ou das unidades autônomas para que passem a pagar 

diretamente a ele as prestações restantes, a partir da data em que forem efetivamente notificados. 

§ 3º O deferimento do requerimento referido no inciso I do § 2º pela autoridade judicial depende de 

prévia manifestação da autoridade licenciadora.  

Art. 7. A regularização do parcelamento mediante intervenção não obsta a aplicação das devidas 

sanções penais ou de outras que se impuserem na forma da legislação em vigor, bem como a 

responsabilização na esfera civil. 

Art. 8. Aplicam-se também aos parcelamentos executados sem registro, no que couber, as normas 

relativas à intervenção. 

 

O projeto de lei inicia o tratamento dado à intervenção com uma mudança sobre o foco 

da iniciativa em denunciar irregularidades do parcelamento do solo, ou seja, a lei atual 

prioriza a perspectiva do adquirente e do pagamento das prestações, deixando para um 

segundo plano a atuação do Poder Público licenciador e, por conseguinte, a proteção da 

ordem urbanística. O projeto de lei muda a perspectiva atual e coloca o Poder Público como 

órgão fiscalizador e gestor da atividade do particular, permitindo sua intervenção quando o 

particular loteador descumpre a licença expedida. 

A mudança de perspectiva representa um avanço e necessita ser incorporada à 

estrutura institucional dos Municípios, pois a ineficiência da fiscalização sobre a execução dos 

parcelamentos foi um fator determinante para a origem das irregularidades nos territórios 

municipais. 

Acreditamos que o maior mérito do instrumento seja o de atribuir de forma direta ao 

poder público a responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 
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parcelamento, a fim de assegurar o cumprimento das licenças, situação que exigirá uma 

melhor estruturação e investimentos das administrações municipais. 

Além disso, uma fiscalização eficiente por parte do Poder Público, evita a intervenção 

pública no loteamento, situação que não é benéfica aos adquirentes. Primeiro, pela dificuldade 

de um servidor querer assumir uma função que envolverá muita responsabilidade, segundo 

que a realização de obras por licitação atrasa o seu término e, muito embora a prestação de 

contas ao órgão licenciador e à comissão de adquirentes seja prevista, isso não garante que 

muitas questões sejam levadas ao judiciário, fato que também contribui para o atraso da 

regularização. 

Algumas ocorrências relevantes, baseadas nas práticas municipais, tornam complexa a 

regularização de um parcelamento. Reputamos importantes as que resultam do fato de, 

detectada a irregularidade por parte do loteador, muitos adquirentes deixam de pagar as 

prestações e, agrega-se a isso, o fato dos lotes dados em garantia ainda não terem sido 

demarcados, ou seja, ainda não existirem juridicamente, situação que obsta a alienação para 

custear as obras faltantes no loteamento. 

ii) Comparação prevista com a Lei 6766/79 

Tendo em vista as alterações propostas no Projeto de Lei em análise, pertinente uma 

breve análise dos problemas enfrentados na aplicação da Lei 6766/79, relativamente à 

fiscalização e prevenção de loteamentos irregulares. 

Com o advento da Lei n. 6.766/79, originária do projeto apresentado pelo Senador 

Otto Cyrilo Lehmann e de muitos estudos de técnicos e juristas de todo o País, o parcelamento 

do solo urbano passou a ter disciplina penal, urbanística e administrativa, além de regular 

melhor os aspectos civis e propiciar maior garantia aos adquirentes de lotes (ALVES; 

MUKAI e LOMAR, 1987). 

Ademais, rompeu-se com uma tradição eminentemente civilista em matéria de 

parcelamento do solo e de loteamentos. O crescimento acelerado das cidades necessitava de 

regulamentos atinentes ao direito público. 

O conceito de loteamento dos estatutos anteriores foi alterado. Tanto o Decreto-lei n. 

58/37 como o Decreto-lei n. 271/67 entendiam ser da natureza do loteamento a "venda a 
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prestações". Com a Lei n. 6.766/79, a forma de aquisição dos lotes deixou de ter importância. 

O elemento inovador da Lei n. 6.766/79 foi a divisão da gleba em lotes, com abertura, 

modificação, prolongamento ou ampliação de vias e logradouros públicos. 

O Decreto-lei n. 58/38 não conseguiu controlar o crescimento urbano, continha regras 

de cunho meramente privado, tratava basicamente da relação contratual entre vendedor e 

adquirente de lote. Previa, no entanto, a apresentação de um plano de parcelamento, mas não 

dispunha sobre sanção em caso de descumprimento. 

Além dos problemas urbanos, que se avolumaram consideravelmente ao longo desses 

quase trinta anos, a ausência de fiscalização e o descumprimento da lei por parte dos próprios 

poderes públicos contribuíram para a consolidação de espaços ilegais nas cidades. 

Contudo, muitos problemas práticos puderam ser observados, a despeito da edição da 

Lei 6766/79. Em muitos loteamentos, formados à margem da legislação que os previa, 

podem-se observar lotes e ruas implantados em terrenos com declividades superiores a 30%, 

contrariando a determinação da Lei n. 6.766/79. 

De fato, muitos órgãos municipais incumbidos de aprovar e fiscalizar a implantação 

desses loteamentos não tiveram a preocupação de verificar se os documentos que o 

proprietário da gleba apresentavam correspondiam à área a ser loteada. 

Quando os planos de arruamento e loteamento eram acompanhados de levantamento 

planialtimétrico, os loteadores omitiam as curvas de nível de suas propriedades para 

conseguirem a aprovação do empreendimento. 

O ato de aprovação, sem as devidas cautelas, causa dano ao erário, podendo a 

Administração Pública e o agente público negligente serem obrigados a ressarcir os danos 

causados aos cofres públicos, seja por meio de ação civil pública, ação popular ou ação de 

improbidade administrativa
xl

, mas essa responsabilização não resolve os problemas que já se 

consolidaram no plano fático. 

