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RESUMO 
 

 

 

 

O presente trabalho tem por escopo a análise jurídica da variação do conteúdo da 

função social da propriedade e suas interações em matéria urbanísticas, de modo a 

fundamentar uma verdadeira cooperação entre o Poder Público e o particular nesta seara. 

Em nosso entender, há duas modalidades de articulação entre os setores público e 

privado em matéria urbanística. A primeira visa à revitalização ou incremento qualitativo 

urbano de determinada região, como se pode verificar nos relevantes institutos da operação 

urbana consorciada e nas concessões urbanísticas.  

Por sua vez, a segunda modalidade tem como objetivo a redução ou a eliminação dos 

impactos decorrentes de um grande empreendimento urbanístico, o que pode ser obtido, por 

exemplo, por meio da contraprestação exigida para redução do trânsito decorrente dos polos 

geradores de tráfego. 

Além disto, segundo nosso entendimento, para o cumprimento de sua função social, 

determinado empreendimento imobiliário deve, sempre que causar significativos impactos 

locais ou regionais na municipalidade, realizar contraprestação adequada, mesmo que a 

construção atenda aos respectivos coeficientes de aproveitamento estabelecidos pela 

legislação em vigor.  

Assim, a finalidade do presente estudo é identificar, com base nos instrumentos 

jurídicos existentes no ordenamento jurídico nacional, como é possível reformular o espaço 

urbano de determinada região e mitigar substancialmente os impactos oriundos dos grandes 

empreendimentos imobiliários, a fim de que estes possam cumprir, com eficácia e eficiência, 

a função social que constitui qualquer propriedade urbana. Mais do que isso, pretende-se 

demonstrar em que medida a evolução da teoria da função social contribui para a realização 

dessas articulações, o que denota a relevância desse tema em específico para o trabalho 

elaborado. 

Palavras-chave: Urbanismo; cidade;  propriedade; função social; articulações; 

Poder Público; particular. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 The scope of this paper is the legal analysis of the content variation of property’s 

social function and its interactions on urban planning in order to support effective 

cooperation between government and private in this field. 

In our view, there are two modes of articulation between the public and private sectors 

in urban matters. The first aims at urban revitalizing or qualitative increase in a specific 

region, as can be seen in the relevant institutes of “operações urbanas consorciadas” (joint 

urban operation) and “concessões urbanísticas” (urban concessions). 

  In other hand, the second modality aims to reduce or eliminate the impacts of a large 

urban development, which can be obtained, for example, through the exigency of measures 

for circulation improvement within traffic pole generators’ areas. 

Furthermore, in our opinion, for the fulfillment of its social function, a real estate 

development should, whenever it causes significant local or regional impacts on the 

municipality, perform proper measures, even if the building meets the respective exploitation 

coefficients established by law. 

  Thus, the purpose of this study is to identify, based on the existing legal instruments 

into national law, how could it be possible reshape the urban space of a given region and 

substantially mitigate the impacts from major real estate developments in order to allow them 

to meet, effectively and efficiently, the social function that constitutes any urban property. 

More than that, we intend to demonstrate to what extent the evolution of the theory of social 

function contributes to these joints, which demonstrates the relevance of this subject in 

particular to the work done. 

Keywords: Urbanism, city, property, social function; joints; Government; particular. 
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RIASSUNTO 

 

 

 

  Lo scopo di questo lavoro è l'analisi giuridica della variazione del contenuto della 

funzione sociale della proprietà e delle loro interazioni in materia di pianificazione 

urbanistica, al fine di sostenere la cooperazione efficace tra i settori pubblico e privato in 

questo sforzo.  

  A nostro avviso, ci sono due modalità di articolazione tra i settori pubblico e privato 

in materia urbane. La prima mira a rivitalizzare o migliorare la qualità urbana in una 

determinata regione, come si può vedere negli istituti della “operação urbana consorciada” e 

delle “concessões urbanísticas”.  

  A sua volta, la seconda forma di realizzazione mira a ridurre o eliminare l'impatto di 

un grande sviluppo urbano, che può essere ottenuta, per esempio, attraverso le misure 

richieste per il miglioramento della circolazione nelle regioni generatore di traffico. 

  Inoltre, secondo noi, per l'espletamento della sua funzione sociale, uno sviluppo 

immobiliare dovrebbe, ove causare impatti significativi sul comune locale o regionale, 

prestare misure correttivi adeguate, anche se l'edificio rispetta i coefficienti di sfruttamento 

stabiliti dalla legge. 

  Pertanto, lo scopo di questo studio è quello di individuare, in base agli strumenti 

giuridici esistenti nel diritto nazionale, come si può rimodellare lo spazio urbano di una 

determinata regione e sostanzialmente mitigare gli impatti di importanti sviluppi immobiliari, 

al fine di che loro possono adempiere, in modo efficace ed efficiente, la funzione sociale che 

costituisce ogni proprietà urbana. Più di questo, abbiamo intenzione di dimostrare in quale 

misura l'evoluzione della teoria della funzione sociale contribuisce a queste articolazioni, il 

che dimostra l'importanza di questo argomento, in particolare per il lavoro svolto. 

 

Parole chiave: Urbanizzazione, città, proprietà, funzione sociale, articolazioni, governo, 

particolare. 
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1.INTRODUÇÃO. 

 

 

 

 

O presente estudo versa sobre a análise jurídica da variação do conteúdo da função 

social da propriedade e suas interações em matéria urbanísticas, de modo a ensejar uma 

verdadeira cooperação entre o Poder Público e o particular nesta seara, isto é, as articulações 

que são objeto do título do trabalho. 

No transcorrer desta tese, será esclarecido que, ao longo da evolução histórica da 

propriedade, sempre existiram normas para evitar que o mau uso da propriedade gerasse dano 

aos vizinhos ou mesmo à coletividade. Este é o escopo das normas de vizinhança e é também 

a finalidade que se buscava com a teoria do abuso de direito desenvolvida pela doutrina e 

jurisprudência francesas. Na mesma esteira, verifica-se que o uso nocivo ou anormal da 

propriedade sempre foi punido pela legislação civilista. 

Ocorre que, nesta fase inicial, o direito de propriedade era comumente circunscrito 

por limitações e imposições de caráter negativo, obrigando ao proprietário se abster ou deixar 

de fazer algo ou tomar determinada conduta, como nas obrigações de manter determinada 

distância do imóvel lindeiro, vedação ao despejo de águas diretamente sobre o imóvel 

vizinho, impossibilidade de abrir janelas a determinada distância do terreno vizinho, entre 

outras. 

O processo de urbanização dos espaços e o adensamento populacional demonstraram 

que a destinação conferida à propriedade pode gerar diversos tipos de dano, não somente aos 

vizinhos, mas também danos de caráter difuso, que podem prejudicar uma determinada 

coletividade, ou um número incontável de habitantes. Estes danos, em razão de sua 

magnitude, não poderiam mais ser evitados ou mitigados pelas limitações ao direito de 

propriedade ou a de vizinhança. Era necessário que à propriedade fosse dado um viés social. 

Com o advento da doutrina da função social da propriedade, cujo desenvolvimento se 

atribui a Duguit, ao proprietário competia a realização de condutas positivas, de maneira a 

adequar a utilização de seu imóvel à destinação que lhe foi designada por lei.  

No Brasil, inicialmente, os contornos da função social da propriedade estavam ligados 

à necessidade de aproveitamento de imóveis, especialmente os rurais, razão pela qual a 

primeira utilização normativa do termo em questão (“função social”) surgiu no Estatuto da 



11 

 

Terra (Lei nº. 4.504, de 30 de novembro de 1964), para o cumprimento de metas para a 

reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura. Assim, no nascedouro da teoria, tem-se a 

busca da função social para imóveis não utilizados (ou não construídos), ou então 

subaproveitados. 

O crescimento das grandes cidades demonstrou, todavia, que não é somente a 

ausência de utilização que gera malefícios à coletividade, mas também o excesso de 

aproveitamento do solo. O “superaproveitamento” da propriedade, em certos casos, passou a 

ser até mais nocivo do que a ausência de utilização, especialmente nas grandes metrópoles, 

nas quais foi possível constatar a incapacidade do Poder Público solucionar, isoladamente, os 

graves problemas decorrentes do crescimento desordenado das cidades. 

Grandes empreendimentos, de forma isolada, ou pequenos empreendimentos, em 

conjunto, além de criarem um significativo impacto local, demandam o investimento em 

inúmeros equipamentos urbanos significativamente custosos para o Poder Público, entre os 

quais podem ser mencionados os de transporte público, circulação de veículos, saúde, 

educação e segurança. 

Assim, diante desta nova realidade, verificamos novos contornos da função social, a 

qual impõe ao proprietário a realização de certas condutas a fim de evitar ou mitigar danos 

decorrentes da sua utilização. Entende-se, assim, que, para o cumprimento da função social, é 

necessário que os imóveis cumpram medidas de mitigação do impacto gerado no meio em 

que se localizam. 

Tendo em vista a relevância da propriedade e de sua função social para o trabalho ora 

desenvolvido, discorrer-se-á acerca da evolução histórica da propriedade e de seu conceito, 

com ênfase para o fato de que o conceito unitário de propriedade foi superado, sendo 

substituído pelo entendimento de que da propriedade emanam diversas relações jurídicas, de 

maneira que há tantos direitos de propriedade quantos são os estatutos diferentes dos bens, 

em relação a questões culturais, ambientais e áreas urbanas. Como salientaremos no momento 

oportuno, a ideia de propriedades tem substituído a tradicional noção de propriedade em 

termos unitários. 

Voltando-se aos comportamentos, ou exigências, que podem ser demandados do 

proprietário em razão do atendimento de interesses de ordem social, estes não podem mais 

estar circunscritos aos limites territoriais do imóvel. É necessário que se projetem para fora 

da propriedade e atinjam outras regiões, afetadas pelo impacto negativo trazido pelo 

empreendimento. De fato, não é razoável que o Poder Público arque com a melhoria de 
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infraestrutura em uma determinada região somente para adequar o entorno às demandas de 

instrumentos públicos exigidos pelo empreendimento. 

Assim, como tentativa de solucionar tais problemas e mitigar os impactos, há um 

movimento embrionário e, no entanto, cada vez mais crescente, de promoção de articulações 

entre a Administração Pública local e o particular, em prol da sadia organização da cidade. 

A fim de facilitar a análise, identificamos duas modalidades de articulação entre os 

setores público e privado em matéria urbanística. A primeira visa à revitalização ou 

incremento qualitativo urbano de determinada região, como se pode verificar nos relevantes 

institutos da operação urbana consorciada e nas concessões urbanísticas, recentemente 

implantadas na cidade de São Paulo.  

Por sua vez, a segunda modalidade tem como objetivo a redução ou a eliminação dos 

impactos decorrentes de um grande empreendimento urbanístico, o que pode ser obtido, por 

exemplo, por meio da contraprestação exigida para redução do trânsito decorrente dos polos 

geradores de tráfego. 

Não bastasse isso, o presente trabalho pretende a superação do entendimento 

segundo o qual a disponibilidade do solo urbano tem como limite o coeficiente de 

aproveitamento em correspondência à sua área territorial. A destinação conferida ao bem 

afeta diretamente o aproveitamento do solo. Não é a simples observância do coeficiente 

estabelecido legalmente que implicará o atendimento à função social. 

Da mesma forma, entendemos que a simples aquisição dos Certificados de Potencial 

Adicional de Construção - CEPACs, por si só, não possibilita a instalação e o funcionamento 

de um empreendimento urbano em limites superiores aos patamares básicos da região.   

Julgamos, ainda, que, para o cumprimento de sua função social, determinado 

empreendimento imobiliário deve, sempre que causar significativos impactos locais ou 

regionais na municipalidade, realizar contraprestação adequada, mesmo que a construção 

atenda aos respectivos coeficientes de aproveitamento estabelecidos pela legislação em vigor. 

A aquisição dos CEPACs, apenas e tão somente, possibilita o aproveitamento do solo acima 

dos limites legais.  

Assim, a finalidade do presente estudo é identificar, com base nos instrumentos 

jurídicos existentes no ordenamento jurídico nacional, como é possível reformular o espaço 

urbano de determinada região e mitigar substancialmente os impactos oriundos dos grandes 

empreendimentos imobiliários, a fim de que estes possam cumprir, com eficácia e eficiência, 

a função social que constitui qualquer propriedade urbana. Mais do que isso, pretende-se 

demonstrar em que medida a evolução da teoria da função social contribui para a realização 
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dessas articulações, o que denota a relevância desse tema em específico para o trabalho 

elaborado. 
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2. ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO. 

 

 

 

 Com escopo de atendimento aos objetivos mencionados na Introdução, principiamos o 

estudo com a análise da cidade e do urbanismo, tecendo breves comentários sobre o 

surgimento dos grandes centros urbanos, seu crescimento desordenado e a necessidade de 

desenvolvimento do Direito Urbanístico como uma ciência autônoma, apta a implementar 

instrumentos jurídicos para a correção dos distúrbios e dos desequilíbrios urbanos. Os 

desequilíbrios se tornam mais graves em razão do aumento das interações em grandes 

metrópoles, decorrente do adensamento populacional, o que significa que um dano de 

natureza urbanística produz maiores impactos em uma cidade contemporânea. Essas 

considerações demonstram a importância da intervenção estatal para a regulamentação do uso 

do solo, inclusive para a imposição de oferecimento de contrapartidas em caso de excesso de 

utilização da propriedade privada. 

 O direito de propriedade, assim como sua função social, é o eixo principal do 

trabalho, de maneira que se torna impraticável não analisar a evolução histórica da 

propriedade, tendo em vista a sua grande alteração ao longo do tempo, o que será feito no 

Capítulo 4.  Trataremos do Direito Romano, no qual o conceito de propriedade é considerado, 

por alguns juristas, como absoluto (no sentido de que há exclusividade na relação mantida 

entre o proprietário e a coisa), o que, contudo, não se verifica no que tange ao conteúdo do 

direito, que sempre sofreu limitações, bem como sobre a obra de Aristóteles, que já 

demonstrava interesse na organização urbana ao dispor sobre o direito de propriedade. 

Veremos, do mesmo modo, que, durante a Idade Média, há a perda do caráter unitário da 

propriedade, havendo mais de um titular sobre o mesmo bem, e analisaremos a influência do 

pensamento tomista neste período histórico. 

 No período moderno, o conceito de propriedade volta a se tornar unitário e estabelece 

relações com o pensamento individualista, de modo que tal direito passa a ser considerado 

como inalienável, como bem ilustrado pelo pensamento de John Locke. Mencionaremos 

também Thomas Hobbes, cujo pensamento não atendia aos interesses da burguesia, motivo 

pelo qual não foi prestigiado, assim como teceremos breves comentários sobre filósofos de 

períodos posteriores, que buscam a proteção da propriedade contra os poderes do governante, 

mas já oferecem ponderações de que a propriedade deve sofrer intervenção estatal. 
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Prossegue-se com as transformações trazidas pelo capitalismo e pelo socialismo ao conceito 

de propriedade, a reação da Igreja Católica pelo temor ao socialismo, e a popularização da 

teoria do feixe de direitos, em oposição a um conceito unitário de propriedade. Finalmente, 

trataremos das novas teorias sobre propriedade de maneira a demonstrar que não mais se 

justifica o individualismo exacerbado na sociedade contemporânea, motivo pelo qual, em 

algumas situações, o interesse do proprietário deverá ceder em relação a interesses públicos. 

Ademais, exporemos nosso entendimento no sentido de que não há, verdadeiramente, uma 

única propriedade, mas sim diversas propriedades, variando de acordo com os diversos 

estatutos dos bens.  

 O Capítulo 5 é destinado à análise do conceito de propriedade e dos seus elementos 

constitutivos. Tratar-se-á, do mesmo modo, das limitações ao direito de propriedade, do 

direito de vizinhança e do uso anormal da propriedade, previsto no art. 1.277 do Código 

Civil, que confere ao vizinho a possibilidade de fazer cessar interferências que lhe sejam 

prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde. Ao final, faremos breves considerações sobre 

a propriedade urbana e as limitações urbanas. Iniciaremos, em acréscimo, a discussão sobre a 

distinção estabelecida entre limitações ao direito de propriedade e a função social da 

propriedade. 

 A função social da propriedade será abordada no capítulo seguinte, no qual se tratará 

da construção do elemento funcional como instrumento de alteração do domínio, partindo da 

teoria francesa sobre abuso de direito, e passando pelo pensamento de Léon Duguit e pela 

construção legislativa e doutrinária na Itália, para que, ao final, seja tratada a matéria dentro 

da legislação e doutrina brasileiras. Apresentaremos, igualmente, uma divisão tripartida da 

função social (inspirada em Stefano Rodotà) de modo a reforçar nosso entendimento de que 

essa função social também pode ser exercida fora dos limites físicos do bem de titularidade 

do proprietário. É importante ressaltar que ainda que a matéria da função social seja tratada 

de maneira ampla, o enfoque do presente trabalho é o ambiente urbano, terreno propício para 

as articulações entre os setores público e privado.  

 No Capítulo 7, será estabelecida a relação entre a forma de utilização da propriedade e 

o atendimento da função social, de modo a ressaltar que não basta a utilização ou construção 

na propriedade de acordo com os coeficientes de aproveitamento estabelecidos na legislação. 

É necessário que a propriedade efetivamente cumpra a sua função social, o que deixa de ser 

observado quando há um “superaproveitamento” da propriedade. A fim de corroborar nosso 

posicionamento, serão discutidos diversas disposições normativas do Plano Diretor do 

Município de São Paulo (Lei nº. 13.430, de 13 de setembro de 2002). Ademais, mencionado 
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capítulo será o local de discussão para os temas relevantes acerca do direito de propriedade, 

e, principalmente, da exposição de nosso entendimento não somente sobre o excesso de 

utilização da propriedade, mas também acerca da possibilidade de exigência de atuação do 

proprietário fora dos limites físicos de seu imóvel para o efetivo cumprimento da função 

social da propriedade. 

 Em sequência, trataremos especificamente das articulações entre os poderes público e 

privado em matéria urbanística. O Capítulo 8 é introdutório no que tange a esta matéria, e 

dedica-se à análise dos principais marcos do direito urbanístico com relação ao tema 

analisado: a Lei de Parcelamento do Solo (Lei nº. 6.766, de 19 de dezembro de 1979), a 

Constituição Federal e o Estatuto das Cidades (Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001). 

 No Capítulo 9, trataremos das articulações visando à revitalização e à reurbanização, 

destacando-se as Operações Urbanas Consorciadas e as concessões urbanísticas. Será 

abordada, com destaque, a questão dos CEPACs – Certificados de Potencial Adicional de 

Construção, de modo a expor nosso entendimento no sentido de que não basta a sua simples 

aquisição para o desenvolvimento dos empreendimentos de grande impacto. Será necessária, 

igualmente, a mitigação de eventuais impactos de vizinhança para o cumprimento da função 

social da propriedade. Mencionaremos, a título ilustrativo, o litígio judicial mantido entre a 

empresa WTorre, a CET – Companhia de Engenharia de Tráfego e a Municipalidade de São 

Paulo. No que tange às concessões urbanísticas, far-se-á a análise da legislação paulistana 

(Lei Municipal nº. 14.917, de 07 de maio de 2009), com destaque para a natureza jurídica 

dessas concessões. 

 Passaremos, em seguida, para o tratamento das articulações visando à mitigação dos 

impactos decorrentes de empreendimentos privados, comentando acerca da Lei dos Polos 

Geradores de Tráfego paulistana (Lei municipal nº. 15.150, de 06 de maio de 2010), do 

Estudo de Impacto de Vizinhança, bem como do Estudo de Impacto Ambiental, que não se 

confunde com o impacto de vizinhança (conforme consta do art. 38 do Estatuto da Cidade – 

Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001). 

 O Capítulo subsequente será dedicado ao direito estrangeiro, com a menção à 

legislação e jurisprudência inglesa, norte-americana e francesa.  

  Tendo em vista que não se pretende que o estudo fique circunscrito à legislação 

municipal paulistana, o Capítulo 12 será dedicado à experiência brasileira, com a análise das 

soluções encontradas por diversas cidades, como Belo Horizonte, Curitiba, Recife e Olinda. 
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 Finalmente, serão apresentadas conclusões, de forma a abranger as matérias mais 

relevantes desenvolvidas, bem como o posicionamento do autor com relação às matérias mais 

controversas.   
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3. A CIDADE E O URBANISMO. 

 

 

 

 

3.1. O surgimento das cidades. 

 

  Para o estudo a ser desenvolvido nesse trabalho, faz-se necessário tecer alguns 

comentários sobre o urbanismo e a aquela que constitui o seu núcleo: a cidade. 

 José Afonso da Silva relata que as primeiras cidades surgiram por volta do ano 3500 

a.C. no vale formado pelos rios Tigre e Eufrates, mas somente vieram a se manifestar em 

toda a sua opulência na primeira metade do século XIX
1
, o que demonstra serem as cidades, 

como a conhecemos atualmente, uma conquista do mundo moderno.  

  Não se olvide aqui que, desde a Grécia Antiga, especialmente para Aristóteles, a 

cidade era entendida como uma sociedade política, com o escopo de trazer bem-estar aos seus 

integrantes, ou seja, possuía uma concepção chamada de eudaimônica. No entanto, como se 

esclarecerá mais adiante, o filósofo tratava de uma cidade ideal, e dos caracteres que esta 

deveria possuir segundo seu entendimento, o que não refletia propriamente as características 

das cidades gregas.
2
 

 Como salientam Antônio Alberto Machado e Juliana Araújo Lemos da Silva, as 

cidades se constituíram como espaço propício ao desenvolvimento de relações humanas 

livres, proporcionando o livre pensamento filosófico e o surgimento das instituições 

democráticas. Nas cidades se estabeleciam relações de poder, o sistema econômico, a 

circulação de mercadorias e a transmissão do conhecimento.
3
 De acordo com os autores, 

                                                           
1
 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 7.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 20. 

2
 Verifique-se, sobre o tema, o Capítulo 4, no qual se trata da evolução histórica da propriedade. Aristóteles, 

bastante interessado na organização da cidade, propõe, em uma das passagens de sua obra Política, a divisão do 

espaço da cidade em duas partes: a de domínio público e a de domínio privado. A primeira deveria ser 

subdividida, sendo uma parte cabível à manutenção das refeições coletivas (oferecidas a todos os cidadãos) e a 

outra ao culto divino. No que tange à segunda (domínio privado), esta também seria subdividida, recebendo 

cada cidadão dois lotes de terra: um no centro da cidade e o segundo em suas fronteiras, o que teria por 

vantagem que todos se interessassem pelas guerras que periodicamente devem ser mantidas com os povos 

vizinhos (Politics. Trad. JOWETT, Benjamin. New York: Dover Thrift Editions, 2000, p. 218 - Capítulo X – 

Livro VII). 
3
 MACHADO, Antônio Alberto. SILVA, Juliana Araújo Lemos da. Ministério Público na defesa das cidades e 

dos cidadãos. In Temas de Direito Urbanístico 4. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2005, p. 

292. 
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portanto, já havia grande relação entre democracia e a formação das cidades, o que continua 

se manifestando nas cidades atuais, com algumas diferenças.
4
 

 Tratando das cidades em sua concepção atual, José Afonso da Silva assinala que as 

cidades se formam passando por três estágios: o pré-urbano, a sociedade pré-industrial e a 

cidade industrial moderna. Na primeira delas, há a formação de grupos que se dedicam 

basicamente à busca de comida e que são autossuficientes. Estes grupos vão, aos poucos, 

formando agrupamentos mais complexos e acumulando excedente de produção de alimentos. 

Ainda não formam uma cidade. No segundo estágio, isto é, na sociedade pré-industrial, já se 

verifica a presença de instrumentos que podem aumentar a produção, como a metalurgia, o 

arado e a roda, bem como alguma forma de escrita. Nesse momento, nota-se que a cidade é 

um espaço urbano pequeno, inserido em um espaço muito maior, de natureza 

predominantemente agrícola. Por fim, no último estágio, há uma organização humana 

complexa, com avanço tecnológico, educação generalizada e fluidez entre as classes sociais. 

Não há mais a divisão entre a cidade e o campo, já que os avanços tecnológicos conseguem 

ligar todos em um mesmo espaço.
5
 

 Não resta dúvida de que as grandes cidades brasileiras se encontram neste último 

estágio de desenvolvimento, no qual sobressaem as interações sociais constantes, de modo a 

gerar relações sociais constantes.  

 Acerca das cidades brasileiras, ainda que não seja o propósito do trabalho aqui 

desenvolvido, convém fazer breves comentários sobre sua formação, em razão da relevância 

que tal fato terá para matérias discutidas posteriormente.  

As primeiras cidades que se formaram no Brasil advêm de dois tipos de processos: ou 

vinculam-se à ocupação e povoamento da colônia e aos ciclos econômicos, como o pau-

brasil, a cana-de açúcar, a borracha, a mineração, entre outros; ou se formaram por iniciativa 

oficial, não sendo observada a espontaneidade que normalmente caracteriza as formações 

urbanas. As cidades criadas oficialmente muitas vezes não ofereciam condições adequadas de 

trabalho para os habitantes, ao passo que aquelas que se vinculavam aos ciclos econômicos 

sofriam picos de ocupação e depois remanesciam desocupadas. 

 A partir da década de 40, as cidades detentoras de concentração industrial começam a 

atrair trabalhadores e são vistas como o caminho do progresso em contraposição à falta de 

                                                           
4
 No mesmo sentido: FOLQUE, André. Curso de direito da urbanização e da edificação. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2007, p. 7-8. 
5
 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro, p. 21. 
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opções característica do meio rural.
6
 Isso gerou um crescimento desordenado das áreas 

metropolitanas, que passaram a ser associadas com uma série de aspectos negativos, tais 

como: violência, poluição, tráfego caótico, ocupação irregular do solo, entre outros 

problemas que lhe são típicos.
7
 O problema agravou-se em razão da urbanização brasileira ter 

ocorrido, predominantemente, em período em que vigia uma legislação ultrapassada e 

inadequada para atender a preocupações urbanísticas. Com exceção da lei sobre parcelamento 

do solo (Lei Lehman – Lei nº. 6.766, de 19 de dezembro de 1979), a mudança somente se deu 

com a Constituição Federal de 1988, que instalou uma nova ordem jurídica e na qual se deu 

atenção à nova realidade urbana, direcionamento este intensificado com o Estatuto da Cidade 

(Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001). 

 Frise-se que a cidade que hoje encontramos não é apenas uma cidade maior do que 

aquela que existia anteriormente, mas é uma cidade qualitativamente diferente, com 

intervenções sociais diversas e problemas jurídico-urbanísticos específicos. Um desses 

problemas é o loteamento ilegal e a construção irregular, que se mostrou como a única opção 

possível para os migrantes que se deslocavam para ocupar os grandes centros urbanos. A Lei 

Lehman supramencionada, promulgada em 1979, pretendia corrigir essa situação, mas, ao 

mesmo tempo em que desacelerou o aparecimento de loteamentos irregulares, deixou de 

fornecer outra via de acesso à habitação, o que acabou gerando o crescimento de favelas.
8
  

 Resta evidenciada, portanto, a relevância da questão urbanística para o Direito 

Brasileiro, que, atualmente, tem seu estudo ligado também ao Direito Ambiental, na medida 

em que se observa a degradação ambiental relacionada à desorganização da cidade e à falta 

de moradia adequada para a população mais carente.   

 

 

                                                           
6
 HUMBERT, Georges Louis Hage. Direito urbanístico e função socioambiental da propriedade imóvel 

urbana. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 21. Verifique-se, também: SILVA FILHO, Artur Marques. Breves 

considerações sobre o zoneamento. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 661, ano 79, nov. 1990, p. 44. 
7
 CHAGAS, Henrique. Preempção no Estatuto da Cidade: instrumento de política urbana. Revista de Direito 

da ADVOCEF, ano VII, n. 13, nov.11, p. 14. Disponível em 

http://www.advocef.org.br/_arquivos/42_1537_RD13.pdf. Consultado em 01.09.12. 
8
 BARBOSA, Daniela Batista Lima. Do medo da violência à “condominialização” das cidades brasileiras: 

Sobre as consequências sócio-espaciais da modificação da legislação federal de parcelamento do solo urbano. 

Belo Horizonte: Escola de Arquitetura da UFMG, 2008, p. 109-10. Disponível em 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/RAAO-

7LWNK3/disserta__odanielabatistalima.pdf?sequence=1. Consultado em 10.10.12. A autora esclarece que além 

da redução de oferta de lotes em loteamentos clandestinos, há que se destacar, igualmente, a “diminuição do 

poder de compra dos salários em conjunturas altamente inflacionárias, o que reduziu a capacidade de 

comprometimento do trabalhador com a poupança inicial e as prestações do lote” (p. 111). 

http://www.advocef.org.br/_arquivos/42_1537_RD13.pdf
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/RAAO-7LWNK3/disserta__odanielabatistalima.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/RAAO-7LWNK3/disserta__odanielabatistalima.pdf?sequence=1
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3.2. A cidade e a urbanização. 

 

  Definir o que seja cidade em sua concepção atual não é tarefa fácil, porque esta não 

pode ser delimitada a partir da existência de diversas construções. Deve-se partir de conceitos 

objetivos, como a densidade demográfica, a existência de profissões urbanas com 

diversificação, a economia urbana permanente, com relações especiais com o meio rural e a 

existência de uma camada urbana com produção, consumo e direitos próprios.  

 Ainda assim, nem todo o núcleo urbano constitui cidade, que pode ser vista a partir de 

três concepções, segundo José Afonso da Silva: demográfica, econômica e de subsistemas. A 

primeira concepção funda-se no número de habitantes, que pode variar de acordo com o país 

ou com o órgão que se esteja analisando. A segunda concepção relaciona-se àquela situação 

em que a população local possa satisfazer parte essencial, do ponto de vista econômico, de 

sua demanda diária em seu mercado local, e outra parte mediante os habitantes da localidade, 

com a população dos arredores produzindo ou adquirindo bens para colocá-los no mercado. A 

terceira seria aquela que vislumbra a cidade como um conjunto de subsistemas dentro do 

sistema nacional geral. Esses subsistemas são administrativos, comerciais, industriais e 

socioculturais e, frequentemente, entram em colisão caracterizando o que se vem a considerar 

como cidade.
9
 

 Do ponto de vista urbanístico, a cidade se caracteriza por dois elementos essenciais: a) 

as unidades edilícias, isto é, os conjuntos de edificação; e b) os equipamentos públicos, ou 

seja, os bens públicos criados para a satisfação das pessoas que habitam em uma determinada 

localidade e que não podem ser criados por conta própria, como as ruas, jardins, e outros. 

 A urbanização verifica-se quando a população das cidades cresce em maior proporção 

do que a das zonas rurais. Em cidades situadas em países de Terceiro Mundo, a urbanização 

ocorre de maneira muito rápida, prematura, de forma a se observar um crescimento 

desordenado e muito danoso. A grande liberdade que se concedia ao proprietário, dentro da 

ótica liberal, também é responsável por esse fenômeno, o que demanda a atuação do Poder 

Público dentro desta seara. 

  Convém salientar que a urbanização não se confunde com a urbanificação, que é um 

processo deliberado de correção da urbanização, feito através da reurbanização. A 

urbanificação, portanto, é resultado das medidas da Administração para remediar o 

                                                           
9
 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro, p. 24. 
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crescimento desordenado e garantir que este ocorra de modo a beneficiar todos os cidadãos.
10

 

Com isso, tem-se a urbanificação com a reurbanização, que é um tema de grande relevância 

para este trabalho, tendo em vista que é o objeto das operações urbanísticas consorciadas, 

bem como das concessões urbanísticas. 

 

3.3. O urbanismo. 

 

 A necessidade da urbanificação gerou o urbanismo como técnica e ciência em tempos 

relativamente recentes
11

, ainda que o estudo da organização de certos espaços urbanos já 

tenha se verificado em passado longínquo, como, por exemplo, durante o Império Romano.
12

  

  A preocupação com a matéria ganha mesmo relevância durante a Renascença, quando 

se demonstra a preocupação com o embelezamento das construções, a criação de grandes 

jardins e outras preciosidades arquitetônicas. Trata-se, portanto, de um urbanismo sob a 

perspectiva burguesa. Posteriormente, com o crescimento das cidades, deverá também 

abranger questões econômicas e sociais, especialmente de circulação e de moradia. 

Atualmente, também constitui preocupação do urbanismo a questão ambiental de maneira 

geral e, particularmente, a administração dos resíduos sólidos produzidos pelos habitantes da 

cidade.  

 Conforme salienta Fernando Alves Correia, a essência do urbanismo é a 

harmonização ou compatibilização entre os diferentes interesses que giram em torno da 

transformação do solo, bem essencial, e que, por natureza, mostra-se escasso e irreprodutível. 

Essa necessidade de harmonização demanda que as normas de direito urbanístico tenham por 

função a “ponderação de interesses e a superação dos conflitos e interesses” decorrentes de 

disputas mantidas entre interesses privados distintos, entre interesses privados e interesses 

públicos e até mesmo interesses públicos não coincidentes.
13

 

 Assim, o escopo do urbanismo é a correção dos distúrbios, dos desequilíbrios urbanos, 

decorrentes da explosão urbana dos tempos contemporâneos.
14

 Esses distúrbios são aqueles 
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 LIMA, Frederico Henrique Viegas de. O parcelamento urbanístico do solo no Brasil (uma forma de 

urbanificação). Revista de Direito Imobiliário. São Paulo, v. 21, n. 45, set./dez. 1998, p. 77. 
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 FOLQUE, André. Curso de direito da urbanização e da edificação, p. 7-8. 
12

 Para aprofundamento da assertiva, verifique-se o item 4.2. do Capítulo 4, destinado especificamente à 

propriedade no Direito Romano. 
13

 CORREIA, Fernando Alves. Manual de direito do urbanismo. v.1. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2008, p. 65.  
14

 COSTALDELLO, Angela Cassia. As transformações do regime jurídico da propriedade privada: a influência 

no direito urbanístico. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, n. 45, 

2006, p. 160. 



23 

 

entendidos como nocivos sob um ponto de vista cultural, social e econômico de determinada 

época.  

  Em um Estado de Direito Social, como o que ora se verifica, as decisões urbanísticas 

deixaram de pertencem aos titulares do direito de propriedade para serem atribuídas ao Poder 

Público, que possui funções de planejamento, gestão e controle das atividades, com reflexo 

na ocupação, uso e transformação do solo.
15

 Dentro desse âmbito, portanto, não há que se 

pensar que o Estado desenvolve apenas uma função reguladora, limitando-se a definir regras 

públicas sobre uma atividade que compete a entidades privadas. Na realidade, o Estado 

define regras de desenvolvimento da atividade, com a finalidade não somente de orientação, 

como também de sua implementação e fiscalização.
16

 

 Conforme ressaltado linhas acima, o urbanismo, de início, surgiu para o 

embelezamento da cidade. Posteriormente, evoluiu para questões sociais, ao se observar que 

os problemas socioeconômicos também se refletem na formação da cidade.  Dessa forma, o 

urbanismo desenvolveu-se para se tornar a ciência do estabelecimento humano, de modo a se 

considerar que a cidade, assim como a propriedade, deve cumprir algumas funções, devendo 

se mostrar um local adequado para o desenvolvimento da vida humana. 

 Sobre o assunto, Antônio Alberto Machado e Juliana Araújo Lemos da Silva afirmam 

que, mesmo o urbanismo tendo surgido como ciência da planificação dos espaços urbanos, 

atualmente tomou novas dimensões, ao ser identificado como o estudo das relações entre o 

espaço da cidade e a sociedade que nela habita. Assim, o urbanismo ultrapassa o 

planejamento físico da cidade para incluir também o planejamento de espaços institucionais 

nos quais serão travados outros tipos de relações, como políticas, econômicas e 

socioculturais. Claro está que o urbanismo está ligado ao planejamento para a participação, a 

liberdade e a cidadania.
17

 Eis aqui, também, a demonstração da estreita ligação entre o direito 

urbanístico com interesses difusos e coletivos, já que há interesse geral na ordenação racional 

dos espaços urbanos, a funcionalidade desses espaços, a boa qualidade de vida das pessoas 

que por eles circulam, bem como a gestão da cidade de forma democrática. 

 De fato, conforme ficará demonstrado ao longo de nossa exposição, a ordem 

urbanística é matéria de interesse geral e não somente de uma determinada vizinhança ou 

bairro. Um grande empreendimento mal planejado prejudica toda a coletividade urbana. A 
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 FOLQUE, André. Curso de direito da urbanização e da edificação, p. 8. 
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 CORREIA, Fernando Alves. Manual de direito do urbanismo, p. 141. 
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 MACHADO, Antônio Alberto. SILVA, Juliana Araújo Lemos da. Ministério Público na defesa das cidades e 
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prévia ordenação e ocupação do solo é providência indispensável para que as pessoas possam 

utilizá-lo nas funções urbanas elementares de habitação, trabalho, lazer e circulação. 