Outra situação comum é a ausência de previsão de áreas públicas ou sua previsão 

aquém do necessário. Bairros inteiros nascem sem o mínimo necessário de áreas públicas para 

suprir os equipamentos públicos que a população irá precisar. Quando a situação chega ao 

insustentável, o Poder Público desapropria áreas nesses mesmos bairros a fim de dotá-las dos 
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equipamentos públicos necessários à população, outra prova de que o Estado, ausente no ato 

de aprovação, tem de disponibilizar recursos do erário para suprir a falha do ato do agente que 

aprovou o empreendimento.
xli

 

Em muitas cidades, a maioria dos precatórios judiciais é oriunda de desapropriações 

realizadas para suprir a deficiência de equipamentos públicos em loteamentos irregulares. 

A falta ou a deficiência de infra-estrutura de todos os loteamentos irregulares 

espalhados pelas cidades exige do Poder Público o ônus de custear obras de rede de água e 

esgoto, iluminação pública, drenagem de águas pluviais, galerias subterrâneas, guias e 

sarjetas. 

Quando o loteador coloca alguma infra-estrutura nesses parcelamentos, essa infra-

estrutura é de baixa qualidade. Assim, quando o Poder Público recebe as obras em definitivo 

já tem de iniciar novas obras no loteamento, como guias, sarjetas e correção de drenagens 

inadequadas. 

Embora a Lei n. 6.766/79 tenha criado mecanismos para o município ser ressarcido 

das obras que tiver de executar, como, por exemplo, a notificação do loteador para sanar as 

irregularidades do loteamento, com a advertência de que os moradores deverão efetuar 

depósitos das prestações restantes no cartório de registro de imóveis, na prática, percebe-se 

que a Lei não tem atingido seus objetivos. E, nesse aspecto, o Projeto de Lei em análise não 

traz nenhuma novidade. 

Os loteadores se utilizam de inúmeras estratégias para obstaculizar o depósito das 

prestações dos lotes. Mantêm a área registrada em nome de antigos proprietários, 

confeccionam contratos sem os requisitos exigidos por lei, enfim, criam expedientes que 

dificultam o depósito das prestações em cartório de registro de imóveis. 

Só após a regularização, o loteador poderá voltar a receber as prestações. Caso o 

município regularize o empreendimento, poderá solicitar, judicialmente, o levantamento das 

quantias depositadas, conforme estabelece os arts. 37 e seguintes da Lei n. 6.766/79. 

Contudo, na prática, os loteadores deixam de atender à notificação, muitas vezes já 

cientes de que os contratos impossibilitam o depósito em cartório. Por outro lado, o Poder 

Público, principalmente os municípios, ao assumirem a regularização só poderão levantar os 
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valores depositados com autorização judicial e após conclusão das obras (vide arts. 37 a 41 e 

47 da Lei n. 6.766/79). Ao analisar-se a situação financeira dos municípios, verifica-se que a 

previsão legal para o município assumir a realização das obras não surte efeito, e entendemos 

que a alteração legislativa proposta no sentido de autorizar o Município a utilizar dos valores 

das prestações durante a fase das obras e sem autorização do Poder Judiciário, também não 

solucionará o problema, pois é fato que muitos dos adquirentes, ao terem ciência da 

irregularidade, deixam de pagar suas prestações. 

O art. 18, V da Lei n. 6.766/79, ao disciplinar o procedimento para o registro do 

loteamento e do desmembramento, indica os documentos necessários para que o mesmo seja 

considerado regular. Exige, entre outras coisas, o termo de recebimento das obras ou um 

cronograma de obras, com duração máxima de quatro anos
xlii

, acompanhado do competente 

instrumento de garantia para a execução das obras. 

Esse tem sido um dos maiores problemas enfrentados pelas prefeituras para se levar a 

efeito a execução do plano de loteamento. 

O comum é a destinação de 20% dos lotes como garantia. Contudo, costumam se 

destinar os piores lotes, aqueles situados em áreas com maior declividade e, portanto, com 

menor valor econômico para a venda. Também é comum  a venda, por parte do loteador, dos 

lotes dados em garantia, ficando inviável para o Município promover a retomada dos lotes 

dados em garantia. 

O art. 18 da Lei n. 6.766/79, além de não contribuir para o controle institucional dos 

loteamentos, facilitou o crescimento de lotes irregulares, sob a falsa alegação de que os 

“lotes” dados em garantia eventualmente supririam os custos das obras em caso de 

desobediência do cronograma por parte do loteador. 

iii) Conclusões 

Ao se analisar as semelhanças entre alguns instrumentos previstos no PL 3057/2000 e 

a atual Lei 6766/79 podemos inferir que sua aplicabilidade não surtirá os efeitos esperados do 

instrumento. 
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A importância do instrumento reside no destaque dado para dever do Poder Público 

em fiscalizar a execução do loteamento, embora esse dever já exista e não é regularmente 

observado. 

Com efeito, entendemos que poderia ter ocorrido alteração topográfica nas disposições 

do art. 74 do PL 3057/200 em análise. Citado dispositivo prevê que o loteador faltoso poderá 

reassumir a execução loteamento se comprovar capacidade técnica e financeira. 

Acreditamos que essa exigência devesse ser obrigatória para se deferir o licenciamento 

do parcelamento que, acompanhada da efetiva fiscalização por parte do Poder Público, 

poderia relegar o instrumento da intervenção para situações excepcionais. 

Assim definir-se a documentação comprobatória de capacidade técnica e financeira, 

juntamente com exigências constantes do artigo 30 do PL 3057/2000, evitaria a regra do 

Poder Público ter de assumir as obras dos loteamentos irregulares, onerando toda a 

comunidade com a atividade econômica do particular.  

2. Da demarcação urbanística e da legitimação da posse 

i) Introdução 

A demarcação urbanística e a legitimação da posse são instrumentos, 

interdependentes, por força das próprias disposições do PL em análise e objetivam efetivar a 

regularização fundiária. 

A delimitação desses instrumentos no PL surge nos seguintes termos: 

Art. 9. O Poder Público responsável pela regularização fundiária de interesse social pode lavrar auto 

de demarcação urbanística, com base no levantamento da situação da área a ser regularizada e no 

cadastro dos ocupantes.  