  Verificam-se duas vertentes entre os urbanistas: a dos utópicos e a dos pragmáticos. 

Os utópicos visam à criação de novas cidades, a partir da destruição daquelas previamente 

estabelecidas. Os pragmáticos pretendem a correção dos problemas das cidades já 

existentes.
18

 É claro que a vertente utópica não obteve êxito em seus propósitos, uma vez que 

seus projetos eram muito difíceis de serem implementados, levando ao desenvolvimento da 

segunda delas. Do pensamento pragmático decorreu a organização da legislação urbanística 

moderna, e, por decorrência, o urbanismo. 

  Para que seja possível corrigir os problemas urbanísticos, faz-se necessária a 

intervenção estatal para a restrição de direitos privados.
19

 Com efeito, se for concedida a 

máxima liberdade de gozo do direito de propriedade, nunca serão feitas construções em 

benefício da coletividade. Essa intervenção estatal se dá por meio de atividades urbanísticas 

que consistem, basicamente, em planejamento, política do solo, urbanificação e ordenação 

das edificações. 

 Acerca do assunto, salienta André Folque que deve o Poder Público atuar de modo a 

garantir a ordem pública na cidade, estabelecendo, por exemplo, normas de segurança contra 

catástrofes naturais; promover a ordem estética da cidade, com a beleza e harmonia das 

fachadas, preservação dos pontos de vista e dos monumentos; zelar pela proteção da saúde 

pública, mantendo normas de arejamento, iluminação natural e drenagem de esgotos; e prover 

o crescimento racional da cidade, com a salvaguarda dos prédios históricos e provendo a 

funcionalidade das estruturas existentes. Ademais, salienta ser também função do Poder 

Público “fomentar a justiça social contra a disputa crescente por um bem cada vez mais 

contingente no mercado e do qual tantos são excluídos – o espaço, em condições de 

dignidade e de equilíbrio com os demais recursos naturais”.
20
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 FOLQUE, André. Curso de direito da urbanização e da edificação, p. 8. 

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/posfau/n25/11.pdf


25 

 

3.4. O direito de propriedade constitucionalmente garantido e a intervenção do Poder 

Público na regulamentação do solo. 

 

  A regulamentação da utilização do solo urbano tem gerado aceso debate ideológico no 

que tange ao papel que deve ser desempenhado pelo Estado e, de outro lado, na proteção 

constitucional concedida ao direito de propriedade. 

Há que se considerar, de início, que a liberdade concedida no passado já se mostrou 

extremamente maléfica no presente. As cidades hoje encontradas são resultado do fracasso de 

uma ordem jurídica mais liberal, já que o mercado, com sua lógica especulativa, busca na 

propriedade apenas um valor de troca, o proveito econômico fornecido por uma mercadoria, 

deixando de atentar para questões sociais e ambientais que lhe são inerentes. Tais questões, 

evidentemente, terão relevância econômica no futuro, mas o pensamento liberal não faz este 

prognóstico futuro.
21

 

Conforme será tratado no Capítulo 6, o exercício do direito de propriedade se dá, com 

frequência, de maneira abusiva, o que justificou, na França, o desenvolvimento da teoria do 

abuso de direito que, naquele país, destinava-se às relações de vizinhança e aos atos 

meramente emulativos. Posteriormente, verificou-se que apenas a limitação do direito de 

propriedade não seria suficiente, sendo necessário conceder-lhe uma finalidade social, que 

levará ao desenvolvimento da doutrina da função social da propriedade. 

O que se observa, portanto, é que, a despeito do fato de o direito de propriedade ser 

constitucionalmente garantido, não é possível que se deixe ao titular do solo a livre decisão 

acerca do encaminhamento que dará ao mesmo, já que à propriedade é necessário que se 

atribua uma destinação de interesse público. A par desse interesse público, a propriedade 

remanesce um direito de titularidade privada e que pode ser conferida ao particular. Esse ente 

privado, entretanto, deverá, como contraprestação, zelar para que esta tenha a finalidade 

adequada. 

Tecendo comentários sobre o assunto, afirma Fernando Alves Correia, em 

considerações acerca do Direito Português, mas com preleção que se aplica perfeitamente ao 

Direito Brasileiro que:  

“O nosso ordenamento jurídico-constitucional rejeita, assim, no 

domínio dos solos urbanos, quer a ideologia liberal, que acredita sem 

reservas nas virtualidades da propriedade privada daquela classe de 
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solos e nos benefícios do livre funcionamento do mercado e defende, 

consequentemente, a abstenção de intervenção da Administração 

Pública na correcção das disfunções sociais que eles originam no 

processo urbanizador e, em geral, no aproveitamento do território, quer 

a ideologia socialista, defensora de uma nacionalidade ou 

municipalização geral do solo urbano e, por isso, da abolição da 

propriedade privada que incide sobre aquela classe de bens”.
22

 

  

 As observações aqui colocadas, contudo, não seguem livres de controvérsias e não são 

universalmente aceitas por todas as partes interessadas. É inevitável o conflito de interesses 

que se dará entre o interesse coletivo para a ordenação do espaço urbano e os interesses dos 

proprietários, que buscam obter o maior proveito do bem de sua titularidade.
23

 O proprietário 

sempre se oporá às limitações que lhe impeçam de explorar o seu solo da maneira mais 

completa possível. 

 O conflito existente entre o interesse do proprietário e do Poder Público, à toda 

evidência, somente pode ser equacionado a partir de normas de direito urbanístico. Assim, o 

poder público municipal, por meio de instrumentos disponíveis (sejam constitucionais ou 

oriundos de leis infraconstitucionais), deverá determinar a medida de equilíbrio entre os 

interesses individuais e coletivos, quanto à utilização do solo urbano, ou seja, da própria 

cidade. Como, porém, a propriedade ainda é conferida a título privado, em alguns casos, a 

intervenção urbanística deverá assegurar a justa indenização para o proprietário.
24

 Assim, 

quando há excesso de intervenção sobre a propriedade individual, há de se conceder 

indenização ao particular.  

 Ao longo do trabalho, pretende-se evoluir para outro pensamento: se o Poder Público 

deve indenizar quando extrapola sua intervenção na esfera privada, também o ente privado 

deverá oferecer algum tipo de compensação, quando extrapola sua intervenção na esfera 

pública, o que acontece, por exemplo, quando um determinado empreendimento gera grande 

impacto na circulação de determinada região. Trata-se de ideia que coaduna-se com o 
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fenômeno da publicização da propriedade.
25

 Esse assunto, contudo, será tratado com o devido 

vagar no transcorrer dos capítulos.
26

 

 Por ora, cumpre-nos apenas reiterar a relevância do Poder Público no desempenho da 

atividade urbanística, como bem salienta José Afonso da Silva: 

“Daí por que, hoje, se reconhece que a atividade urbanística é função 

pública. Mas, também, por ser uma atividade do Poder Público que 

interfere com a esfera do interesse particular, visando à realização de 

interesses da coletividade, deve contar com autorizações legais para 

poder limitar os direitos dos proprietários particulares ou para privá-los 

da propriedade. Essa atividade deve, pois, desenvolver-se nos estritos 

limites jurídicos, e isso decorre do fato de que toda planificação 

urbanística comporta uma disciplina de bens e de atividades que não 

pode atuar senão no quadro de uma regulamentação jurídica, pela 

delimitação que necessariamente põe à propriedade pública, ou 

privada, ou, mesmo, por tolher o gozo dela”.
27

 

 

 Á guisa de conclusão deste Capítulo, trataremos, brevemente, da função social da 

cidade. 

 

3.5. A função social da cidade. 

 

 O art. 2º do Estatuto da Cidade
28

 dispõe que “a política urbana tem por objetivo 

ordenar o pleno funcionamento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”, razão 

pela qual convém aferir o que seria essa função social dos centros urbanos. 

  A função social da cidade decorre da função social das propriedades que a integram
29

, 

mas a questão também deve ser vista por outro prisma, tendo em vista que as grandes cidades 

possuem problemas que lhes são próprios, e que nem sempre se relacionam apenas com a má 

utilização da propriedade privada. Por vezes, o maior problema da cidade é a falta de 
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planejamento e o indevido aproveitamento do espaço urbano. Isso demonstra a importância 

de se manter um plano de ação objetivando minimizar os impactos negativos dos processos 

que atingem a cidade. 

 Maria Sylvia Zanella Di Pietro, fazendo uma comparação da função social da cidade 

com a da propriedade privada, salienta que: 

“enquanto o princípio da função social da propriedade privada impõe 

um dever ao proprietário (e, de certo modo, exige a atuação do poder 

público para garantir o cumprimento do princípio), o princípio da 

função social da cidade impõe um dever ao poder público e cria para os 

cidadãos direito de natureza coletiva, no sentido de exigir a observância 

da norma constitucional”.
30

 

 

Sobre a função social da cidade, ou melhor, funções sociais, é importante trazer à 

baila a Carta de Atenas
31

, de 1933, preparada pela Assembleia Geral do Congresso 

Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM). Na Terceira Parte – Conclusões, da referida 

Carta, são enumeradas as quatro funções, quais sejam: alojamento saudável, de modo a 

garantir a existência de espaço, ar puro e sol; organização dos locais de trabalho a fim de que 

não representem a sujeição do indivíduo a condição desagradável, mas sim uma atividade 

natural; boa utilização das horas livres (lazer), de modo que sejam benéficas aos indivíduos; e 

eficiente circulação entre as diversas organizações da cidade. 

  Essas quatro funções sociais da cidade buscam resumir os princípios da Carta de 

Atenas, cujo conteúdo foi acolhido pela Constituição Federal de 1988 quando tratou da 

política urbana. Ainda que o art. 182 não elenque estas funções com clareza, determina que a 

política urbana deve garantir o bem-estar daqueles que habitam a cidade. Tem-se, portanto, 

uma cláusula aberta que deverá ter seu conceito preenchido com outros elementos do sistema. 

 No mencionado documento urbanístico (Carta de Atenas), busca-se esclarecer que a 

função do urbanismo não consiste simplesmente em crias vias de acesso, como se mostrou 

durante o período de prevalência das ideias liberais, deixando os quarteirões edificados 

abandonados “à aventura das iniciativas privadas”.  

  Os temas trabalhados no estudo ora apresentado têm por escopo a garantia do 

cumprimento das funções da cidade, especialmente no que tange à circulação, que deve ter 
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por finalidade estabelecer uma comunicação entre as outras três chaves: o habitar, o trabalhar 

e o recrear-se.  

  A circulação ganha maior importância se considerarmos as feições da cidade atual, 

que é mais populosa e mais compacta, com relações mais dinâmicas e interações sociais mais 

próximas e constantes. Em períodos anteriores, em que não havia uma interação tão grande, 

sempre se valorizou a limitação do conteúdo da propriedade por questões locais. Hoje, mais 

do que nunca, em razão desta interconectividade e dinamismo da cidade, as matérias de 

ordem local, como a vizinhança, por exemplo, ganham âmbito mais amplo. Verifique-se, 

nesse sentido, que Patrícia Faga Iglecias Lemos afirma que prédios vizinhos não são mais 

somente aqueles chamados lindeiros, mas também todos aqueles que possam “sofrer 

repercussões de atos propagados de prédios próximos ou ainda que com estes possam ter 

vínculo jurídico”.
32

  

 Verifica-se, portanto, que as modificações estruturais na cidade geraram também a 

alteração do conceito de vizinhança, o que indica a amplitude que ganharam as interações 

mais próximas entre os integrantes de uma cidade. 

 A análise detida das funções da cidade nos demonstra, também, que o direito 

urbanístico, a gestão urbana e o tratamento jurídico do direito de propriedade imobiliária não 

podem ser pensados separadamente.
33

 Em razão disso, trataremos, a seguir, do histórico da 

propriedade e das questões jurídicas mais relevantes, bem como de sua função social e da 

destinação do bem imóvel, para, em seguida, tratar de temas tipicamente de direito público, 

como as articulações entre os poderes público e privado visando à revitalização e a 

urbanização e a mitigação de impacto de empreendimentos privados, a fim de que, ao final, 

seja esclarecido em que medida a função social da propriedade propiciou a realização das 

referidas articulações e criou um fundamento para a cobrança de medidas mitigatórias a 

serem prestadas pelos proprietários. 
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4. CONSIDERAÇÕES SOBRE A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA 

PROPRIEDADE. 

 

 

 

 O estudo da evolução histórica da propriedade consiste, em um primeiro momento, na 

determinação do surgimento do conceito de propriedade privada, que lentamente caminha 

para uma concepção mais absoluta, intensificado na medida em que os objetos se tornam 

mais escassos.
34

 

  Posteriormente, parte-se de um conceito de caráter absoluto para um caráter cada vez 

mais restritivo, em reconhecimento à função social que deve ser conferida à propriedade. É 

em virtude desse fato que Sílvio Rodrigues prelecionava que a história da evolução da 

propriedade é, na verdade, a história da incessante redução dos direitos do proprietário
35

, o 

que levará, consequentemente, ao acolhimento de sua função social, como será analisado no 

momento oportuno. 

  

4.1. A propriedade privada sob a concepção de Aristóteles. 

 

  A visão de Aristóteles sobre a propriedade
36

 é objeto de grandes discussões e 

influenciou diversos pensamentos posteriores, razão pela qual cumpre ser tratada no presente 

trabalho. 

 Aristóteles defendia a manutenção da propriedade privada, mas desde que esta tivesse 

uso comum
37

, pois compartilhava a crença de Platão de que a desigualdade extrema na 
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distribuição de riqueza leva à luta entre classes.
38

 Antes de chegar a esta conclusão
39

, 

apresenta três espécies possíveis de organização da propriedade: i) o solo é objeto de 

propriedade privada, mas a produção é deixada para o consumo comum; ii) o solo é de 

propriedade comum, o cultivo também é comum, e a produção é dividida entre os indivíduos, 

para o seu consumo na medida da necessidade; e iii) o solo e o consumo são comuns, do 

modo que se pratica entre os povos “bárbaros”. Ao que tudo indica, Aristóteles infere que a 

melhor modalidade é a primeira, mas seu pensamento não é muito claro, tendo em vista que 

pretende que a divisão se dê amigavelmente entre as pessoas, e não a partir de forte comando 

estatal.
40

  

 A aquisição ilimitada de propriedade, no pensamento aristotélico, é incompatível com 

a virtude que se demanda na vida do cidadão. Por outro lado, a propriedade privada é 

defendida desde que seja utilizada moderada e generosamente
41

, desde que o proprietário 

divida parte de seus pertences com seus amigos.
42

 Ademais, a casa do cidadão, isto é, sua 

propriedade, é considerada como a unidade econômica primária da cidade, motivo pelo qual 

se trata de matéria de máxima relevância para o filósofo.
43

   

 A propriedade, sob essa concepção, é um atributo da família e exerce uma função 

instrumental de sustento daqueles que se submetem ao poder do dono da casa.
44

 Nessa 

esteira, verifica-se que aquele que se encontra no governo da casa deve prover o sustento de 

todos aqueles que se encontram sob o seu domínio, isto é, todos os seus familiares e os 

escravos, que também são vistos como propriedade – a propriedade viva.
45

 

 Aristóteles também faz uma interessante observação sobre a relevância do estudo da 

propriedade, assinalando que essa é uma questão sobre a qual todas as revoluções se voltam, 

motivo pelo qual sua regulamentação (ou a regulamentação de sua utilização) é 
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fundamental.
46

 Vê-se, aqui, um prenúncio da influência da noção de propriedade sobre as 

lutas de classes. 

 A propriedade é justificada, igualmente, no âmbito na cidade. Salienta Aristóteles que, 

também para o bem da cidade, é necessário que haja a propriedade privada, já que a 

propriedade coletiva dá origem a discussões e reclamações sobre o modo de distribuir as 

coisas e favorece a negligência de cada pessoa no tratamento das coisas que pertencem a 

todos.
47

 De outro lado, a propriedade privada estimula o amor próprio, favorece a amizade e 

torna possível o exercício de virtudes como a generosidade e a moderação. O exercício da 

generosidade e da moderação justifica, para o filósofo, o uso comum da propriedade privada. 

Acerca desse ponto, Aristóteles rejeita o entendimento de Platão de que a propriedade privada 

não pacifica conflitos, mas apenas gera discórdia social, assinalando que essa discórdia se 

deve à natureza humana, que não se modificará pela abolição do direito individual de 

propriedade.  Ademais, Aristóteles argumenta que as posses permitem que os homens atinjam 

um nível ético superior e pratiquem a caridade.
48

 

 É interessante notar, mais uma vez, que, de acordo com este posicionamento, o uso 

comum deve ser voluntário e não imposto, o que afasta o pensamento aristotélico dos regimes 

comunistas que se observaram no decorrer da história mundial. 

 Assim, a propriedade propicia a realização das funções próprias do dono da casa
49

 e 

ao mesmo tempo constitui a base da cidadania, já que somente os cidadãos são livres e 

podem ter propriedade.
50

 Na obra Retórica, Aristóteles fornece uma definição de propriedade 

muito próxima daquela que foi utilizada pelas sociedades modernas (e que contradiz a ideia 

que se infere da Política), prelecionando que a propriedade consiste na possibilidade de 

dispor ou alienar, compreendendo-se por alienação a doação ou a venda.
51

 Há que se fazer, 

assim, certo esforço de interpretação para que as duas visões sejam conciliadas: o proprietário 

tem amplos poderes sobre sua propriedade, mas deve utilizá-la com cautela e visando ao bem 

comum e à caridade. 
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 A propriedade tem inafastável “função social”
52

 no pensamento em análise, 

especialmente quando se analisa que a organização urbana e a busca de uma cidade bem 

equilibrada já se mostrava uma das preocupações de Aristóteles. Em uma das passagens de 

sua obra Política, o autor propôs a divisão do espaço da cidade em duas partes, uma de 

domínio público e a outra de domínio privado. A de domínio público deveria ser subdividida, 

sendo uma parte cabível à manutenção das refeições coletivas (oferecidas a todos os 

cidadãos) e a outra ao culto divino. No que tange à parte do domínio privado, cada cidadão 

receberia dois lotes de terra: um no centro da cidade e outro em suas fronteiras, o que teria 

por vantagem que todos se interessassem pelas guerras que periodicamente devem ser 

mantidas com os povos vizinhos.
53

 No que tange ao trabalho agrícola, este caberia 

exclusivamente aos escravos e a pessoas consideradas de raças inferiores, que seriam 

propriedade dos cidadãos, ou então da própria cidade.
54

  

  Miguel Nogueira de Brito entende que este pensamento aristotélico denota a 

configuração de uma propriedade privada sujeita a amplo grau de intervenção pelo poder 

político, assertiva essa que se corroboraria especialmente quando Aristóteles afirma que cabe 

ao legislador definir o modo específico de conseguir estabelecer o uso comum da propriedade 

privada.
55

 Ocorre que tal conclusão dependeria da clareza de um pensamento que não se 

verifica na obra analisada. Ao mesmo tempo em que sustenta que o uso comum da 

propriedade deve ser estabelecido pelo legislador e propõe uma divisão rígida do espaço 

urbano, Aristóteles também afirma que o uso comum deverá decorrer naturalmente da 

partilha dos bens entre amigos. Assim, parece-nos que a proposição do autor português é 

excessivamente radical.  