Parágrafo único. O auto de demarcação urbanística deve ser instruído com: 

I – planta e memorial descritivo da área a ser regularizada, dos quais constem a sua descrição, com as 

medidas perimetrais, área total, confrontantes, coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos 

vértices definidores de seus limites, bem como seu número de matrícula ou transcrição e proprietário, 

se houver; 

II – planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área constante do Registro de 

Imóveis, se identificada transcrição ou matrícula do imóvel objeto de regularização fundiária; 

III – cadastro dos ocupantes, no qual conste a natureza, qualidade e tempo da posse exercida, 

acrescida das dos antecessores, se for o caso; 

IV – declaração dos ocupantes de não serem possuidores ou proprietários de outro imóvel urbano ou 

rural; 

V – certidão da matrícula ou transcrição relativa à área a ser regularizada, emitida pelo Registro de 

Imóveis da sua situação e das circunscrições imobiliárias anteriormente competentes. 
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Art. 10. Encaminhado o auto de demarcação urbanística ao Registro de Imóveis, o Oficial deve 

proceder às buscas para identificação do proprietário da área a ser regularizada e de matrículas ou 

transcrições que a tenham por objeto. 

§ 1º Realizadas as buscas, o Oficial do Registro de Imóveis deve proceder à notificação pessoal do 

proprietário da área e à notificação por edital dos confrontantes, ocupantes e eventuais interessados 

para que, querendo, apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnação ao registro da demarcação.  

§ 2º Se o proprietário não for localizado nos endereços constantes do Registro de Imóveis ou naqueles 

fornecidos pelo Poder Público, deve ser procedida a notificação do proprietário por edital.  

§ 3º Os editais devem ser publicados, no período de 60 (sessenta) dias, uma vez pela imprensa oficial e 

duas vezes em jornal de grande circulação local, constando o prazo de 15 (quinze) dias para 

impugnação, bem como um desenho simplificado e a descrição da área demarcada. 

§ 4º Decorrido o prazo sem impugnação, a demarcação urbanística deve ser registrada na matrícula 

da área a ser regularizada, indicando a origem nas matrículas ou transcrições anteriores, se houver.  

§ 5º Não havendo matrícula da qual a área seja objeto, esta deve ser aberta com base na planta e no 

memorial que instruem o auto de demarcação urbanística.  

§ 6º Havendo impugnação, o Oficial do Registro de Imóveis deve dar ciência dela ao Poder Público, 

que tem o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar.  

§ 7º Não havendo acordo entre impugnante e Poder Público, o procedimento deve ser encaminhado ao 

juiz corregedor, para decisão em 30 (trinta) dias.  

§ 8º Sendo julgada procedente a impugnação, os autos devem ser restituídos ao Registro de Imóveis 

para as anotações necessárias e posterior devolução ao Poder Público.  

§ 9º Julgada improcedente a impugnação, os autos devem ser encaminhados ao Registro de Imóveis 

para que o Oficial proceda na forma dos §§ 4º e 5º. 

Art. 11. A partir do registro do auto de demarcação urbanística, o Poder Público deve elaborar plano 

de regularização fundiária, nos termos do art., a ser licenciado na forma do art., e submetê-lo a 

registro, na forma do Capítulo V deste Título. 

Art. 12. A legitimação de posse expedida pelo órgão da administração pública responsável pela 

regularização fundiária de interesse social, desde que registrada, constitui direito em favor do detentor 

da posse direta para fins de moradia, podendo ser dada em garantia real e ser objeto de transferência 

inter vivos ou causa mortis.  

§ 1º A expedição do título de legitimação de posse somente pode ocorrer a partir da aplicação da 

demarcação urbanística. 

§ 2º A legitimação de posse não pode ser procedida em favor daquele que possuir ou for proprietário 

de outro imóvel urbano ou rural, nem ser outorgada por mais de uma vez ao mesmo beneficiário. 

§ 3º A legitimação de posse somente pode ser registrada em matrícula de lote ou unidade autônoma. 

Art. 13. Pelo registro do título de legitimação de posse, o seu detentor constitui prova antecipada para 

ação de usucapião. 

Parágrafo único. Decorridos 5 (cinco) anos do registro do título de legitimação de posse, formaliza-se 

a conversão do direito real de posse em propriedade, por simples requerimento do proprietário, 

apresentado ao Oficial do Registro de Imóveis e instruído com certidões do Distribuidor Cível Estadual 

e Federal, na qual não constem ações em andamento que versem sobre a posse ou a propriedade do 

bem. 

 

ii) Conceitos 

A demarcação urbanística é definida como o procedimento administrativo, no âmbito 

da regularização fundiária de interesse social, com o fim de delimitar o imóvel, definindo seus 

limites, área, localização e confrontantes, bem como seus ocupantes, para qualificar a 

natureza e o tempo das respectivas posses, e tem por objetivo final legitimar as posses diretas 

dos ocupantes de áreas irregulares. 

A denominada “demarcação urbanística” representa etapa preparatória para 

consecução da propriedade plena do ocupante e é pré-requisito para a legitimação da posse. 
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Tanto a sua lavratura, como as exigências alinhadas nos artigos 91 a 93 do Projeto de 

Lei ficam a cargo do “Poder Público”, responsável pela regularização fundiária de interesse 

social. 

As disposições do Projeto de Lei ao determinarem que a legitimação de posse somente 

possa ser registrada em matrícula de lote ou unidade autônoma parecem colidir com a Lei 

10.257/2001 e o art. 1228 do C.C., que determinam sua regularização “condominial”, isto é, 

por frações ideais de terreno. 

Quanto à legitimação da posse, pode-se entender como o ato que torna a posse 

juridicamente protegida, eliminando seu eventual caráter de precariedade. A legitimação é 

medida de caráter social, visando a proteger o ocupante da terra, dando-lhe destinação 

econômica lícita com seu trabalho. 

iii) Origens Históricas 

a) Legitimação da Posse 

As origens da legitimação da posse são anteriores às origens da demarcação 

urbanística. No direito agrário, a legitimação da posse foi inicialmente prevista na Lei nº 

601/1850, a qual se seguiu o art. 171 da CF de 1946, o Estatuto da Terra (Lei 4.504, de 

30.11.1964), bem como a Lei 6.383, de 7.12.1976, e a Lei 6.969, de 10.12.1981. 

Note-se que a legitimação da posse, em sua origem, é forma excepcional de alienação 

de bem público, restrita a terras devolutas, que é a denominada legitimação de posse. 

A alienação de bens imóveis está disciplinada, em geral, na legislação própria das 

entidades estatais, a qual, comumente, exige autorização legislativa, avaliação prévia e 

concorrência, inexigível esta nos casos de doação, permuta, legitimação de posse e 

investidura, cujos contratos, por visarem a pessoas ou imóvel certo, são incompatíveis com o 

procedimento licitatório. Cumpridas as exigências legais e administrativas, a alienação de 

imóvel público a particular formaliza-se pelos instrumentos e com os requisitos da legislação 

civil – escritura pública e transcrição no registro imobiliário. 
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Assim, a legitimação da posse é modo excepcional de transferência de domínio de 

terra devoluta ou área pública sem utilização, ocupada por longo tempo por particular que 

nela se instala, cultivando-a ou levantando edificação para seu uso.  

A legitimação da posse há que ser feita na forma da legislação pertinente, sendo que, 

para as terras da União, o Estatuto da Terra disciplina o procedimento e a expedição do título 

para o devido registro do imóvel em nome do legitimado. Quanto às terras estaduais e 

municipais, são igualmente passíveis de legitimação de posse para transferência do domínio 

público ao particular ocupante, na forma administrativa estabelecida na legislação pertinente. 

Expedido o título de legitimação de posse, que, na verdade, é título de transferência de 

domínio, seu destinatário ou sucessor, deverá levá-lo a registro. No registro de imóveis podem 

apresentar-se quatro situações distintas  

a)      o imóvel não estar registrado; 

b)      o imóvel estar registrado em nome do próprio legitimado;  

c)      o imóvel estar registrado em nome do antecessor do legitimado; 

d)      o imóvel estar registrado em nome de terceiro estranho ao legitimado.  

No caso “a”, registra-se normalmente o título de legitimação. 

No segundo e no terceiro casos “b” e “c”, o registro do título de legitimação de posse 

substituirá os registros anteriores. 

No quarto caso “d”, registra-se o título de legitimação de posse, ficando sem efeito o 

registro existente. 

Em qualquer dos casos prevalecerão as metragens e a descrição do imóvel constantes 

do título de legitimação de posse, pois a finalidade precípua deste ato é a regularização da 

propriedade pública e das aquisições particulares por essa forma anômala, mas de alto sentido 

social. 

Por final, não há nestes casos usucapião do bem público como direito do posseiro, 

mas, sim, reconhecimento do Poder Público da conveniência de legitimar determinadas 

ocupações, convertendo-as em propriedade em favor dos ocupantes que atendam às condições 
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estabelecidas na legislação da entidade legitimante. Essa providência harmoniza-se com o 

preceito constitucional da função social da propriedade e resolve as tão freqüentes tensões 

resultantes da indefinição da ocupação, por particulares, de terras devolutas e de áreas 

públicas não utilizadas pela Administração. 

b) Da Demarcação Urbanística 

O instrumento da demarcação urbanística estabelecido no PL 3057/2000 tem 

disciplina muito semelhante a que foi estabelecida à demarcação de terras da União através da 

Lei 11.481/2007. 

A Lei 11.481 foi apresentada, originalmente, como a medida provisória 292, 

posteriormente recebeu o número 335 e foi aprovada no Congresso nacional em 31 de maio 

de 2007. 

A demarcação foi pensada como um procedimento absolutamente inovador, uma vez 

que usa conceitos já inseridos em outras leis, como a questão dos registros de imóveis 

demarcados administrativamente. Surgiu, então, a necessidade de registro de terras da União, 

o procedimento de retificação administrativa bem como o procedimento de demarcação 

urbanística, discutido neste projeto de lei. 

A Lei se aplica igualmente às áreas da União, dos estados e dos municípios. No caso 

dos estados e municípios, há necessidade de regulamentação porque o procedimento, apesar 

de genérico e ser previsto nas leis estaduais e municipais, tem algumas especificidades que 

podem não se aplicar aos bens de estados e municípios. 

Além disso, a lei se aplica tanto aos imóveis sem registro, e, neste caso possui caráter 

de discriminação de terras, como para aos imóveis com registro anterior, e, neste caso, há 

caráter de retificação. 

A competência para lavrar esse auto de demarcação é da Secretaria de Patrimônio da 

União, SPU, cujo objetivo é bastante específico, qual seja, a regularização fundiária de 

interesse social vinculada à questão da renda. 

No que se refere ao procedimento, o silêncio dos confrontantes, ou titulares de direito 

significa anuência. Quanto à questão do remanescente incontroverso, a União deve apresentar 
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nova planta e novo memorial descritivo. No entanto, não é necessário apresentar novamente 

todo o processo de notificação dos titulares e confrontantes, o que já foi feito num primeiro 

momento e abrangia aquela área incontroversa. 

iv) Dificuldades de aplicação em áreas particulares 

As origens dos instrumentos previstos no Projeto de Lei deixam claro que foram 

previstos para os casos de terras públicas ou devolutas da União, situação que ensejará 

conflito quando os instrumentos forem transportados para as áreas urbanas particulares. 

Não negamos a importância, notadamente da demarcação urbanística, como etapa 

importante para se promover a regularização fundiária das ocupações urbanas e posterior 

titulação das famílias beneficiárias, mas antevemos a possibilidade de haver muitos conflitos 

judiciais em razão de sua aplicação em áreas particulares.  

Ademais, a Constituição prevê que ninguém será privado de seus bens sem o devido 

processo legal. Assim, o dispositivo que possibilita a transformação da legitimação da posse 

em título definitivo de propriedade mediante requerimento do beneficiário, pode ter sua 

constitucionalidade questionada.  

Neste sentido, a demarcação não oferece tantos problemas quanto à legitimação da 

posse, que em função de poder se transformar em título definitivo sem participação do 

proprietário previsto no Cartório Imobiliário, pode gerar muitos questionamentos judiciais. 