                                                           
52

 O termo “função social” não é utilizado por Aristóteles, mas pode ser inferido por meio da busca ao equilíbrio 

e da divisão adequada da cidade. 
53

 Politics, p. 215-7 (Capítulo X – Livro VII). Acerca dos terrenos fronteiriços, Aristóteles menciona que seus 

proprietários não podem participar de todas as deliberações da cidade porque têm interesses distintos dos demais 

cidadãos e preocupações maiores com a invasão de seu território. 
54

 Politics cit., p. 218 (Capítulo X – Livro VII). 
55

 O referido autor menciona que o pensamento de Aristóteles pode, inclusive, ser associado com o 

totalitarismo: “Neste contexto, situa-se num extremo, como se disse, a ideia de que é possível ver em Aristóteles 

a defesa de um amplo grau de intervenção do poder político na propriedade privada, em termos próximos 

daquele tipo de intervencionismo que hoje associamos aos regimes sociais democratas, ou, de forma ainda mais 

radical (e por isso mais anacrónica), uma tendência para o totalitarismo. No outro extremo, as leituras que 

tendem a aproximar a concepção da propriedade de Aristóteles da concepção liberal moderna tendem também, 

por vezes, a subestimar um aspecto essencial da concepção aristotélica: a justificação da propriedade não é aqui 

pensada em relação ao indivíduo enquanto tal, mas apenas enquanto chefe de família e senhor da casa, por um 

lado, e cidadão, por outro, qualidades que aliás se identificam” (BRITO, Miguel Nogueira de. A justificação da 

propriedade privada numa democracia constitucional, p. 84-5). 
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 O que se pode afirmar, com mais segurança, é que Aristóteles subordina a propriedade 

à política.
56

 A propriedade privada faz-se necessária somente porque as coisas mantidas em 

comum são negligenciadas, o que demonstra que a apropriação de bens é melhor para a 

comunidade e apenas em virtude disso é que deve ser incentivada. O fato de a propriedade ser 

necessária para a existência da cidade leva ao respeito à vida privada dos cidadãos e, em 

especial, daquilo que é apropriado de maneira particular. Essas são, em nosso entender, as 

principais contribuições do autor para o estudo da propriedade. 

 

4.2. A propriedade no Direito Romano. 

 

A primeira questão que se coloca acerca do Direito Romano é determinar se este 

conheceu o conceito de direito subjetivo e se a propriedade privada poderia ser entendida, já 

àquela época, como um direito subjetivo do cidadão. 

Miguel Nogueira de Brito discute essa questão, assinalando que, segundo Michel 

Villey, a palavra proprietas, somente utilizada na época clássica
57

, designaria a qualidade da 

coisa de ser própria a alguém, ou de ser objeto de apropriação, e não de um direito subjetivo. 

A proprietas seria uma qualidade indissociável da coisa.
58

 

  O mesmo autor esclarece que a propriedade não seria entendida como um direito 

subjetivo porque o direito romano clássico não estabelece uma divisão nítida entre a 

pretensão processual e o direito subjetivo substantivo. Para Villey, o direito subjetivo é uma 

espécie de direito retirado da própria essência do sujeito. Quanto ao conteúdo, seria um 

atributo da pessoa, uma faculdade ou poder individual do sujeito
59

, motivo pelo qual a 

acepção apresentada para proprietas não se coaduna com o conceito de direito subjetivo. 

Ocorre que a questão não é tão simples de ser colocada, tendo em vista que há várias 

acepções para o que se possa entender como direito subjetivo, sendo temerário simplesmente 
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 O Estado tem prioridade em relação à família e ao indivíduo de acordo com a concepção aristotélica conforme 

se observa logo no início da obra Política (Politics, p. 7 - Capítulo IV – Livro I). 
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Visscher, II – Revue Internationale des Droits de l’Antiquité. ano 2,tomo 3, 1949, p.431 apud BRITO, Miguel 

Nogueira de. A justificação da propriedade privada numa democracia constitucional, p. 33. 
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 VILLEY, Michel. La genèse du droit subjectif chez Guillaume d’Occam. In: Archives de Philosophie du 

Droit, n. 9, 1964, p. 242 apud BRITO, Miguel Nogueira de. Op. cit, p. 94. 
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estabelecer uma determinada vertente para atingir determinadas conclusões, que vão ao 

encontro do pensamento do doutrinador.
60

  

 Assim, reformulando o pensamento de Michel Villey para o que se entenda seja mais 

adequado, o que o doutrinador quer dizer é que a palavra proprietas relaciona-se com a 

característica da coisa de possuir um proprietário e não com a faculdade de ser proprietário de 

alguma coisa. Por decorrência, proprietas se encontra em oposição ao res nullius, que é a 

condição do bem que não possui qualquer proprietário. 

  Em acréscimo, o autor francês esclarece que o conceito de propriedade é muito amplo 

e não tem como objeto apenas as coisas, conforme esclarece Miguel Nogueira de Brito: 

“Nesse modo de ver, para o direito romano um homem (ou melhor, 

um cidadão) é dono de sua terra, dos seus escravos, do seu cavalo, 

mas também da servidão de passagem e do seu usufruto”.
61

 

 

Observa-se, igualmente, um conceito corpóreo de propriedade, que deriva da confusão 

da relação de propriedade com a própria coisa, ao passo que as servidões e usufrutos eram 

classificados como coisas incorpóreas por Justiniano
62

, porque, naturalmente, não podem se 

confundir com a própria coisa sobre a qual recaem. 

Afirma-se, especialmente ao final da Idade Média, que a propriedade romana é o 

paradigma de conceito absoluto de propriedade. É importante ressaltar, todavia, que o 

conceito é absoluto, mas não o seu conteúdo.  

  Com relação ao conteúdo, a propriedade seria absoluta se o proprietário não estivesse 

sujeito a restrições em relação às coisas de que era dono. Ocorre que já havia, em Roma, 

limitações mínimas do direito de propriedade
63

, motivo pelo qual não é absoluta no que tange 

ao seu conteúdo.
64
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 Miguel Reale, tratando sobre o tema, afirma que, sob a concepção de Bernhard Windscheid, o direito 

subjetivo é uma expressão de vontade juridicamente protegida. Sob essa conceituação, denota-se que a 

afirmação de Miguel Nogueira de Brito, inspirada em Michel Villey, não faria sentido (REALE, Miguel. Lições 
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substantivo porque o interesse pode ter tanto caracterização material quanto processual (REALE, Miguel. Op. 

cit., p. 254). 
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 BRITO, Miguel Nogueira de. A justificação da propriedade privada numa democracia constitucional, p. 5. 
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 BRITO, Miguel Nogueira de. Op. cit., p. 49. 
63

 Em sentido contrário, Fustel de Coulanges assinalava que não se admitia, entre os antigos, o despojamento 

forçado da propriedade, sendo desconhecida a desapropriação fundada em utilidade pública. O confisco somente 

poderia ser praticado em caso de sentença de exílio, quando o proprietário era desprovido da condição de 

cidadão. Também não seria admitida a desapropriação por dívidas, já que “o corpo do homem responde pela 

dívida, mas não a terra, porque esta é inseparável da família” (A cidade antiga – estudos sobre o culto, o direito 

e as instituições da Grécia e de Roma. Trad. J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 2.ed. São Paulo: Revista dos 
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 Acerca do assunto, Antônio dos Santos Justo relaciona diversas limitações ao direito 

de propriedade, como, por exemplo: a expropriação por utilidade pública, que nunca foi 

regulamentada por lei, mas que certamente existia na prática, caso contrário, teria sido 

inviabilizada a construção de aquedutos e estradas; as limitações aos proprietários ribeirinhos, 

que deveriam suportar a utilização da margem dos rios para atividades relacionadas com a 

navegação e a pesca; as limitações provocadas pelo trânsito público; a determinação de 

separação de 2,5 pés entre as casas e a proibição de incineração e a sepultura de cadáveres 

dentro dos limites da cidade, previstas na Lei das XII Tábuas; a proibição, no ano 56, de 

demolir edifícios para a venda especulativa de materiais; a possibilidade de transitar dentro 

de propriedade privada para acessar determinado sepulcro e honrar o deus Manes; bem como 

a proibição de desviar o curso natural do rio em prejuízo do vizinho, também prevista na Lei 

das XII Tábuas.
65

 

  No que tange ao conceito, a propriedade é absoluta porque decorre da exclusividade 

de relação mantida entre o proprietário e a coisa. Essa relação exclui quaisquer outros de 

manter uma relação semelhante com a mesma coisa. Os jurisconsultos romanos não 

elaboraram uma definição teórica sobre a propriedade, mas, na Idade Média, surgiram ao 

menos duas formulações, com base nos textos do Corpus Iuris Civilis: a primeira seria a do 

ius utendi et abudendi re sua, a fim de demonstrar os amplos poderes conferidos ao 

proprietário; a segunda, seria a resposta de Bártolo de Sassoferrato
66

 ao que seria a 

propriedade, ius de re corporali perfecte disponendi nisi legi prohibeatur, ou seja, o direito 

de dispor inteiramente de uma coisa corpórea, onde não haja lei que o vede.
67

  

  Ademais, convém salientar que o historiador Fustel de Coulanges relata se praticar, 

entre os gregos e romanos, desde a mais remota antiguidade, a propriedade privada, não 

havendo qualquer registro de que, em algum momento, a propriedade tenha sido coletiva 

nesses povos
68

, sendo questionável até mesmo se se verificava a comunhão entre celtas e 

entre os germanos, como é usualmente mencionado por diversos autores.
69

 

                                                                                                                                                                                     

Tribunais, 2011, p. 90). No entanto, há que se entender que este posicionamento diz respeito ao período anterior 

à formação das grandes cidades, quando romanos e gregos ainda se organizavam em tribos. 
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65
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GIRARD, Paul Frédéric. Manuel élémentaire de droit romain. Paris: Dalloz, 2003, p. 277. 
66
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67
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entre gregos e romanos. Na realidade, na Grécia se observava, em clara contradição ao princípio da superfície 
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  A explicação para este fenômeno é a indissociável ligação estabelecida entre a religião 

doméstica, a família e o direito de propriedade, esclarecendo o historiador que cada família 

devia manter seu próprio fogo sagrado e a adoração de seus deuses particulares que somente 

protegiam àquela família e a nenhuma outra. Assim como cada família tinha o próprio culto e 

o próprio fogo sagrado, deveria ter uma propriedade particular sobre o solo, um domicílio 

isolado. Ademais, a religião tornava necessário que o homem fosse sedentário, que se 

estabelecesse em um determinado local e que ali residissem todos os seus descendentes 

partidários do mesmo culto religioso. Nessa toada, salienta que: 

“Ao assentar-se o lar, é com o pensamento e a esperança de que ele 

ficará sempre no mesmo lugar. O deus instala-se nele, não por um dia, 

nem só para a precária vida de um homem, mas para todo o sempre, 

enquanto esta família existir e dela restar alguém para conservar-lhe a 

chama em sacrifício. Assim, o lar toma posse do solo; apossa-se desta 

parte da terra e ele a faz sua. Ela é propriedade dele”.
70

 

 

  Muito importante, igualmente, era estabelecer os limites entre uma propriedade e 

outra, por qualquer meio cabível, a fim de deixar demarcada a área de influência da religião 

doméstica. Essa contingência trazida pela religião delineou a essencial marca do direito de 

propriedade: o estabelecimento de limites ou fronteiras. A fim de ilustrar a importância dessa 

delimitação, basta se observar que, em Roma, era estabelecido em dois pés e meio a largura 

do espaço livre que deveria separar duas casas.
71

 Este vão livre era destinado ao “deus do 

limite”. 

  Outro ponto relevante para o estabelecimento da propriedade privada nestes povos foi 

o culto aos antepassados. As sepulturas deviam se localizar na propriedade da família, para 

que fossem feitos os cultos exigidos, as refeições periódicas aos mortos, e demais 

                                                                                                                                                                                     

solo cedit, a partilha da colheita, mas não a partilha da propriedade sobre a qual ocorreu a plantação. Em sentido 

contrário, Washington de Barros Monteiro, que assinala que não existia propriedade privada justamente porque 

a propriedade era associada à família e não a um indivíduo particular (Curso de Direito Civil – direito das 

coisas, v. 3. 38. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 80). Em que pese o entendimento do autor, o fato de um 

determinado bem pertencer à família e não a uma pessoa individualmente considerada não significa que não se 

admitia a propriedade privada, muito pelo contrário: a propriedade pertence àquela família e não pode ser 

utilizada por outras. 
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celebrações. Diversas leis impediam que as sepulturas fossem deslocadas ou demolidas, pois 

representam uma parte da propriedade que pertence eternamente a uma determinada família. 

Assim, a religião doméstica não poderia existir sem a propriedade privada. O 

isolamento do domicílio e da sepultura tornava impossível a vida em comum.
72

 

  Mencione-se, igualmente, que Fustel de Coulanges sustentava ter forte convicção de 

que a propriedade, nos primórdios de fundação das cidades gregas e romanas, era inalienável, 

o que conferiria ao direito de propriedade um caráter muito mais absoluto do que à época das 

sociedades modernas.
73

 

 Dessa maneira, tem-se que a propriedade privada era essencial para a manutenção da 

religião doméstica. Posteriormente, o conceito romano de propriedade privada evoluiu para a 

manutenção de outros interesses, como a dissolução do coletivismo agrário e a conquista 

militar de novos territórios, interesses estes que levaram naturalmente à extensão da 

propriedade privada.
74

 

 Richard Pipes assinala, igualmente, que os romanos contribuíram para a formação de 

um conceito absoluto de propriedade com o desenvolvimento do termo dominium, que se 

aplicava tanto aos imóveis quanto aos escravos, e que não se encontrava no vocabulário 

grego. Eram características do domínio: ser obtido por meios lícitos, ser exclusivo, ser 

absoluto e ser permanente. A partir dessas características, o domínio foi definido como a 

possibilidade de usar e consumir uma coisa de acordo com a lei, tendo a lei romana feito 

grandes progressos no que tange a todas as nuances do direito de propriedade, de forma a 

torná-lo o mais amplo possível.
75

 

 Os conceitos de propriedade advindos do Direito Romano sofreram transformações 

durante a Idade Média, como trataremos a seguir. 
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4.3.  O desenvolvimento da propriedade na Idade Média. 

 

 Durante a Idade Média a propriedade privada passa a ser desenhada com novos 

contornos, mas é um equívoco pensar que tenha sido gravemente atingida em seu âmago.  

  A servidão permitia que os vassalos, por meio de seu trabalho, acumulassem capital, o 

que não se verifica com relação aos escravos durante a Antiguidade. Ademais, a posse de 

parcelas do solo, concedidas, inicialmente, pelas gens ou tribos aos indivíduos, foi 

fortalecida, sendo admissível a transmissão da propriedade por herança. Também se 

desenvolveu a faculdade de alienação da terra, que se tornou mercadoria, podendo ser 

vendida ou penhorada.
76

  

  A ideologia cristã, contudo, em um primeiro momento, constituiu um obstáculo ao 

desenvolvimento da propriedade privada, o que levou diversos doutrinadores a estabelecer 

conceitos que pudessem conciliar os ideais cristãos e a apropriação pessoal. Com essa 

finalidade passa-se à utilização do termo dominium, cujo aparecimento não se deu nos 

primórdios do Direito Romano, mas sim em momento já posterior da civilização romana, 

tendo atingido o ápice de emprego durante a Idade Média, já que para os estudiosos da área 

teológica, a ideia de poder era natural, e decorria do próprio domínio exercido por Deus sobre 

os homens.
77

 A partir dessa concepção, o homem não é proprietário porque possui 

concretamente a coisa, mas porque possui uma vontade de exercer sobre ela o seu domínio. 

Segundo Miguel Nogueira de Brito, Marsilius de Pádua define dominium como o “poder de 

apresentar uma pretensão em relação a algo adquirido de acordo com a lei e a de excluir 

outros do seu gozo”. Esse termo, assegura o mesmo autor português, acabou por designar o 

poder sobre a coisa, ou apenas sobre o uso ou usufruto da coisa, ou sobre todos esses 

concomitantemente.
78

 

 É dentro desse contexto – de conciliação entre a propriedade privada e o pensamento 

cristão - que deve ser entendido o pensamento de Santo Tomás de Aquino, para quem a 

propriedade é um desenvolvimento do direito natural promovido pela razão humana, ou seja, 

a apropriação privada sempre pertenceu ao domínio do direito natural, motivo pelo qual o 

autor a enquadra no âmbito do ius gentium.
79

 Assim, a propriedade é vista como um direito 

natural e como um princípio moral. 
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  Esse direito de utilização privada, contudo, deve ser conjugado com a submissão ao 

uso comum dos excessos que cada um eventualmente possuir em benefício daqueles que se 

encontram em estado de necessidade, o que significa que o supérfluo deve ser repartido. A 

apropriação e uso em comum encontram fundamento no direito natural, já que o mesmo bem 

é simultaneamente próprio – porque submetido à propriedade e comum – porque deve ser 

repartido em caso de necessidade extrema.
80

 Saliente-se, porém, que a comunhão de bens não 

tem força coercitiva.
81

 

  A importância do pensamento de Santo Tomás de Aquino jaz na superação filosófica 

do mito da comunidade originária de bens. Fazia-se necessário que fossem trazidos 

argumentos que justificassem a propriedade privada e a apropriação individual, já que, na 

Idade Média, a propriedade em comunhão era vista como condição histórica do homem no 

“estado de inocência”. Santo Tomás filiou-se ao pensamento aristotélico ao aceitar a natureza 

política da propriedade e afirmar que a comunidade de bens nunca existiu como condição 

normativa. Segundo o autor, ainda que todas as coisas pertençam a Deus, é necessário que 

haja a propriedade privada porque a propriedade comum não promove eficiência ou 

harmonia, mas tão somente a discórdia.
82

  

 O posicionamento de Santo Tomás de Aquino veio a ser especialmente interessante 

posteriormente, já que a propriedade privada passou a ser arduamente defendida pela Igreja 

Católica. 