No entanto, no que se refere à demarcação urbanística, inegável sua importância para a 

realização regularização fundiária, que, para ser concretizada necessita dos levantamentos 

previstos de forma completa no instrumento. 

Mesmo porque, a legislação já prevê outros instrumentos importantes para a 

transferência da propriedade, como a redução de prazos para o usucapião. Nesse aspecto, a 

previsão do art. 95 de que a demarcação urbanística serve como prova pré-constituída para a 

ação de usucapião também é benéfica, pois substitui a necessidade de perícia para se definir a 

área usucapida, bem como seus confrontantes. 

Além disso, há o entendimento de que o Código Civil criou uma nova modalidade de 

desapropriação que privilegia a posse e lhe atribui maior proteção em detrimento de uma 
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propriedade que não cumpre sua função social, só que uma desapropriação iniciada por ato 

judicial, ao invés de decreto do executivo. 

Vislumbra-se a disposição do art.1228 como a grande mola propulsora desse instituto. 

Diz o novo Código: 

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. 

(...) 

§4º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicando consistir em extensa 

área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5(cinco) anos, de considerável número de pessoas, 

e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo 

juiz de interesse social e econômico relevante. 

§5º. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o 

preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. 

 

Essa desapropriação realizada diretamente pelo Poder Judiciário, sem intervenção 

prévia de outros Poderes é figura nova em nosso sistema positivo. A intervenção do Executivo 

ocorrerá posteriormente, pois o mesmo será chamado a integrar a lide para efeitos de 

indenização. 

Como lembra o Supervisor da Comissão Elaboradora e Revisora do Código Civil, 

Prof. Miguel Reale, surge uma nova via de desapropriação, instituto que não deve ser 

entendido como prerrogativa exclusiva do Poder Executivo ou Legislativo. 

Talvez a redação da demarcação urbanística devesse se relacionar aos instrumentos do 

usucapião e o da desapropriação prevista no Código Civil, a fim de impedir as controvérsias 

que o instrumento da legitimação da posse pode vir a ocasionar no Poder Judiciário. 

v) Conclusões 

Entendemos de grande relevância os instrumentos da intervenção e da demarcação 

urbanística, com as notas destacadas no presente parecer. 

A intervenção, por envolver altos custos, deve privilegiar a atuação de fiscalização do 

Poder Público durante a execução do loteamento, a fim de poder conter de forma eficiente a 

irregularidade em seu início. 
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A demarcação urbanística, embora também envolva muitos recursos, é etapa 

necessária para concretizar a regularização fundiária, e pode ter também a função de substituir 

a perícia nos processos de usucapião. 

No entanto, a legitimação da posse, por privar o proprietário de seus bens sem o 

devido processo legal, pode ser um instrumento que causará muitos conflitos judiciais. 

Contudo, todos esses instrumentos necessitam de reflexão e inserção no bojo da 

disciplina do planejamento das cidades, de modo a adquirem maior eficácia social, nada 

impedindo que possam ser aplicados de forma sincronizada com outros instrumentos de 

direito urbanístico.  

Por fim, anotamos que os instrumentos da demarcação urbanística e da legitimação da 

posse foram incorporados à Lei 11.977/2009, conversão da Medida Provisória n. 459/2009, 

que disciplina o Programa Minha Casa, Minha Vida. Assim, desnecessário que referido 

instrumentos permaneçam no presente Projeto de Lei, evitando-se duplicidade de legislação 

sobre o mesmo tema. 
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i A par das polêmicas no campo urbanístico, a primeira experiência concreta foi questionada judicialmente, 

menos pela excepcionalidade que gerava, e mais pelo fato de que tal se dava mediante aprovação de um órgão do 

executivo, a CNLU- Comissão Normativa de Legislação Urbana, caracterizando uma delegação legislativa 

inconstitucional por parte da Câmara Municipal. 
ii
 53,4%, dentre aqueles já elaborados ou que ainda tramitam nas respectivas Câmaras Municipais, conforme 

pesquisa realizada pelo CONFEA- Confederação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, mediante convênio com 

o Ministério das Cidades e apresentado ao Conselho das Cidades em agosto de 2007. O número pode ser ainda 

maior, pois a pesquisa não agrega os dados do Estado de São Paulo. 
iii

 Por exemplo, o artigo 150, § 6º, da Constituição Federal 
iv
 Por  “perímetro urbano” entendemos aqui não aquele definido na legislação municipal, mas sim o que 

efetivamente seja objetivo de ocupação já consolidada ou em avançado estágio de implementação. Em outras 

palavras, aquele que definitivamente deixou de ser objeto de produção rural e se colocou no mercado 

imobiliário, ainda que num estágio de negociação. 
v
 Evidentemente, não nos esquecemos da usucapião urbana, disposta no artigo 183 da CF, ainda que ela não se 

relacione diretamente à noção de instrumento de política pública, mas sim a um direito subjetivo. 

  
vii

 Dentre outros, Natal, João Pessoa, São José dos Campos, Angra dos Reis. 
viii

 Anote-se a posição de PINTO (2002,145) no sentido de que, na verdade, a “não-utlização” seria gênero, do 

qual “não-parcelamento” e “não-edificação” seriam espécies. Apenas destas duas ultimas situações, portanto, 

seriam passíveis de sanção. 
ix

 “Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7º do Decreto-lei nº 2.287, de 23 de julho de 1986, a utilização dos 

créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da 

Receita Federal, observado o seguinte: 

I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou da contribuição a que se 

referir; 

II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será creditada à conta do 

respectivo tributo ou da respectiva contribuição”. 
x
 Art. 11. Os TDA poderão ser utilizados em: 

(...) 

V - caução, para garantia de: 

a) quaisquer contratos de obras ou serviços celebrados com a União; 

b) empréstimos ou financiamentos em estabelecimentos da União, autarquias federais e sociedades de economia 

mista, entidades ou fundos de aplicação às atividades rurais criadas para este fim; 

http://www.societario.com.br/demarest/svsuperficie.html
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xi

 “Art. 655.  A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: 

(...) 

IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito Federal com cotação em mercado;”. A ordem de 

preferência foi alterada pela lei nº 11.382 de 06 de dezembro de 2006. 
xii

 Não se admite, por exemplo, a alienação de fração ideal de terreno sem o consentimento dos demais 

condôminos. Para se financiar a compra de um imóvel, é necessária a apresentação de documentos que 

comprovem o registro do título de propriedade dele em matrícula individual no correspondente Cartório de 

Registros de Imóveis.  
xiii

 A aquisição da propriedade imóvel urbana por meio da usucapião dispensa a instituição de ZEIS. 
xiv

 Nos termos do Código Florestal, as APP têm o objetivo de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, de proteger o solo e de assegurar o 

bem-estar das populações humanas, não sendo, portanto, passíveis de edificação. Nada obstante, o artigo 9º da 

Resolução nº 369/2006 estabelece os seguintes requisitos que deverão ser preenchidos para que o órgão de 

licenciamento ambiental competente autorize a supressão de vegetação ou a intervenção em APP para a 

promoção da regularização fundiária sustentável: a) as ocupações de baixa renda dêem se destinar 

predominantemente para fins residenciais; b) as ocupações devem estar localizadas zona especial de interesse 

social; e c) o Plano de Regularização Fundiária Sustentável deve garantir a implantação de instrumentos de 

gestão democrática e demais instrumentos para o controle e monitoramento ambiental e assegurar a não 

ocupação de APP remanescente. 
xv

 Para entender esta subnormalidade e a ocupação destas áreas pela população é necessário entender o 

“desenvolvimento urbano desigual”, as ambigüidades que cercam a questão fundiária e que remontam ao período 

colonial e à passagem do Brasil-colônia para o Brasil-independente. Nesse sentido, veja-se MARICATO (1996). 

Esta questão não será tratada aqui, embora seja de suma importância para compreender a ilegalidade da qual se 

está falando. 
xvi

 Em que pese a aprovação, em 2001, do Estatuto da Cidade (Lei federal 10.257),  
xvii

 A redação originária do dispositivo exigia a faixa não-edificável de 15 metros também ao longo de dutos. 
xviii

 I – certidão atualizada da matrícula do imóvel; II – contratos ou outros atos que comprovem a condição de 

empreendedor, nos termos do inciso XXIX do art.º; III – anuência expressa da Secretaria do Patrimônio da 

União ou do órgão estadual competente, quando o empreendimento for realizado integral ou parcialmente em 

área, respectivamente, da União ou do Estado; IV – autorização do cônjuge do proprietário e do empreendedor, 

salvo no caso de terem contraído matrimônio pelo regime de separação de bens e participação final nos aquestos. 
xix

 O procedimento para a retificação administrativa está previsto no artigo 213 da Lei 6.015/73, com a redação 

que lhe deu a Lei 10.931/2004:  

“Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação: 

I - de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de: 

a) omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título; 

b) indicação ou atualização de confrontação; 

c) alteração de denominação de logradouro público, comprovada por documento oficial; 

d) retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georeferenciadas, 

em que não haja alteração das medidas perimetrais; 

e) alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes 

do registro; 

f) reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação; 

g) inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais, 

ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção de outras provas; 

II - a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, 

alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, 

com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura - CREA, bem assim pelos confrontantes. 

§ 1
o
 Uma vez atendidos os requisitos de que trata o caput do art. 225, o oficial averbará a retificação. 

§ 2
o
 Se a planta não contiver a assinatura de algum confrontante, este será notificado pelo Oficial de Registro de 

Imóveis competente, a requerimento do interessado, para se manifestar em quinze dias, promovendo-se a 

notificação pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, ou, ainda, por solicitação do Oficial de 

Registro de Imóveis, pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do 

domicílio de quem deva recebê-la. 

§ 3
o
 A notificação será dirigida ao endereço do confrontante constante do Registro de Imóveis, podendo ser 

dirigida ao próprio imóvel contíguo ou àquele fornecido pelo requerente; não sendo encontrado o confrontante 

ou estando em lugar incerto e não sabido, tal fato será certificado pelo oficial encarregado da diligência, 
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promovendo-se a notificação do confrontante mediante edital, com o mesmo prazo fixado no § 2

o
, publicado por 

duas vezes em jornal local de grande circulação. 

§ 4
o
 Presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar de apresentar impugnação no prazo da notificação. 

§ 5
o
 Findo o prazo sem impugnação, o oficial averbará a retificação requerida; se houver impugnação 

fundamentada por parte de algum confrontante, o oficial intimará o requerente e o profissional que houver 

assinado a planta e o memorial a fim de que, no prazo de cinco dias, se manifestem sobre a impugnação. 

§ 6
o
 Havendo impugnação e se as partes não tiverem formalizado transação amigável para solucioná-la, o oficial 

remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá de plano ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia 

versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o interessado para as vias 

ordinárias. 

§ 7
o
 Pelo mesmo procedimento previsto neste artigo poderão ser apurados os remanescentes de áreas 

parcialmente alienadas, caso em que serão considerados como confrontantes tão-somente os confinantes das 

áreas remanescentes. 

§ 8
o
 As áreas públicas poderão ser demarcadas ou ter seus registros retificados pelo mesmo procedimento 

previsto neste artigo, desde que constem do registro ou sejam logradouros devidamente averbados. 

§ 9
o
 Independentemente de retificação, dois ou mais confrontantes poderão, por meio de escritura pública, alterar 

ou estabelecer as divisas entre si e, se houver transferência de área, com o recolhimento do devido imposto de 

transmissão e desde que preservadas, se rural o imóvel, a fração mínima de parcelamento e, quando urbano, a 

legislação urbanística. 

§ 10. Entendem-se como confrontantes não só os proprietários dos imóveis contíguos, mas, também, seus 

eventuais ocupantes; o condomínio geral, de que tratam os arts. 1.314 e seguintes do Código Civil, será 

representado por qualquer dos condôminos e o condomínio edilício, de que tratam os arts. 1.331 e seguintes do 

Código Civil, será representado, conforme o caso, pelo síndico ou pela Comissão de Representantes. 