 A partir do final do século XIII, uma forte controvérsia se estabeleceu na Ordem 

Franciscana entre os chamados “espirituais”, que defendiam a renúncia de todas as posses, e 

os “conventuais”, que desejam manter as posses obtidas pela ordem. Durante o papado de 

João XXII, os espirituais foram esmagados e, alguns deles, condenados à morte. Em uma 

bula datada de 1323, o Papa declarou que seria uma heresia declarar que Cristo e os 

Apóstolos não tinham posses. Algum tempo depois, em outra bula, o mesmo Papa declarou 

que a posse dos homens na terra não difere da propriedade assegurada por Deus sobre o 

universo. Com o término da Idade Média, o pensamento de que a propriedade é uma 

abominação acabou por ser definitivamente afastado pela Igreja Católica, já que esta se viu 
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compelida a reagir contra as espoliações feitas pelas autoridades seculares. Não se passou 

muito tempo para que se desenvolvesse a teoria de que a propriedade da Igreja – e, por 

decorrência, dos fiéis - é inalienável
83

, no sentido de que não lhe pode ser tomada 

injustificadamente pelos governantes.   

 No mesmo período histórico, ainda que a terra fosse de crucial importância, perdeu-se 

o caráter unitário da propriedade, já que sobre ela há uma concorrência de proprietários. 

Conforme esclarecido anteriormente, o conceito de propriedade no Direito Romano era 

considerado absoluto porque somente poderia haver um proprietário sobre cada imóvel, já 

que as partes dele destacáveis não eram vistas como objeto de propriedade separada.
84

 Na 

Idade Média, contudo, esse conceito absoluto é superado pela divisão entre domínio direto ou 

eminente
85

 (dominium directum), pertencente ao senhor feudal, e domínio útil (dominium 

utile), cabente ao vassalo.
86

  

  Aquele que possui o domínio eminente concede o direito de utilização econômica do 

bem e recebe, em retorno, serviços ou rendas. Por sua vez, aquele que possui o domínio útil 

permanente, apesar de suportar diversos encargos, também é proprietário.
87

 O feudalismo 

introduz, assim, uma nova forma de relação intersubjetiva intitulada de servidão ou 

vassalagem, sistema pelo qual o servo se submete ao poder do senhor proprietário das terras, 

permanecendo vinculado à gleba por ele ocupada.
88

 

 A divisão entre domínio direto e domínio útil foi superada no período clássico, no 

qual se fortaleceu o capitalismo. A concepção romana de propriedade seria, então, absorvida 

pela cultura jurídica da Europa continental por meio do trabalho dos glosadores, que 

trouxeram à discussão novamente o conceito unitário da propriedade. 

  A ideia de domínio direto e domínio útil, entretanto, não se perdeu completamente. Na 

França, trabalhou-se com a noção de que é o domínio útil que possui a verdadeira natureza de 

propriedade, pensamento este consolidado pelos trabalhos de Robert-Joseph Pothiers
89

, que 
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tinha por escopo acabar com certos privilégios medievais e consolidar a propriedade da 

burguesia. Durante a Revolução Francesa, o domínio útil é definitivamente transformado na 

propriedade moderna, havendo o abandono da divisão bipartida da propriedade, como será 

esclarecido mais adiante.
90

  

 

4.4. A propriedade e o Estado absolutista em Thomas Hobbes. 

 

 O período moderno é o período de ascensão da propriedade privada, assim como o da 

liberdade de contratar.
91

 Esse fenômeno se deve, principalmente, a dois fatores: o 

crescimento do individualismo e o ressurgimento da ideia estoica da Lei da Natureza.  

  O individualismo levou à visão de que a comunidade é uma abstração feita da 

comunhão de indivíduos, e o bem-estar comum corresponde à soma total da propriedade 

individual. A Lei da Natureza é buscada a partir de uma releitura dos textos romanos 

literários e legais, afirmando-se que os seres humanos possuíam direitos inatos que os 

Estados não poderiam violar porque estes últimos haviam sido criados com o propósito 

específico de protegê-los. Desenvolve-se o pensamento de que a Lei da Natureza (ou Natural) 

é racional, imutável e transcende às leis humanas e que um dos seus principais aspectos é a 

inviolabilidade da propriedade privada, razão pela qual os soberanos têm a obrigação de 

respeitar os pertences de seus súditos, mesmo quando estes não participem ativamente do 

Estado.
92

 

 O conceito de propriedade também passou por uma profunda transformação, de modo 

a representar não somente as coisas materiais que um indivíduo poderia obter, mas também 

tudo aquilo que teria direito a reivindicar como seu.
93

 A propriedade é vista como condição 
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do individualismo e do reconhecimento da liberdade pessoal. Na Inglaterra do século XVII, 

essas ideias adquiriram relevância política já que podiam enfraquecer a coroa britânica. As 

prerrogativas da coroa, portanto, tinham de ser defendidas, e passaram a sê-lo por vários 

teóricos, sendo deles o mais conhecido Thomas Hobbes, que ora se analisa. 

Thomas Hobbes é contemporâneo da revolução de 1640, de Oliver Cromwell, razão 

pela qual seus escritos, concebidos principalmente entre os anos de 1640 e 1651, foram feitos 

em período de grande instabilidade política e social, durante e imediatamente após o reinado 

de Carlos I. Seus estudos iniciam-se com a seguinte indagação: com que fundamento uma 

pessoa poderia reivindicar algo como seu? Ou, seja, questiona-se a origem do direito de 

propriedade e a este questionamento Hobbes responde que a propriedade deriva do 

consentimento.
94

  

Segundo seu entendimento, o homem não é um animal naturalmente social, como 

afirmava Aristóteles. No estado de natureza
95

, o homem pensa ter direito a tudo e vive em 

condição de guerra.
96

 É nesse contexto que surge a chamada lei da natureza (lex naturalis) 

que, segundo o autor: 

“é a norma ou regra geral estabelecida pela razão que proíbe o ser 

humano de agir de forma a destruir sua vida ou privar-se dos meios 

necessários à sua preservação.  

Uma vez que a condição humana (como vimos no capítulo anterior) é a 

da guerra de uns contra os outros, cada qual governado por sua própria 

razão, e não havendo algo de que o homem possa lançar mão para 

ajudá-lo a preservar a própria vida contra os inimigos, todos têm direito 

a tudo, inclusive ao corpo alheio. Assim, perdurando esse direito de 

cada um sobre todas as coisas, ninguém poderá estar seguro (por mais 

forte e sábio que seja) de que viverá durante todo o tempo que 

normalmente a Natureza nos permite viver. O esforço para obter a paz, 

durante o tempo em que o homem tem a esperança de alcançá-la, 

fazendo, para isso, uso de todas as ajudas e vantagens da guerra, é uma 

norma ou regra geral da razão. A primeira parte dessa regra encerra a 
                                                                                                                                                                                     

iguais relacionados entre si como proprietários de suas próprias capacidades e o que eles adquiriram com esse 

exercício. A sociedade consiste em relações de troca entre proprietários. A sociedade política se torna um 

instrumento calculado para a proteção dessa propriedade e para a manutenção de uma relação ordenada de 

troca). 
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lei fundamental da Natureza, isto é, procurar a paz e segui-la. A 

segunda, a essência do direito natural, que é defendermo-nos por todos 

os meios possíveis”.
97

 

  

Assim, tendo em vista que os indivíduos se encontram naturalmente em estado de 

guerra
98

, é necessário que consintam em uma determinada organização para a manutenção da 

paz – a solução é o Estado absolutista.
99

 De acordo com este autor, o poder do governante 

deve ser absoluto, caso contrário perpetua-se o estado de guerra. Não há que se questionar se 

a autoridade é justa, pois não existem pessoas que se encontrem em posição de julgá-la.
100

 

Segundo Hobbes, existe igualdade moral entre os homens e seus desejos
101

, e é justamente 

essa condição igualitária que leva ao estado de guerra; assim, é necessário que o Estado seja 

superior a todos os súditos, os quais são controlados através do temor.
102

 Ademais, é 

necessário que aquele que tem o poder soberano possa indicar seu sucessor, caso contrário, 

sempre que este tivesse de ser escolhido, voltar-se-ia a uma sociedade fragmentada.
103

 

 O Estado é necessário para a garantia da propriedade privada, mas um Estado tão 

fortemente delineado leva, naturalmente, a um conceito mais frágil de propriedade individual, 

o que não se coadunava com o pensamento da burguesia, que àquela época buscava a 

autonomia do proprietário para fazer com as suas posses o que bem quisesse. Na Idade 

Média, como visto anteriormente, o direito de propriedade era limitado não somente em razão 

de costumes e obrigações, mas também em razão de concepções religiosas. Na Idade 

Moderna, entretanto, buscam-se amplos direitos para alienar e utilizar os bens, o que 

demonstra a inadequação do pensamento hobbesiano. 

  Ainda que Hobbes reconheça a necessidade de superação das limitações feudais à 

propriedade, sustenta que todas as terras e bens devam ser controlados pelo soberano, o que 

representa grave entrave aos interesses da burguesia. É em razão desse posicionamento que o 
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autor afirma que: “o poder que um súdito tem sobre suas terras consiste no direito de excluir 

todos os outros súditos do uso dessas terras, mas não de excluir o soberano, quer este seja 

uma assembleia, quer um monarca”.
104

  

  Assim, a propriedade privada é a criação do Estado que protege os proprietários 

apenas da transgressão de seus semelhantes, já que a autoridade do soberano deve ser 

absoluta. Como foi o monarca quem tornou a propriedade possível, ele tem um direito 

legítimo sobre ela, podendo taxá-la ou confiscá-la como entender melhor, sem o 

consentimento dos súditos.
105

 A divisão das terras tem por escopo a garantia da paz e da 

segurança de todos, razão pelo qual os desígnios do Estado devem ser respeitados.
106

 

 Hobbes também nega que haja um direito sagrado ou natural à propriedade, 

afastando-se do pensamento de Locke, que será estudado a seguir. A burguesia pretendia 

fundamentar a propriedade privada em um direito anterior e superior ao Estado, razão pela 

qual o pensamento hobbesiano não servia aos seus propósitos e acabou por não ser aplicado 

na Inglaterra, especialmente depois que a classe burguesa definitivamente toma o poder com 

a Revolução Gloriosa de 1688.
107

 

 É interessante notar que, por via transversa, Hobbes já reconhecia uma função pública 

à propriedade, que devia servir à organização do Estado, afastando antecipadamente a ideia 

de que a propriedade é um direito decorrente da própria personalidade da pessoa, como 

sustentaram alguns de seus contemporâneos. Seu pensamento, contudo, nunca chegou a ser 

popular, porque seus postulados sobre a natureza do homem não eram lisonjeiros, suas 

conclusões políticas não eram liberais
108

, e sua lógica parecia negar ao ser humano a 

dignidade que pretendia lhe conceder a sociedade do século XVII. 
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4.5. A propriedade privada e o individualismo segundo John Locke. 

 

  O trabalho de John Locke está profundamente ligado à teoria da lei natural 

anteriormente mencionada, no entanto é normalmente apresentado como um contraponto à 

visão de Hobbes. 

 O pensamento de Locke sobre a propriedade normalmente é relacionado à proteção da 

sociedade de mercado do século XVII, tendo em vista que, conforme esclarecido no item 

anterior, o homem é considerado verdadeiramente humano em razão da propriedade de sua 

própria pessoa, que se reflete sobre os bens passíveis de apropriação. Os direitos naturais 

inalienáveis do indivíduo, segundo o pensador em análise, constituem o cerne do estado civil, 

razão pela qual Locke é considerado o pai do individualismo liberal.
109

 

  Preliminarmente, cabe salientar que o contexto em que foram escritos os Dois 

Tratados de Governo é o do combate político dos Whig na oposição ao trono da Inglaterra 

pelo católico Duque de York, bem como do apoio ao desenvolvimento comercial e do 

aumento do poder do parlamento em detrimento do poder real e da excessiva influência do 

clero e da grande aristocracia.
110

 Por outro lado, seus pensamentos ainda se encontram 

imbuídos de conteúdo religioso, assim como os de Santo Tomás de Aquino outrora 

estudados. 

 Em razão do viés religioso, a primeira preocupação de John Locke é justificar a 

propriedade privada em consonância com as Escrituras, que indicam ser comum a 

propriedade de todas as coisas no início dos tempos. Acerca desse primeiro questionamento, 

Locke desenvolve a tese de comunidade negativa, de modo a afirmar que no início de todas 

as coisas há ausência de qualquer forma de apropriação – todas as coisas são nullius
111

; a 

terra e os seus frutos foram dados para os homens para que dela fizessem uso comum. A 

propriedade privada surgirá a partir do trabalho que o homem dedica às coisas comuns. 

 Locke, assim como Hobbes, é um jusnaturalista, e sustenta que a passagem do estado 

de natureza para o estado civil se faz mediante o contrato social. No entanto, Locke afirma 
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que os homens viviam, no estado pré-social, em situação de liberdade e igualdade
112

, em 

situação que, em princípio, é pacífica e não beligerante.
113

 Locke afirma que o estado de 

natureza é um estado de perfeita liberdade em que todos os homens se colocam em posição 

de igualdade, por identificarem possuir a mesma natureza.
114

 Acrescenta, ainda, que, no 

estado de natureza, as pessoas, utilizando de sua própria racionalidade, podem fazer valer 

seus próprios direitos e impedir a violação de sua propriedade (física e material).
115

 É claro, 

porém, que a falta de um poder coercitivo gera inúmeras inconveniências, o que recomendará 

a formação de um governo civil.  

  Ademais, o pensamento dos autores também diverge no que tange ao conteúdo do 

contrato social: Hobbes afirma que este contrato é de submissão dos homens ao Estado, para 

que tenham suas vidas protegidas (a liberdade é trocada pela segurança), ao passo que Locke 

teoriza a existência de um pacto de consentimento, pelo qual os homens concordam 

livremente em formar a sociedade e consolidar direitos que já lhe pertenciam naturalmente.
116

 

E por que os homens concordaram em viver em sociedade? Para que lhes fossem garantidos 

direitos de propriedade
117

, já que, com o desenvolvimento das relações comerciais e a 

instituição da moeda, surgiram a cobiça e a discórdia, o que motivou as pessoas a abrirem 

mão de sua liberdade ilimitada em troca de segurança e da conservação de suas posses.
118

 

 Locke diferencia o estado de natureza, acima descrito, de um estado de guerra, 

caracterizado como aquele em que uma pessoa tenta colocar a outrem sob o seu poder 

absoluto. Não necessariamente os homens em estado de natureza se encontram em estado de 

guerra, mas a conveniência de um juiz institucional que possa decidir entre os litigantes 

conduz os homens a formarem uma sociedade e abandonarem o estado de natureza.
119

 A 

solução para Locke, contudo, não é aquela oferecida por Hobbes, de um soberano com poder 

absoluto ou arbitrário; a monarquia absoluta é refutada e colocada como incompatível com a 

sociedade civil.
120

 

 Esse posicionamento tem como uma de suas consequências o afastamento da ideia de 

que o soberano é titular de um domínio eminente sobre todos os solos, inclusive sobre 
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aqueles sobre os quais se constituiu propriedade privada. O combate à tirania é muito forte no 

trabalho de Locke, que a identifica com o abuso do poder e com o desvio de finalidade: o 

tirano visa ao próprio benefício e não ao bem-estar social.
121

 A desapropriação passa a ser 

entendida como um direito anômalo do Estado que somente pode ser realizado com a justa 

indenização. 

A utilização do termo “property” em seus trabalhos denota dois significados: um de 

sentido amplo, que abrange todos os direitos da pessoa, e um mais restrito, referente aos 

direitos de propriedade sobre os bens exteriores (móveis e imóveis).
122

 Assim, a propriedade 

é entendida, lato sensu, como a extensão da própria pessoa, de seu direito natural e é, por isso 

mesmo, um direito sagrado e inviolável.
123

 Como visto anteriormente, este posicionamento é 

diametralmente oposto ao de Hobbes, para quem a propriedade é conferida pelo Estado e 

pode por ele ser suprimida. Dessa maneira, a propriedade no estado de natureza só pode ser 

encontrada na teoria de Locke, e não na hobbesiana.
124

 

 É inovadora a identificação, promovida pelo autor, da propriedade com o trabalho 

individual: a propriedade passa a existir quando um indivíduo aplica seu trabalho a objetos 

que não pertencem a ninguém, não sendo necessário que haja consenso das demais pessoas 

para a apropriação.
125

 O trabalho também é visto por Locke como uma riqueza individual que 

pode ser utilizada pelo seu titular a serviço de outras pessoas, e é necessário que isso seja 

assim feito, porque o trabalhador não tem qualquer outra propriedade a não ser seu próprio 

trabalho.
126

 O pensamento de Locke, em razão deste aspecto em específico foi utilizado pelos 

socialistas do século XIX para questionar o fato de, no sistema capitalista, o trabalhador não 
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auferir os frutos do seu trabalho.
127

 Trata-se, contudo, de um equívoco porque Locke jamais 

asseverou que o trabalhador deveria remanescer com a integralidade do produto de seu 

trabalho. Não bastasse isso, o pensador em análise não era, sequer remotamente, um defensor 

do comunismo, tendo, ao contrário, justificado as diferenças entre as classes ao considerar 

que a classe trabalhadora é incapaz da manutenção de uma vida racional.
128

 

  A associação entre o trabalho e a propriedade é criticada por alguns autores porque, 

dentro desse contexto, seria difícil justificar a herança. Ocorre que Locke afirma textualmente 

que o trabalho, apenas no princípio, deu início a um título de propriedade.
129

 Posteriormente, 

a sociedade caminhou para estabelecer outras formas de aquisição de propriedade. Sendo 

assim, não se sustentam as críticas no que tange a este ponto. 

 Cumpre ressaltar, igualmente, que o individualismo leva à concepção da propriedade 

em seu caráter absoluto. Para Locke, as leis da comunidade não podem tirar das pessoas 

qualquer parte de sua propriedade sem o seu consentimento
130

, afastando o poder despótico 

do monarca. Isso não significa, porém, que o direito de propriedade não encontre limitações; 

as limitações, segundo seu pensamento, estão relacionadas à caridade
131

 e são chamadas, por 

Miguel de Brito Nogueira, de limites da deterioração e da suficiência.
132

 Respeitados esses 

limites, não há prejuízo para os outros em decorrência da apropriação natural de cada 

indivíduo. 