§ 11. Independe de retificação: 

I - a regularização fundiária de interesse social realizada em Zonas Especiais de Interesse Social, nos termos da 

Lei n
o
 10.257, de 10 de julho de 2001, promovida por Município ou pelo Distrito Federal, quando os lotes já 

estiverem cadastrados individualmente ou com lançamento fiscal há mais de vinte anos; 

II - a adequação da descrição de imóvel rural às exigências dos arts. 176, §§ 3
o
 e 4

o
, e 225, § 3

o
, desta Lei. 

§ 12. Poderá o oficial realizar diligências no imóvel para a constatação de sua situação em face dos confrontantes 

e localização na quadra. 

§ 13. Não havendo dúvida quanto à identificação do imóvel, o título anterior à retificação poderá ser levado a 

registro desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova descrição. 

§ 14. Verificado a qualquer tempo não serem verdadeiros os fatos constantes do memorial descritivo, 

responderão os requerentes e o profissional que o elaborou pelos prejuízos causados, independentemente das 

sanções disciplinares e penais. 

§ 15. Não são devidos custas ou emolumentos notariais ou de registro decorrentes de regularização fundiária de 

interesse social a cargo da administração pública.” 
xx

 O GRAPROHAB tem como objetivo centralizar e agilizar o trâmite de projetos habitacionais no Estado de 

São Paulo. O órgão é constituído de 12 (doze) membros titulares, representantes de cada um dos seguintes 

orgãos ou empresas do estado: 1.  Secretaria da Habitação; 2. Secretaria da Saúde; 3. Secretaria do Meio-

Ambiente; 4. Procuradoria Geral do Estado; 5. CETESB; 6. SABESB; 7. ELETROPAULO; 8. COMGÁS; 9. 

CESP; 10. CPFL; 11. EMPLASA; 12. Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. 

 
xxi

 Não desconhecemos, todavia, que a origem do instituto recua às fontes romanas, como ensina VIANA: “A 

Lex Icilia de Aventino, publicada no ano 298 da fundação de Roma, é apontada como uma das origens do direito 

de superfície, certo que, por essa lei, famílias da plebe foram autorizadas a habitar no Monte Aventino” (1987, 

p.110). Veja-se também LIRA (1997:  18-31) e, para um resgate da origem romana e de direito comparado 

(legislações históricas) do instituto, veja-se VIEGAS DE LIMA (2005: 15-188). 
xxii

 Na dicção de NOBRE JUNIOR: “Desde princípios da centúria passada, a noção de propriedade fora alvo de 

notável transformação. Da concepção sacré et inviolable, plasmada pelo art. 17 da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789, legado da Revolução Francesa, com os adornos inscritos no art. 544 do posterior 

Código Civil de 1804, capitulou ante a necessidade de ser harmonizada com os imperativos da sociedade” (2002: 

69). 
xxiii

 Rezam os artigos 182 e 183 da CRFB:  

“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. 
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§ 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 as 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 E 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, subtilizado 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 divida pública de emissão previamente aprovada pelo 

Senado Federal, com prazo de resgate de ate dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 

valor real da indenização e os juros legais. 

Art. 184. Aquele que possuir como sua área urbana de ate 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 titulo de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou a mulher, ou 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.” 
xxiv

 A respeito das mudanças sobre o tema, veja-se o artigo de NOBRE JUNIOR (2002: 69-79) 
xxv

 „O direito de superfície existiu no período do Brasil-Colônia pela aplicação das Ordenações do Reino e se 

manteve após a independência até a Lei 1.257, de 24.9.1864´(DI PIETRO, 2002: 179-180). 
xxvi

 Entendemos ser a questão de difícil resolução porque autores de peso já se manifestaram a respeito, 

apresentando conclusões em sentidos diametralmente opostos. Vejam-se a propósito NOBRE JÚNIOR (2002), 

entendendo pela derrogação do Estatuto da Cidade, e LIRA (2002), pugnando pela convivência entre as duas 

normas. 
xxvii

 „Art. 1.225. São direito reais: (...) II – a superfície;‟ 
xxviii

 „Art. 1.369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por 

tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis. 

Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da 

concessão. 

Art. 1.370. A concessão da superfície será gratuita ou onerosa; se onerosa, estipularão as partes se o pagamento 

será feito de uma só vez, ou parceladamente.  

Art. 1.371. O superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel.  

Art. 1.372. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos seus 

herdeiros.  

Parágrafo único. Não poderá ser estipulado pelo concedente, a nenhum título, qualquer pagamento pela 

transferência. 

Art. 1.373. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou o proprietário tem 

direito de preferência, em igualdade de condições.  

Art. 1.374. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa 

daquela para que foi concedida.  

Art. 1.375. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou 

plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário.  

Art. 1.376. No caso de extinção do direito de superfície em conseqüência de desapropriação, a indenização cabe 

ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um.  

Art. 1.377. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público interno, rege-se por este 

Código, no que não for diversamente disciplinado em lei especial‟. 
xxix

 „Art. 21. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo 

determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis.  

§ 1º O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, 

na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística.  

§ 2º A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa.  

§ 3º O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade 

superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva, com os encargos e tributos 

sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, salvo disposição em contrário do contrato respectivo.  

§ 4º O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos do contrato respectivo.  
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§ 5º Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus herdeiros.  

Art. 22. Em caso de alienação do terreno, ou do direito de superfície, o superficiário e o proprietário, 

respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições à oferta de terceiros.  

Art. 23. Extingue-se o direito de superfície: 

I - pelo advento do termo; 

II - pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário.  

Art. 24. Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do terreno, bem como das 

acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, independentemente de indenização, se as partes não houverem 

estipulado o contrário no respectivo contrato.  

§ 1º Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o direito de superfície se o superficiário der ao terreno 

destinação diversa daquela para a qual for concedida. 