 Do limite da deterioração decorre que o indivíduo pode se apropriar de tudo que puder 

utilizar antes que se estrague. É contrário ao direito natural alguém apropriar-se de uma 

quantidade de produção ou qualquer outra coisa que possa se deteriorar antes de ser 

consumida. É ainda contrário ao direito natural que alguém se aproprie de uma quantidade de 

terra se alguma de sua produção se deteriorar antes do consumo. O limite da suficiência, por 

outro lado, estabelece que o sujeito pode se apropriar de tudo que esteja a seu dispor desde 

que deixe o suficiente para consumo dos demais.
133

  

 O pensamento de Locke, contudo, sofreu interpretações diferentes por historiadores 

do direito no que tange a estas limitações. Crawford Brough Macpherson, por exemplo, 

entende que estas limitações somente se aplicam ao “estado de abundância” (ou de natureza) 

e não depois da introdução do dinheiro na sociedade, já que, nesse segundo momento, 
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qualquer produção pode ser trocada por dinheiro, sem que haja deterioração. Com isso, Locke 

justificaria o capitalismo, ao autorizar que o excedente, ao invés de ser repartido com os 

demais, seja convertido em pecúnia.
134

 O capitalismo, de acordo com o autor canadense, seria 

justificado em sua plenitude, independentemente de outras considerações e contextualizações 

históricas. 

 Miguel Nogueira de Brito não partilha desse entendimento e salienta que o direito de 

usar, consumir e alienar a coisa, bem como excluir que terceiros o façam, no pensamento de 

Locke, deve ser harmonizado com três exigências: os bens não podem ser utilizados de 

maneira destrutiva e negligente; os bens supérfluos devem ser utilizados em benefício 

daqueles que se encontram em situação de necessidade extrema; e a propriedade deve ser 

voltada para o bem-estar da família e não somente de um único indivíduo. Acrescenta o autor 

português, in verbis: 

“aquilo que ele parece advogar é, não a apropriação ilimitada, mas o 

trabalho produtivo, não a apropriação capitalista tendo o vista o 

benefício individual, mas a riqueza nacional alcançada através do 

comércio externo. Ou seja, a perspectiva adoptada por Locke parece 

ser ainda a do mercantilismo e não a do capitalismo”.
135

 

 

 Entende-se aqui ser necessário conciliar o pensamento de Macpherson e Miguel 

Nogueira de Brito, já que, de um lado, Locke é claro ao estabelecer que não se pode mais 

falar em limites de suficiência e deterioração depois que os homens acordaram que “um 

pedacinho de metal amarelo que se conserva sem se perder ou apodrecer valeria um pedaço 

grande de carne ou todo um monte de grãos” e, com isso, concordaram com a posse desigual 

e desproporcional da terra
136

, motivo pelo qual aqueles dois limites à propriedade 

efetivamente não se adaptam aos tempos modernos, conforme asseverado por Macpherson. 

Por outro lado, assiste razão a Miguel Nogueira ao asseverar que Locke tem preocupação 

com o que pode ser chamado de uma função social da propriedade, ainda que esta questão 

não tenha sido bem desenvolvida em seus trabalhos literários.  

 No final do século XVIII, passou-se a buscar um novo enfoque para a propriedade 

porque os liberais ingleses, que haviam recorrido à teoria da Lei Natural para proteger sua 

propriedade privada, temiam o uso que os radicais franceses faziam dessa. De fato, o instituto 
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da propriedade privada atingiu máxima consagração na Inglaterra, mas viria a sofrer fortes 

ataques no ancien régime francês. 

 

4.6. A propriedade privada segundo Kant. 

 

 Tratou-se, anteriormente, de dois jusnaturalistas que utilizam a ideia de contrato social 

para justificar a transição do estado de natureza para o estado civil. Immanuel Kant substitui 

essa argumentação pelas condições apriorísticas da comunidade originária dos bens e a 

vontade reunida de todos no estabelecimento da propriedade privada.
137

 A propriedade é vista 

como realidade própria da razão prática. Ademais, na constituição da ordem da propriedade 

estão já presentes os princípios que presidem à fundação de um corpo político. 

 O autor parte da premissa de uma comunidade originária dos bens (estado de 

natureza), no qual a propriedade é meramente precária. Sua completude somente pode ser 

vislumbrada no estado civil. Hobbes partilha do mesmo entendimento, mas justifica a 

transição de um estado para o outro pelo temor e pela busca de segurança. Kant, por outro 

lado, justifica-a como uma exigência da razão prática, salientando que a transição para a 

sociedade civil é um dever universal e que decorre de um pensamento a priori da razão. Não 

se duvida que os homens em estado de natureza tendam a se hostilizar, mas a passagem de 

um estado para outro, de acordo com o autor alemão, não respeita motivos utilitaristas, 

tratando-se de um imperativo moral, porque o estado civil é a realização da ideia de 

liberdade.
138

 

 Kant recusa o chamado dilema hobbesiano, no qual se deve escolher entre liberdade 

sem paz ou paz com submissão ao Estado. O doutrinador compatibiliza teoricamente as duas 

questões, ao afirmar que as leis dos soberanos são as leis escolhidas pelo próprio cidadão. 

Dessa forma, o Estado é um instrumento necessário para a conquista de liberdade de sujeitos 

individuais. 

 Não há, ao contrário do que se verifica em Locke, o entendimento de que a 

propriedade é um direito natural de os homens utilizarem as coisas exteriores para a sua 

manutenção e sustento, nelas aplicando o seu trabalho. Kant coloca em relevo o papel do 
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Estado na conformação e limitação da propriedade
139

 e relaciona a transição para a sociedade 

civil como um dever moral, do qual são dotados todos os homens, por serem racionais. 

 Os direitos de propriedade são, portanto, direitos adquiridos e não direitos inatos.
140

 

No estado de natureza, cada pessoa tem a posse do que é seu temporariamente, ao passo que, 

na sociedade civil, essa posse é peremptória, visto que o indivíduo pode valer-se da coação 

pública para garantir seus direitos. Essa é um pensamento que já havia sido tratado por 

Locke, que entendia ser função da sociedade civil conceder às pessoas a segurança que o 

estado de natureza, ainda que não fosse pacífico, não poderia fazê-lo.  

 Ao Estado cabe, assim, regular o direito de propriedade, através da adoção de normas 

de direito privado, as quais implicam em intervenções sobre o bem, como sucede com as 

regras sobre prescrição, sucessão ou a transmissão da propriedade. Ademais, o Estado tem o 

direito de intervir na propriedade para a sua própria proteção, o que justifica o lançamento de 

impostos fundiários, taxas sobre o consumo, taxas alfandegárias, entre outras. A expropriação 

também é justificada por Kant, desde que efetivada mediante indenização.
141

  Assim, o 

Estado desempenha um papel de regulador das relações de propriedade, não se limitando 

simplesmente à proteção da propriedade privada.  

  É importante considerar igualmente a importância do direito de liberdade no 

pensamento kantiano
142

, já que o direito inato de liberdade dos indivíduos estabelece 

condições para o poder de intervenção do Estado e também vincula a proteção de cada 

indivíduo na sua esfera de liberdade em face do poder de terceiros.
143

 Esse posicionamento é 

propício para a concessão de uma função social à propriedade, já que o Estado deve garantir 

o exercício de direito de súditos, o que implicará na restrição ao direito de propriedade 

absoluto buscado pela burguesia. 

 É importante, porém, que não se associe o pensamento de Kant à justiça distributiva. 

Segundo seu entendimento, as medidas que o Estado pode tomar em relação à propriedade 

visam somente à manutenção de direitos iguais e não ao bem-estar social.
144

 Busca-se o 
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impedimento negativo de todos os obstáculos à liberdade, decorrentes de privilégios, 

fideicomissos e monopólios.
145

 O viés social do Estado será abordado por Hegel, como se 

tratará a seguir. 

 Em guisa de conclusão, verifica-se que a principal contribuição de Kant para o estudo 

do direito de propriedade é a sua construção sobre o direito inato de liberdade, que limita não 

apenas o poder do Estado, mas vincula-o a conceder certas garantias ao cidadão. 

 

4.7. A propriedade privada na concepção de Hegel. 

 

 Assim como seus antecessores, o ponto de partida de Hegel é o individualista, 

considerando o direito de propriedade como a realização pessoal do indivíduo.
146

 Nesse 

sentido, esclarece o autor que é necessário que a pessoa tenha um domínio exterior para que 

possa existir como ideia.
147

 

  A despeito dessa observação, Hegel não há de ser considerado como jusnaturalista, já 

que seu posicionamento corrói alguns pilares do direito natural. Nesse sentido, note-se que o 

autor, ao falar sobre a totalidade ética que constitui o Estado
148

, deixa claro que o todo vem 

antes das partes, ou seja, o Estado vem antes do indivíduo.
149

 Segundo Hegel, o Estado é a 

totalidade orgânica de um povo e não o agregado de vontades individuais. Isso se contrapõe 

ao já mencionado pensamento jusnaturalista, no qual se sustenta que o Estado foi formado a 

partir de pessoas individualmente consideradas, após o contrato social. Em Hegel, portanto, o 

ser humano é visto como um animal essencialmente social, à semelhança do conceito 

aristotélico de zoón politikón.
150

 

 As ideias de Estado e de propriedade caminham juntas, tendo em vista que o Estado é 

visto como a imagem e a realidade da razão, ao passo que a propriedade é defendida como 
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projeção da vontade na esfera das coisas. A propriedade é um meio de dar vazão à vontade 

livre.
151

 Dessa afirmativa infere-se que, mais uma vez, está-se diante de um pensador que 

entende que a propriedade é um exercício da personalidade e que a proibição de se adquirir 

qualquer propriedade é configurada como uma violação dos direitos da personalidade. O 

conceito hegeliano de propriedade é configurado, portanto, em termos mais amplos do que 

aqueles previstos pelo Direito Romano, de modo a abranger tudo aquilo que possa ser 

alienado, incluindo-se neste rol as atividades, ou habilidades, individualizadas da pessoa.
152

 

 A possibilidade de alienação da propriedade constitui a passagem entre a propriedade 

e o contrato, que somente pode ser realizado entre “proprietários”, pois é decorrência do 

pressuposto da propriedade. Com a transição da propriedade para o contrato, Hegel afirma 

que não se está mais estabelecendo a relação de uma vontade com um objeto e sim a relação 

entre duas vontades.
153

 

A propriedade também é considerada como o direito de domínio sobre a coisa, e está 

ligada à libertação do poder da natureza. O domínio não se confunde com a posse. Segundo 

este autor, ocorre posse quando se tem algo em seu poder exterior, em razão de necessidades, 

impulsos ou interesses especiais do agente.
154

 A essência da propriedade, de outro lado, é que 

o proprietário se torne objeto dele próprio, naquilo que ele possui, e, apenas assim, adquira 

uma vontade efetiva, merecedora de tutela.
155

 Dessa forma, o homem cria as condições da sua 

liberdade no mundo exterior através da propriedade. 

É claro, portanto, que a todos os homens deve ser conferido o direito de ter uma 

propriedade e que o indivíduo não pode ser objeto de propriedade por outras pessoas que não 

ele próprio, sendo insustentável, por exemplo, a escravidão. 

O conceito amplo conferido ao termo propriedade por Hegel assemelha-se ao de 

Locke e, pelos mesmos motivos, é alvo de críticas. Há clara confusão entre direito de 

propriedade e direitos da personalidade.
156

  

Friedrich Engels também critica a concepção hegeliana de Estado, ao afirmar que este, 

na verdade, não é a totalidade orgânica de um povo, mas sim um produto da sociedade que 
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chega a um determinado grau de desenvolvimento a partir de lutas entre classes com 

interesses econômicos divergentes. A fim de que essa luta não consuma a sociedade, faz-se 

necessário o estabelecimento do Estado e a proteção da propriedade privada.
157

 

Ademais, a concepção de Hegel não leva em consideração a existência de outras 

pessoas; o proprietário é encarado como se fosse isolado, o que gera diversos 

questionamentos no que tange aos limites da propriedade. É evidente que nem todos os 

homens poderão ter propriedade (considerada em seu sentido material), por falta de espaço 

físico. O autor, então, pretende equacionar o problema da insuficiência da propriedade e da 

criação da plebe através de um Estado Social. 

É em virtude do Estado Social que o pensamento de Hegel passa a ser identificado 

com ideias de esquerda. Isso não significa, contudo, que o autor adote uma postura de 

qualquer modo socialista. O que se verifica é a admissão do princípio do Estado Social, ainda 

que este não seja explicitamente formulado. Com efeito, ainda que não se defenda 

abertamente o direito de todos possuírem uma propriedade, vislumbra-se a propriedade como 

uma expressão da liberdade individual, que deve ser respeitada pelo Estado, ao qual cabe 

manter a efetividade dessa liberdade e igualdade dos indivíduos em face da lei. Esse 

entendimento assemelha-se bastante ao esposado por Kant, mas, em Hegel, já é possível 

verificar uma relação entre o direito de propriedade e o bem-estar social: o bem comum deve 

prevalecer sobre a propriedade.
158

 

A questão social obriga a repensar o alcance da propriedade privada como liberdade 

individual, e, por isso, de conteúdo absoluto, o que se tornará marcante com o 

desenvolvimento dos diversos movimentos sociais que se seguiriam. 

 

4.8. O capitalismo e o socialismo: suas influências sobre a propriedade. 

 

 Como visto anteriormente, o pensamento romanístico de propriedade, entendido como 

um direito sobre a coisa, é dissolvido pelos jusnaturalistas. Passa-se a falar em direitos 

inalienáveis de propriedade, que são direitos subjetivos sobre a coisa. Em um primeiro 

momento, postula-se que estes direitos, que chegam a ser identificados com direitos da 

personalidade, não sofram limitações. 
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 Em apoio a este pensamento, situava-se a corrente fisiocrata que aponta inúmeros 

benefícios na manutenção de fortes direitos de propriedade, e inspirou a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, promulgada durante a Revolução Francesa, 

verdadeiro marco do desaparecimento do feudalismo do cenário mundial
159

, e que, em seu 

art. 17, estabeleceu que a propriedade era um dos direitos naturais e imprescritíveis do 

homem, constituindo-se em um direito inviolável e sagrado, assim como a pessoa humana.
160

 

  Essa prescrição, posteriormente, foi reforçada pelo Código Napoleônico de 1804, que 

afastou todas as limitações de propriedade remanescentes de épocas feudais e adotou, quase 

que textualmente, a definição romana
161

 de propriedade, conforme se observa dos art. 544 e 

545 do Code, abaixo transcritos: 

“Art. 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de 

la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage 

prohibé par les lois ou par les règlements”. 

“Art. 545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est 

pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable 

indemnité”.
162

 

 

 Os dispositivos legais em comento passaram a ser referência para o estudo do direito 

de propriedade, visto até aquele momento como instituto de direito privado, estranho à 

organização política do Estado. Sobre o assunto, manifesta-se Silvio Rodrigues: 

“A veemência da regra do art. 544 do Código Napoleônico constitui 

uma vitória da Revolução de 1789, e representa menos uma 

afirmativa exacerbada da vigente concepção individualista, do que 
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 Antes disso, previsão semelhante já podia ser encontrada no Bill of Rights da Virgínia, de 1776. 
161
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uma reação contra os direitos feudais que, mesmo no século XVIII, 

gravam a propriedade”.
163

 

 

 A Revolução pusera termo à concepção medieval, dentro da qual o domínio se 

encontrava repartido entre várias pessoas, sob o nome de domínio eminente do Estado, 

domínio direto do senhor e domínio útil do vassalo. Promoveu-se a substituição em favor do 

conceito unitário de propriedade, peculiar ao Direito Romano, e onde o proprietário é 

considerado senhor único e exclusivo de sua terra. 

 Assim, o Código de 1804 veio a afirmar a propriedade absoluta e exclusiva do homem 

que lavrava o solo, libertando-o do dever de pagar foro ao fidalgo, que o explorava. Daí a 

ansiedade do legislador em proclamar, de maneira veemente, o caráter absoluto e exclusivo 

do domínio.
164

 Convém salientar, contudo, que o conceito unitário de propriedade não foi tão 

bem aceito nos Estados Unidos, país em que o princípio do domínio eminente, cuja 

decorrência é a possibilidade de requisição forçada de propriedade privada para utilização 

pública, sempre foi bastante prestigiado. Um dos motivos para essa ocorrência é o fato de 

setores importantes de infraestrutura, como telefone, transporte e telégrafo, estarem no poder 

de particulares, o que tornava o governo propenso a monitorá-las e sujeitá-las a 

regulamentação.
165

 

  A despeito das normas supramencionadas, e da propriedade privada ter sido 

glorificada pelos liberais ingleses, esta passou a ser questionada pelos revolucionários 

franceses, que demonstraram o seu desagrado com a figura do proprietário e veicularam 

ideias de que a propriedade privada é artificial, ao passo que a propriedade dos bens em 

comunidade é natural, bem como a de que o Estado possui um direito legítimo de 

regulamentar a utilização da propriedade.
166

  

  O questionamento por parte de diversos movimentos sociais na segunda metade do 

século XIX leva à redação de diplomas jurídicos em que a propriedade é tratada do ponto de 

vista econômico, para o fim de se estabelecer que a propriedade não constitui um direito 

absoluto do indivíduo, possuindo, além de caráter privado, conteúdo econômico e 

sociopolítico.
167
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O temor ao socialismo e à perda dos bens que lhe pertenciam trouxe modificações à 

Igreja Católica em seu entendimento tomista de propriedade.
168

 Em 15 de maio de 1891, na 

celebrada Encíclica Rerum Novarum, o Papa Leão XIII afirma que cada homem deixa uma 

parte de si mesmo naquele material que cultiva, motivo pelo qual a propriedade privada não 

deve ser recriminada, mas, ao contrário, protegida.
169

 É evidente que este posicionamento não 

é totalmente condizente com aquele de Santo Tomás de Aquino, que aceita a propriedade 

privada desde que se pratique a caridade com relação aos excessos e àqueles desprovidos do 

necessário para a sua subsistência. 

A doutrina social da Igreja evolui, portanto, para tratar o trabalho como fundamento 

de um direito natural à propriedade, que também é justificada por ser uma emanação da 

liberdade pessoal.
170

 A discussão com relação à conveniência de manutenção dos direitos de 

propriedade, contudo, era incontornável. 

A difusão da democracia colaborou de maneira decisiva para o desprestígio do 

conceito de propriedade, porque, sendo o direito de voto universal, surge a exigência de que o 

Estado assegure uma distribuição mais justa dos recursos do país, de modo a atender também 

a camada mais pobre da população. O Estado deve assumir a responsabilidade pelas boas 

condições de vida dos trabalhadores, porque, com o capitalismo, dá-se fim à relação 

paternalista mantida entre empregados e empregadores no início do período industrial e os 

ataques à figura da propriedade se tornam mais frequentes, sob a alegação de que o 

capitalismo estaria gerando o empobrecimento da massa trabalhadora. Ademais, a igualdade 

social somente se obtém pela coerção, ou seja, à custa de certos direitos de propriedade, o que 

justifica que estes não mais sejam considerados como direitos inatos do indivíduo, mas sim 

uma instituição social.
171

 

  Até a década de 1840, os argumentos formulados contra a propriedade eram de 

natureza moral. A doutrina marxista, contudo, apresenta uma nova linha de argumentos que 

mostrou a propriedade como uma aberração histórica e um fenômeno passageiro a ser 

exclusivamente associado com o capitalismo. Sustenta-se, ademais, que a propriedade 

privada não é natural às organizações de seres humano com fundamento em estudos 
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antropológicos e que a posse é a negação da personalidade, e não sua confirmação.
172

 A 

propriedade, e o dinheiro que ela representa, reduziria todas as qualidades humanas a valores 

fungíveis destituídos de valor específico e identificável, e haveria de ser considerada como 

uma categoria já ultrapassada.
173

 Os argumentos antropológicos utilizados pelos autores 

foram contraditados, mas os ideais do socialismo científico já haviam sido difundidos
174

, e os 

próprios liberais passaram a admitir restrições ao direito de propriedade para obtenção do 

bem comum, verificando na propriedade também uma função social que traz obrigações ao 

proprietário.  

 Populariza-se a teoria de feixe de direitos que decorrem da propriedade, em 

substituição àquela de direito de propriedade como direito absoluto. Segundo essa teoria, da 

propriedade decorrem diversas relações jurídicas, e não somente aquela mantida entre a 

pessoa e a coisa. Há várias relações mantidas entre particulares, e entre o particular e o 

Estado, que devem receber tratamento diferenciado. Ademais, fala-se em uma pluralidade de 

direitos de propriedade decorrentes dos diversos estatutos diferenciados de bens.
175

  

 Desse modo, a propriedade foi atacada de diferentes maneiras. Enquanto as 

sociedades capitalistas progressivamente trouxeram maiores restrições ao direito de 

propriedade privada, de modo a desconfigurar o caráter absoluto do instituto, as de cunho 

socialista reduziram o próprio direito de propriedade, admitindo-se a exclusividade de 

domínio apenas sobre bens de consumo pessoal e a propriedade usufrutuária de bens de 

utilização direta, como sua residência e veículos. Os bens de produção, ao contrário, seriam 

pertencentes a todos.
176
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4.9. As novas teorias sobre propriedade. 

 

 Comentou-se, no item acima, que, nas críticas à propriedade liberal, a vertente 

socialista buscava encontrar qual seria a “verdadeira” propriedade, o que originou uma série 

de distinções entre espécies de propriedades, nas chamadas teorias dualistas de propriedade. 

A maior parte delas pretende estabelecer uma distinção entre a propriedade produtiva e a 

pessoal, a fim de argumentar que a propriedade dos bens de produção não deve ser privada, 

garantindo-se apenas uma esfera mínima de propriedade pessoal, essencial para a dignidade 

dos cidadãos.
177

 Nem sempre, porém, as teorias dualistas têm exatamente essa conotação, 

como se verá abaixo. Tratar-se-á daquelas mais relevantes ou expressivas.  

 Nos Estados Unidos fala-se em teoria dualista de maneira imprópria, segundo nosso 

entendimento, já que se trata, na verdade, de contraposição da visão liberal e da visão 

socioeconômica da propriedade.  

A Constituição americana admite a intervenção estatal, desde que haja 

proporcionalidade naquelas restrições estabelecidas pelo Estado. Isso gerou uma 

multiplicidade de discussões interessantes sobre o regulatory taking, isto é, as medidas 

legislativas que afetam os poderes do proprietário, e quando estas podem ser estabelecidas 

sem serem consideradas como expropriatórias, e, portanto, deixarem de gerar direito a 

indenização.
178

 A visão contemporânea sobre propriedade é a de que essa tem uma dimensão 

pública. Ainda que o instituto exista prioritariamente para proteger a propriedade privada, o 

interesse privado é sempre analisado em concomitância com o interesse público, e, muitas 

vezes, cede em relação a esse, como, por exemplo, ocorre no caso de normas de 

zoneamento
179

. 

  A esta visão contemporânea da propriedade, contrapõe-se a concepção de William 

Blackstone, liberal, de que a propriedade é o domínio de uma pessoa sobre uma coisa com 

exclusão de qualquer outra pessoa para abranger qualquer coisa em relação à qual um homem 
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pode atribuir um valor e ter um direito, e que deixa a qualquer outro a mesma vantagem.
180

 

Coaduna-se com a propriedade blackstoneana o adágio de que “o lar de um homem é o seu 

castelo” (“a man’s home is his castle”), de modo a ilustrar a ideia comum – e que se busca 

superar - de que a propriedade tem poucos limites, se é que os tem.
181

   

 Tendo em vista estas duas concepções, tornou-se usual, no contexto anglo-saxão, 

estabelecer-se uma diferença entre a visão absoluta de propriedade como domínio, a de 

Blackstone, e a definição de propriedade como “feixe de direitos”, com a inclusão de um viés 

social. Essa diferença, a nosso ver, não exprime propriamente uma discrepância entre dois 

tipos de propriedade, mas sim diferenças em teorias de propriedade: uma que se sustenta 

somente com a relação entre uma pessoa e uma coisa, e a outra que decorre da relação entre 

pessoas acerca do uso de coisas. Está-se diante, no segundo caso, de uma compreensão 

interpessoal de propriedade, que dá prioridade aos agentes e às suas ações e, justamente por 

isso, possui uma preocupação com a função social do instituto. 

 Uma das mais comentadas vertentes da teoria dualista de propriedade é a de Laura 

Underkuffler, que estabelece uma diferença entre a concepção comum e a concepção 

operativa de propriedade. De acordo com a autora, em algumas situações, está-se diante de 

uma concepção operativa de propriedade, já que aqueles valores que se identificam com a 

propriedade se encontram também subjacentes ao interesse público, que prepondera em 

relação ao interesse do particular. Dessa forma, a redistribuição de propriedade realizada pelo 

Estado se enquadra em uma concepção operativa do direito de propriedade. O mesmo 

ocorreria com as restrições normativas ao direito de propriedade resultantes de imposições 

urbanísticas, ambientais ou culturais. Assim, tais restrições ao direito do titular não podem 

consubstanciar uma expropriação, mas apenas uma reformulação do conceito de propriedade 

que não enseja o direito de indenização.
182

 

Na Alemanha, outros doutrinadores surgiram, também defendendo uma nova 

reformulação do conceito de propriedade em teorias que não são necessariamente dúplices. 

Helmut Rittstieg, por exemplo, considerando indicações de escassez do solo e esgotamento 

de recursos naturais, sustentou que o interesse econômico do proprietário deve subordinar-se 
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à função social da propriedade. A propriedade, segundo o autor, é um privilégio que deve 

ceder ante os interesses públicos.
183

 

 Também relevante é a chamada teoria da nova propriedade, ou new property, por 

meio da qual se considera como propriedade os direitos subjetivos públicos, reconhecendo a 

inclusão desses direitos no âmbito da garantia constitucional da propriedade.
184

 A new 

property é associada com uma concepção republicana da propriedade, na qual a principal 

função desta seria providenciar uma base de independência pessoal como condição 

indispensável do direito de cidadania.
185

 O maior expoente da teoria da nova propriedade é 

Charles Reich, que, em artigo publicado em 1964 (chamado exatamente “A nova 

propriedade”) advogou pela redefinição do direito de propriedade para abranger tudo quanto 

o necessário para a manutenção de uma vida digna.
186

 

 Seu principal propósito é reagir contra o excesso de poder discricionário mantido pela 

burocracia administrativa, que pode conceder e revogar benefícios sociais. Os benefícios 

concedidos pelo Estado Social devem ser considerados como propriedade, cuja principal 

característica é a inviolabilidade. Assim, podem ser tratados como propriedade: prestações da 

segurança social, licenças profissionais, alvarás para exploração de taxi, entre outros. Uma 

vez que recebam a proteção concedida aos direitos de propriedade, a supressão dos benefícios 

deverá ser indenizada sempre que a revogação se der por razões de interesse público e não 

por culpa do beneficiário.
187

 

 Essa teoria teve grande ressonância na jurisprudência americana da década de 70, mas 

foi abandonada nos anos posteriores, tendo em vista o reconhecimento de que a atribuição de 

benefícios sociais a certos indivíduos implica necessariamente na interferência nos direitos de 

propriedade de outros. Tais direitos não podem ser vistos como propriedade privada já que 

dependem de questões políticas e econômicas. 

 Convém mencionar, igualmente, a teoria dos alemães Martin Wolff e Carl Schmitt. A 

legislação alemã ofereceu maior controvérsia jurisprudencial com relação à interpretação de 

seus termos, ainda que o artigo 14 da Lei Fundamental traga a concepção de uma função 

social ou pública da propriedade. A discussão que se manteve diz respeito à oportunidade, ou 
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não, de o direito de propriedade ainda constar do texto constitucional, como direito 

inafastável do cidadão. Discute-se, do mesmo modo, se a propriedade tem o caráter de direito 

público, ou, se, ao contrário, deve ser regida exclusivamente pelas normas de direito privado, 

em consonância com o § 903 do Código Civil, que determina que o proprietário pode agir em 

relação à coisa como decidir e excluir outros de qualquer interferência, desde que a tanto não 

se oponham a lei e os direitos de terceiros.
188

 

  Acerca desse ponto, Martin Wolff ponderou, com acuidade, que a propriedade não 

pode ser objeto de tutela constitucional da mesma maneira que os direitos constitucionais 

clássicos, já que foi criada pela ordem jurídica e não se identifica com uma qualidade da 

pessoa humana. A propriedade, ainda que seja objeto de garantia, não pode ser vista nos 

antigos termos de inviolabilidade individual, como esclarece Miguel de Brito Nogueira: 

“Com base na construção dogmática de Wolff sobre a garantia 

constitucional da propriedade na Constituição de Weimar, tornar-se-ia 

adquirida para a doutrina e jurisprudências constitucionais a distinção, 

no seio de tal garantia, entre garantia de instituto, por um lado, e 

garantia individual, por outro”.
189

 

 

 Wolff também teceu comentários sobre o artigo 153, nº. 2, da Constituição de 

Weimar, no qual constam as célebres frases de que “a propriedade obriga” e “seu uso deve 

igualmente servir o bem comum”
190

, asseverando que os mandamentos constitucionais não se 

destinam somente ao legislador e nem apenas criam um específico dever jurídico para o 

proprietário. A norma, segundo seu entendimento, seria ainda mais relevante porque 

estabelece para cada direito patrimonial um duplo dever de seu titular: exercer seu direito 

quando corresponder ao interesse público e fazê-lo no sentido de que efetivamente 

corresponda ao interesse público.
191

 Assim, não é a propriedade que obriga, mas sim o 

próprio patrimônio. 
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 Dessa maneira, a norma constitucional coaduna-se com o disposto pelo § 226 do 

BGB, que proíbe o exercício abusivo de direitos, trazendo ao magistrado excelente arcabouço 

jurídico para, dentro do caso concreto, avaliar a exigibilidade de um dever do proprietário.
192

 

 Há, porém, entendimentos mais conservadores no que tange à norma em comento (da 

Constituição de Weimar), no sentido de que a concepção ali apresentada não constitui uma 

vinculação jurídica para o proprietário, mas apenas uma exortação moral a todo proprietário, 

para que se observe um resultado moralmente defensável na concreta utilização da 

propriedade, por influência de concepções germanistas do direito e, igualmente, do 

catolicismo. Há, ainda, quem sustente que a norma é meramente programática, voltada 

exclusivamente para o legislador.
193

  

 Tratando sobre o mesmo assunto, Carl Schmitt afirma que uma Constituição 

democrática não pode privilegiar direitos individuais, devendo as garantias constitucionais 

dos direitos subjetivos individuais serem pensadas dentro dos limites das garantias 

institucionais.
194

 

Independentemente do doutrinador que se estude, a legislação alemã sobre 

propriedade e direitos constitucionais é amplamente mencionada como exemplo de superação 

da igualdade formal perante a lei, e da exigência de um posicionamento do Estado visando 

assegurar aos cidadãos uma esfera de atuação considerada como legítima.  Dessa maneira, a 

manutenção do direito de propriedade na Carta Constitucional ainda se justifica, sendo 

necessário, contudo, que se faça uma leitura distinta da tradicional no que tange à garantia 

por ele oferecida. 

As considerações aqui fornecidas visam à demonstração de que o individualismo 

exacerbado não mais se justifica na sociedade contemporânea. O Estado social e 

intervencionista promoveu, definitivamente, o abandono do individualismo e trouxe ao 

proprietário deveres de caráter social. O direito de propriedade ainda é considerado 

fundamental, mas não se admite a exclusividade de vontade, nem a prioridade do interesse do 

proprietário, em detrimento do sentido social do uso.
195

 A propriedade passa a encontrar sua 

justificativa não somente no direito subjetivo de seu titular, mas também no direito subjetivo 

público que, segundo Cristiane Derani, implica em “exigir do sujeito proprietário a realização 
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de determinadas ações, a fim de que a relação de propriedade mantenha sua validade no 

mundo jurídico”.
196

  

 As observações supratranscritas também trazem à baila novamente a estreita relação 

entre a propriedade e o Estado. Conforme salientado por Gilberto Bercovici, a propriedade 

obtém do Estado o seu reconhecimento, reforçando, ainda mais, seu caráter político.
197

 A 

propriedade e o exercício deste direito, portanto, estão fundados em uma base sólida 

garantidora deste status: o Estado, motivo pelo qual, segundo nosso entendimento, a 

propriedade é um instituto predominantemente de Direito Público e não de Direito Civil.
198

  

No próximo Capítulo, tratar-se-á do conceito de direito de propriedade em sua 

concepção atual, sua abrangência, limites constitutivos, além do direito de vizinhança e do 

uso anormal da propriedade. 
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5. DIREITO DE PROPRIEDADE, SUAS LIMITAÇÕES, O USO 

ANORMAL E A PROPRIEDADE URBANA. 

 

 

 

 No Capítulo anterior tratamos da evolução histórica do direito de propriedade e 

ressaltamos a sua ligação com a organização política e social em um determinado período e 

um determinado momento histórico. Cumpre estudar, neste capítulo, as feições da 

propriedade no panorama jurídico contemporâneo, com ênfase às suas limitações e ao 

chamado uso anormal da propriedade. 

 

5.1. O conceito de propriedade. 

 

 O sentido etimológico do termo propriedade não é uníssono. Para alguns, o termo 

advém do latim proprietas, mencionado no item 2.1. do Capítulo anterior, e que significaria a 

coisa que pertence a determinada pessoa, ou lhe é inerente. Nessa acepção, a propriedade 

designaria toda a relação jurídica de apropriação de certo bem corpóreo ou incorpóreo.
199

 

Para outros, a palavra é oriunda do vocábulo domare, isto é, sujeitar ou domar, derivado de 

domus, casa. A partir desta correlação, domínio seria o poder que se exerce sobre as coisas 

sujeitas ao proprietário. A despeito da origem distinta dos termos acima mencionados, as 

palavras “propriedade” e “domínio” acabaram sendo utilizadas para designar a mesma coisa 

e, no Código Civil, são utilizadas indistintamente.
200

 Há ainda a corrente que afirma derivar o 

termo de proprius, de modo a indicar a relação entre um indivíduo e um objeto, ou mais, 

especificamente, o poder exercido sobre o objeto.
201

 

  Washington de Barros Monteiro assinala que o termo domínio deve ser utilizado para 

as coisas corpóreas, ao passo que o vocábulo propriedade pode ser destinado aos demais 

objetos deste direito, tratando-se, em verdade, de gênero do qual o domínio é espécie.
202

 

Parece-nos, entretanto, que o estudo etimológico da palavra não é suficiente para a verdadeira 
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caracterização do instituto, motivo pelo qual se deve valer de outros estudos para que, 

posteriormente, seja possível determinar o verdadeiro alcance de sua função social. 

  De acordo com Cristiane Derani, a propriedade é uma relação sobre a qual recai a 

proteção jurídica, de modo que o direito de propriedade seria a “proteção da relação de um 

sujeito sobre um objeto”.
203

 Partilhando de entendimento semelhante, Cármen Lúcia Antunes 

Rocha entende se tratar de um “regime jurídico que incide sobre a propriedade, isto é, sobre a 

ligação havida entre o proprietário e o bem objeto submetido à sua vontade e disposição, nos 

termos juridicamente havidos como válidos”.
204

  

  José Afonso da Silva, contudo, oferece críticas a este tipo de conceito, entendendo não 

ser possível estabelecer uma relação jurídica entre uma pessoa e uma coisa. Segundo seu 

entendimento, no direito de propriedade estabelece-se uma relação entre o titular do direito e 

um sujeito passivo universal formado por todas as pessoas, que devem respeitar aquele 

direito, revelando-se o direito de propriedade como “um modo de imputação jurídica de uma 

coisa a um sujeito”.
205

 

  A despeito das divergências encontradas entre as definições, o regime jurídico da 

propriedade não se altera: trata-se de direito real, o que significa que o direito recai sobre a 

coisa, não dependendo da atuação de quem quer que seja. Ao proprietário é concedida a 

faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como de reivindicá-la de qualquer pessoa que 

injustamente a detenha, nos termos do art. 1.228, caput, do Código Civil.
206

 Verifica-se, 

portanto, que é um direito real subjetivo individual.
207

 

  Orlando Gomes, analisando a matéria do ponto de vista do direito privado, afirma que 

a propriedade comporta três tipos de conceituação. Sinteticamente, há de ser identificada 

como a submissão de uma coisa a uma determinada pessoa, em todas as suas relações. 

Analiticamente, diria respeito ao direito de usar, fruir e dispor de um bem, e de reavê-lo de 

quem injustamente o possua. Descritivamente, por fim, seria o “direito complexo, absoluto, 

perpétuo e exclusivo, pelo qual uma coisa fica submetida à vontade de uma pessoa, com as 

limitações da lei”.
208
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  Convém salientar, igualmente, a tendência de se falar em propriedades, no plural, e 

não apenas em propriedade, no singular. De fato, Patrícia Faga Iglecias Lemos, com apoio 

nas lições de Louis Josserand, assinala ser apropriado tratar das propriedades em razão das 

diversas categorias de bens comportarem apropriação privativa diversa: sobre uma 

propriedade rural não se tem a mesma liberdade que se admite no que tange aos bens de 

consumo. Segundo a autora, “a apropriação dos bens deve comportar estatutos em harmonia 

com os fins perseguidos, que variam”, frisando, em seguida, que “a propriedade absoluta é 

condizente com os bens de consumo, mas não necessariamente com os bens de uso e com os 

bens de produção”.
209

 

 Por fim, não há que se olvidar, como já mencionado no Capítulo anterior, o fenômeno 

da publicização da propriedade
210

, na qual passou a se vislumbrar um conteúdo de satisfação 

social, como ficará mais evidente quando se tratar da função social da propriedade.  