§ 2º A extinção do direito de superfície será averbada no cartório de registro de imóveis.‟ 
xxx

 Mas é preciso estabelecer uma ressalva no tocante a essa distinção. É que existe a possibilidade de imóveis 

rurais serem classificados, pela legislação municipal, como áreas urbanizáveis ou de expansão urbana. Estas – na 

dicção de MEIRELLES – “ainda que na área rural, devem ser desde logo delimitadas pelo Município e 

submetidas às restrições urbanísticas do Plano Diretor e às normas do Código de Obras para as suas edificações e 

traçado urbano. (...) O Município deve orientar e preservar o desenvolvimento de seus aglomerados urbanos a 

fim de obter no futuro, cidades, vilas e bairros funcionais e humanos, com todos os requisitos que propiciam 

segurança, estética e conforto aos habitantes. Isto se consegue pela antecipação das exigências urbanísticas para 

as zonas de expansão urbana, que são as matrizes das futuras cidades.” (1993: 70). 
xxxi

 Art. 1º. Na execução da política urbana, de que tratam os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, será 

aplicado o previsto nesta Lei. 

Parágrafo único.  Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem 

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

bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

Art. 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 subtilização ou não utilização; 

f) a deterioração das áreas urbanizadas; 

g) a poluição e a degradação ambiental; 

VII - integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento 

socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência; 

VIII - adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os 

limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território sob sua área de influência; 

IX - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;  

X - adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos 

do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos 

bens pelos diferentes segmentos sociais; 

XI - recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos; 
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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. 
xxxii

 Nesse sentido, vejam-se também VENOSA (s.d) e CAMARGO (2002). 
xxxiii

 Veja-se, o Enunciado n° 93, produzido na III Jornada de Direito Civil, STJ, promovida pelo Centro de 

Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal - CJF, no período de 11 a 13 de setembro de 2002: 93 – Art. 

1.369: As normas previstas no Código Civil, regulando o direito de superfície, não revogam as normas relativas 

a direito de superfície constantes do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001), por ser instrumento de política de 

desenvolvimento urbano. Os Enunciados não têm força vinculativa, mas demonstram a tendência de especialistas 

do Direito Civil, como resultado das reflexões e dos debates promovidos durante o evento. Disponível em: 

http://www.cjf.gov.br/revista/enunciados/IJornada.pdf. Acesso em: 10/10/07. 

 
xxxiv

 “(...) e o instituto do Estudo de Impacto de Vizinhança chegou a ser implementado tendo por fundamento 

legal o art. 17 do Decreto federal 99.274/94 (que regula o EIA-Rima) e o art. 2º da Resolução Conama 01/86. E 

realmente era possível essa interpretação nesses moldes, dada a amplitude abrangida pelos casos apontados na 

referida legislação – incluíam, por exemplo, a necessidade de estudos prévios à implementação de distritos 

industriais, grandes projetos urbanísticos etc.(TOBA; MEDAUAR; ALMEIDA, 2002: 153). 
xxxv

 “Art. 159. Os projetos de implementação de obras ou equipamentos, de iniciativa pública ou privada, que 

tenham, nos termos da lei, significativa repercussão ambiental ou infra-estrutura urbana, deverão vir 

acompanhados de relatório de impacto de vizinhança. 

§ 1º Cópia do relatório de impacto de vizinhança será fornecida gratuitamente quando solicitada aos moradores 

da área afetada e suas associações. 

§ 2º Fica assegurada pelo órgão público competente a realização de audiência pública (...)”.  
xxxvi

 “No entendimento da maioria da doutrina, a licença ambiental tem a natureza jurídica mesmo de licença, no 

sentido que o direito, no sentido que o direito administrativo lhe atribui. Resulta de um direito subjetivo do 

interessado que, para seu exercício precisa preencher alguns requisitos previstos em lei. Daí decorre que a 

Administração não pode negá-la quando o requerente satisfaz todos esses requisitos.  

Trata-se, portanto, de uma ato administrativo vinculado”. (FINK,  2002:.10). 
xxxvii

 Justificativa do projeto de lei, página da Câmara dos Deputados Federais, está disponível em: 

<http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=76629>. Acesso em 8 abr. 2008. 
xxxviii

 “Obviamente, assim como as demais liberdades públicas, também a liberdade religiosa não atinge grau 

absoluto, não sendo, pois permitidos a qualquer religião ou culto atos atentatórios à lei, sob pena de 

responsabilização civil e criminal”.  (MORAES,2005:42). 
xxxix

 Disponível em: http://digitador.blogsome.com/2007/05/25/projeto-do-senador-crivella-inclui-igrejas-lei-

rouanet 

 
xl

 Neste sentido, "por conseguinte, incumbe à Administração Municipal, dentro de sua competência-dever e sob 

pena de responsabilidade, não ficar inerte. Cumpre-lhe aplicar as medidas coercitivas colocadas à sua disposição 

pelo ordenamento jurídico. É dizer: embargo administrativo, embargo judicial, se necessário, e aplicação de 

multas. E, na hipótese de todas essas medidas administrativas revelarem-se insuficientes, cabe-lhe socorrer do 

Judiciário, pleitando a medida hábil, a fim de sanar o problema urbanístico. Daí, ao contrário daquilo que 

afirmam as Fazendas Públicas, impende, sim, à Administração coibir o próprio surgimento dos loteamentos 

clandestinos, tão comuns nesta cidade de São Paulo e que tantos e tão grandes problemas trazem à população e 

ao meio ambiente. A Administração Municipal não tem apenas o dever legal de zelar pelo cumprimento das 

obrigações assumidas pelo loteador que dela obteve licença para o empreendimento, tem, também, o dever legal 

de obstar à proliferação de loteamentos clandestinos, socorrendo-se, inclusive e principalmente, do Poder 

Judiciário, pleiteando as medidas judiciais aplicáveis a cada caso" (VIEGAS, 2000: 64). 

http://digitador.blogsome.com/2007/05/25/projeto-do-senador-crivella-inclui-igrejas-lei-rouanet
http://digitador.blogsome.com/2007/05/25/projeto-do-senador-crivella-inclui-igrejas-lei-rouanet
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xli

 Importante destacar o volume de recursos públicos do orçamento da União, destinados ao Programa de 

Acelareção do Crescimento – PAC –  transferidos aos Municípios para regularização de favelas e de loteamentos 

irregulares. 
xlii

 O prazo de quatro anos para a execução do cronograma de obras foi alteração introduzida pela Lei n. 

9.785/99, anteriormente era previsto o prazo de dois anos. 