 

5.2. A abrangência do direito de propriedade e seus elementos constitutivos. 

 

A par das divergências apontadas acima, pode-se afirmar que a propriedade é um 

direito complexo do qual emana uma série de faculdades como o uso (jus utendi), o gozo (jus 

fruendi), a disposição (jus abutendi) e reivindicação da coisa sobre a qual recai a propriedade. 

O primeiro deles possibilita a utilização da coisa de acordo com a vontade do titular do 

direito, sem que haja modificação em sua substância.
211

 O segundo refere-se à possibilidade 

de servir-se dos frutos naturais e civis da coisa, obtendo proveito econômico.
212

 O terceiro, 

por sua vez, tem relação com a possibilidade de dispor da coisa, ou seja, aliená-la a título 

gratuito ou oneroso, abrangendo, igualmente, a aptidão para gravá-la de ônus.
213

 Por fim, o 
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direito de reivindicação (rei vindicatio) é o que autoriza o exercício do direito de sequela por 

meio da ação reivindicatória.
214

 

Essas faculdades, ou características, são mencionadas pelo Código Civil de 2002, cujo 

art. 1.228 possui a seguinte redação: “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”.
215

 

Contudo, mesmo que mencionadas em lei, e ainda que inerentes ao direito de 

propriedade, essas faculdades podem ser afastadas em determinadas situações, motivo pelo 

qual não há que se entender que sejam essenciais ou típicas de tal direito, já que podem sofrer 

limitações decorrentes da lei.
216

  

Acerca do assunto, assinala Carlos Alberto Dabus Maluf que: 

“O conteúdo do direito de propriedade consiste no conjunto de poderes 

que o proprietário tem sobre a coisa. (...) Contudo, o direito não mais se 

reveste do caráter absoluto e intangível, de que outrora se impregnava. 

Está ele sujeito, na atualidade, a numerosas limitações, impostas pelo 

interesse público e privado, inclusive pelos princípios de justiça e do 

bem comum. (...) de modo que os princípios gerais de direito, como o 

da igualdade das propriedades e o da repressão ao abuso de direito, 

foram sendo aplicados tão amplamente, que o domínio passou a 

encontrar neles restrições cada vez mais fortes, acarretando o seu 

enfraquecimento interno e a consolidação da política de intervenção 

estatal”.
217

 

 

Diz-se, frequentemente, que a propriedade é um direito absoluto já que confere ao 

titular o poder de decidir o destino da coisa, sendo oponível contra todos, ou seja, com 

validade erga omnes.
218

 Reitere-se, contudo, que o conteúdo do direito de propriedade não 

pode ser considerado como absoluto, tendo em vista que o direito de propriedade sempre 

admitiu restrições, conforme demonstrado no item 4.2. supracitado. 
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No que tange à oponibilidade erga omnes do direito de propriedade, esta se completa 

com a exclusividade do domínio
219

, que se relaciona com o princípio de que uma mesma 

coisa não pode pertencer com exclusividade a duas ou mais pessoas ao mesmo tempo.
220

  

 Saliente-se, igualmente que, em regra, a propriedade é perpétua, uma vez que 

irrevogável
221

, e somente se extingue pela vontade de seu titular – por meio da alienação, ou 

por disposição da lei – nas hipóteses de perecimento da coisa, desapropriação ou usucapião. 

Excepcionalmente, admite-se a propriedade resolúvel, como é o caso do fideicomisso (art. 

1.951, CC
222

).
223

 

  No que tange ao seu objeto, viu-se em considerações anteriores que este variou ao 

longo do tempo, tendo, inclusive, se confundido com direitos da personalidade. Em outros 

momentos históricos, se entendeu que somente sobre os bens corpóreos recai a propriedade. 

Porém, após a entrada em vigor do Código Civil de 1916, que, no parágrafo único do art. 524, 

estabeleceu se tratar de direito de propriedade também aquele de origem literária, artística e 

científica, firmou-se posicionamento de que podem também ser objeto do direito de 

propriedade os bens incorpóreos
224

, o que vai ao encontro da tendência apontada por Richard 

Pipes.
225

 

Serão estudadas, a seguir, as limitações do direito de propriedade, que recaem sobre as 

características aqui mencionadas, como as restrições de vizinhança, e, no Capítulo 

subsequente, discorreremos sobre a funcionalidade do domínio. 

 

5.3. Limitações ao direito de propriedade. 

 

 De início, cumpre diferenciar as limitações ao direito de propriedade do conceito de 

função social da propriedade que, conforme será salientado no Capítulo seguinte, considera-
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se como modificador do conteúdo da propriedade
226

, ao passo que as limitações atingiriam 

apenas o exercício do direito, segundo entendimento da doutrina dominante.
227

 

 As limitações ora estudada são voltadas a restringir o desfrute do proprietário com 

relação à sua propriedade, mas não são condicionantes do direito de propriedade, como se 

observa com relação à função social. A função social é a própria razão de atribuição do 

direito de propriedade a determinado titular. 

 A distinção entre as duas noções, contudo, não é tão clara.
228

 Seria mais fácil se 

ensejassem espécies de obrigações diferentes. Explica-se. As limitações normalmente 

implicam em obrigações de não fazer, ou seja, são deveres negativos. Se isso fosse regra, 

poderíamos dizer que há diferença em relação à função social, que pode também determinar 

condutas ativas do proprietário, com a promoção de valores sociais. A questão é que nem 

sempre as limitações implicam em condutas negativas
229

, deixando a distinção entre as 

limitações e a função social da propriedade mais obscura.
230

 

 Voltando-se às limitações da propriedade, cumpre ressaltar que estas possuem 

natureza jurídica controversa, havendo uma corrente doutrinária, mais antiga, que as 

classificava como verdadeiras servidões, ao passo que outra mais recente as trata como de 
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caráter obrigacional. Há ainda uma vertente que as qualifica como adaptações da propriedade 

privada ao interesse público, constituindo condições de sua existência na vida jurídica.
231

 

 As limitações podem ser voluntárias ou legais. São voluntárias aquelas que são 

estabelecidas pelo próprio titular como, por exemplo, o usufruto e as cláusulas de 

inalienabilidade ou impenhorabilidade.
232

 De outro lado, são legais aquelas expressas em leis 

especiais, em regulamentos administrativos e no Código Civil. É o que ocorre com as normas 

de direito de vizinhança, as limitações decorrentes do condomínio edilício, as limitações 

decorrentes do direito urbanístico e aquelas que determinam o tombamento de prédios
233

, 

entre outras. 

 Ademais, as limitações podem ser classificadas em: de interesse público (ou de direito 

administrativo), como manifestação da soberania exercida pelo Estado sobre todas as coisas; 

e de interesse privado (ou ordem privada), quando têm por objetivo conciliar interesses do 

proprietário com o de outros particulares.
234

 

 A intervenção do Estado sobre a propriedade privada pode se dar de diversas 

formas
235

, sendo uma delas as limitações ou restrições administrativas, que são realizadas 

independentemente de qualquer indenização. 

Hely Lopes Meirelles define as limitações administrativas como: “toda a imposição 

geral, gratuita, unilateral e de ordem pública condicionadora do exercício de direitos ou de 

atividades particulares às exigências do bem-estar social”.
236

 Na mesma toada, salienta Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro que: “as limitações administrativas impõem obrigações de caráter 

geral a proprietários indeterminados, em benefício do interesse geral, afetando o caráter 

absoluto do direito de propriedade, ou seja, o atributo pelo qual o titular tem o poder de usar, 

gozar e dispor da coisa da maneira que melhor lhe aprouver”.
237
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Dessa forma, as limitações administrativas têm como características: a generalidade, a 

unilateralidade, a imperatividade (fundada na supremacia do interesse público sobre o 

particular) e a não confiscatoriedade.
238

 De outro lado, as limitações de interesse privado são 

de caráter pessoal, recíproco e gratuito
239

, podendo assumir uma pluralidade de formas. No 

presente momento, trataremos das restrições decorrentes do direito de vizinhança 

relacionadas ao uso anormal da propriedade. 

 

5.4. As limitações decorrentes do direito de vizinhança e o uso anormal da propriedade no 

Código Civil de 2002. 

 

 As limitações decorrentes do direito de vizinhança não têm apenas o escopo de 

atender interesse de particulares perturbados por imóveis lindeiros. Há uma busca de 

atendimento a objetivos coletivos, especialmente quando se verifica que a vizinhança não se 

restringe somente a prédios anexos, mas sim a quaisquer prédios próximos ou que 

mantenham vínculo jurídico.
240

 Acerca do assunto, salienta Elida Séguin que: 

“O avanço da tecnologia de construções permite a construção de 

edifícios multifamiliares, como uma constante no Meio Ambiente 

Construído. As questões envolvendo vizinhos ficaram ainda mais 

pungentes, pois as pessoas vivem muito próximo uma das outras. Isto 

induz a uma alteração no conceito de vizinhança que deve ser mais 

abrangente, reconhecendo-se que propriedades não confrontantes 

podem causar transtornos mútuos. 

Para melhor entender o enfoque adotado, lembro que são vizinhas as 

propriedades que, mesmo não confrontantes, tenham emissões umas 

nas outras, podendo ser considerados vizinhos prédios situados em ruas 
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distintas, como o incômodo suportado pelos moradores de imóveis que 

se situam próximo de locais de escola de samba”
241

. 

 

As restrições de vizinhança, contudo, não se confundem com as limitações 

administrativas, já que estas últimas constam de normas de ordem pública e são direcionadas, 

já em um primeiro momento, para o benefício do bem-estar social.
242

  

 Os direitos de vizinhança, por outro lado, são restrições impostas com a finalidade de 

harmonizar o interesse de particulares proprietários vizinhos, por meio da imposição de 

regras limitativas ao direito de propriedade, com finalidade social. Esse é o interesse 

imediato. Mediatamente, ou por via reflexa, podem também ser protegidos interesses difusos, 

que sejam pertinentes a uma grande região ou mesmo à cidade em sua integralidade. 

 As normas oriundas do direito de vizinhança visam impedir o mau uso da 

propriedade. O que seria esse uso inadequado e reprovável? Carlos Alberto Dabus Maluf, 

tecendo comentários sobre a matéria, afirma que: “aquele que não usa da sua propriedade de 

modo ordinário, segundo as condições normais da situação do imóvel, do tempo e do lugar, 

mas antes procede com abuso de seu direito, sem o respeito devido à esfera de ação e aos 

interesses dos vizinhos, sem proveito próprio sério e legítimo, com mero intuito malévolo, ou 

por espírito de chicana, bem assim aquele que cria um risco novo, exercendo uma atividade 

legítima, mas nociva a terceiros, será responsável pelos danos que produzir a estes e às coisas 

destes”.
243

 

 A fim de que não haja o mau uso da propriedade, faz-se necessária a promulgação de 

normas que estabeleçam a harmonia social, diminuindo o domínio dos proprietários em prol 

da boa convivência. Com isso, cada proprietário deverá fazer certos sacrifícios para que todos 

possam manter seus respectivos domínios. De fato, se todos reivindicarem direito absoluto e 

ilimitado, ninguém terá seu direito respeitado. 

 Saliente-se que as restrições de vizinhança não se confundem com as servidões 

prediais. As restrições são imposições pessoais operantes entre vizinhos e que não recaem 

sobre os próprios prédios ou propriedades. As servidões são ônus reais sobre coisa alheia, 

apresentando, portanto, natureza diversa das limitações. A despeito da diferença apresentada, 

nada obsta que vizinhos pretendam converter as limitações em ônus reais, por convenção ou 

usucapião, como se verifica com as aberturas de janelas permitidas ou toleradas pelo 
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confrontante em contrariedade ao disposto pela legislação civilística. Até que isso aconteça, 

entretanto, os institutos mantêm natureza diversa.
244

  

 As limitações decorrentes do direito de vizinhança podem assumir diversas 

configurações: restrições quanto à intensidade do exercício (uso anormal da propriedade); 

limitações legais ao domínio com características de servidão, como se observa nos arts. 

1.282, 1.284 e 1.293
245

 (árvores limítrofes e seus frutos, bem como a construção de canais 

para o recebimento de água); e restrições decorrentes de relação de contiguidade entre dois 

imóveis, previstas entre os artigos 1.297 a 1.313
246

 do mesmo diploma de direito civil (direito 

de tapagem e direito de construir).
247

 

 Para o estudo do direito de vizinhança que ora se propõe, ganha relevância a análise 

do uso anormal da propriedade, constante do art. 1.277 do Código Civil vigente, que 

promoveu a substituição do uso nocivo – constante do art. 554 do Código Civil de 1916 - pela 

ideia de uso anormal, que não exige comportamento necessariamente ilícito
248

. O 

mencionado artigo possui a seguinte redação: 

“Art. 1.277. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de 

fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à 

saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização da propriedade 

vizinha. 

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a 

natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que 

distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de 

tolerância dos moradores da vizinhança”. 

 

 Dessa forma, o uso anormal da propriedade está relacionado ao prejuízo à segurança, 

ao sossego e à saúde dos vizinhos. Não se exige que a atividade seja ilícita, mas apenas que, 

sendo exagerada, venha a causar malefícios. 
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 A segurança aludida pela norma em análise é a material e pessoal, em relação ao 

prédio e às pessoas que podem sofrer os efeitos da propriedade vizinha.
249

 Pode tanto 

decorrer de atos omissivos quanto comissivos do proprietário ou possuidor, bastando que seja 

gerado um dano efetivo ou, então, o perigo de dano, como infiltrações, trepidações, 

movimentos de terra, emanações violentas ou alergênicas, congestionamentos do tráfego, e 

quaisquer outras situações que possam ser interpretadas como comprometedoras da segurança 

da vizinhança.
250

  

 O sossego está relacionado com a emissão de ruídos e vibrações
251

, o que também 

deve ser avaliado de acordo com a região em que esteja localizada a propriedade. As zonas 

mistas geram maiores conflitos, pois conciliam atividades distintas. Nesses casos, as 

residências deverão suportar maiores incômodos, pelo menos durante o período comercial, 

com a observância de limites mínimos de tolerância humana, sem possibilidade de que se 

estendam aos dias e horas reservados ao descanso.  

 A saúde se encontra relacionada com os dois outros aspectos já que da violação à 

segurança e ao sossego derivam também lesões à integridade física e à psíquica. A saúde 

mencionada pelo diploma civil não diz respeito à saúde pública, mas sim à daquelas pessoas 

afetadas pelo mau uso da propriedade, que pode decorrer de diversas condutas, como, por 

exemplo, a formação de poças que propiciam a reprodução de insetos transmissores de 

doenças, a emissão de gases tóxicos, a poluição das águas, entre outros.
252

 

 Segundo Hely Lopes Meirelles, ao tratar do art. 554 do CC/16, que, conforme 

mencionado, foi substituído pelo art. 1.277
253

, esta norma consagra o princípio da relatividade 

do direito de propriedade ou princípio da normalidade de seu exercício
254

, já que ao 

proprietário somente é lícito o uso regular do imóvel, sem atos de abuso ou excesso na 

fruição desse direito. Dessa forma, a utilização que excede a normalidade, isto é, os padrões 

comuns de uso da propriedade, que devem ser avaliados de acordo com a destinação e a 

localização do imóvel, constitui um mau uso e pode ser impedida pelos vizinhos. Qualquer 

dano advindo do uso anormal da propriedade enseja o dever de indenizar, independentemente 
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de culpa ou dolo, não sendo exigível a voluntariedade ou a intenção de prejudicar, já que a 

responsabilidade, neste caso, é objetiva.
255

 

 Pelo que se expressou acima, evidencia-se que a normalidade deve ser aferida no caso 

concreto, dependendo do arbítrio do magistrado, que deverá verificar se o exercício do direito 

de propriedade não fere a saúde, a segurança ou o sossego alheios. Haverá de se determinar, 

igualmente, a medida de tolerabilidade, pois nem todo incômodo pode ser resolvido. Deverão 

ser rechaçados os trabalhos perigosos, os ruídos intermitentes, as vibrações insuportáveis, os 

odores nauseabundos e tudo aquilo que extrapolar os padrões mínimos de normalidade. 

 A jurisprudência tem se mostrado bastante favorável à proteção da vizinhança em 

casos de má utilização do direito de propriedade. O Superior Tribunal de Justiça, por 

exemplo, já ofereceu tutela ao sossego e à saúde, ao coibir a poluição sonora, mesmo nos 

grandes centros urbanos, por entender que “não é porque vivemos em centros urbanos 

barulhentos que vamos renunciar ou perder, por inação, o direito ao silêncio, garantido 

duplamente pela Constituição de 1988, não só como componente inseparável do ‘meio 

ambiente ecologicamente equilibrado’, considerado bem ‘essencial à sadia qualidade de vida’ 

(art. 225, caput), mas também por constituir derivação do próprio direito à saúde, que inclui a 

‘redução do risco de doença e de outros agravos’(art. 196)”. Por fim, arrematou o Ministro 

Herman Benjamin: “o fato de as cidades, em todo o mundo, serem associadas à ubiquidade 

de ruídos de toda ordem e de vivermos no país do carnaval e de inumeráveis manifestações 

musicais não retira de cada brasileiro o direito de descansar e dormir, duas das expressões do 

direito ao silêncio, que encontram justificativa não apenas ética, mais sobretudo 

fisiológica”.
256

 

 Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já condenou uma 

empresa, com fundamento no mau uso da propriedade, a indenizar vizinhos em razão do mau 

cheiro exalado por sua fábrica, mesmo não tendo havido violação de qualquer norma em seu 

funcionamento. Entendeu-se que os vizinhos não poderiam ser constantemente obrigados a 

suportar as incômodas emissões de odores.
257
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 Também sobre o mau uso da propriedade, o art. 1.280, do CC
258

, estabelece a 

possibilidade de ingresso de ação para obtenção de demolição ou reparação de prédio 

vizinho, quando este traga ameaça de ruína. 

 Com relação aos conflitos de vizinhança, Carlos Alberto Dabus Maluf, seguindo 

ensinamentos de San Tiago Dantas
259

, aponta três formas de solução por parte do magistrado, 

in verbis: 

“1º) verificando que os incômodos são normais, e que não o seria 

privar o interferente da livre prática dos atos reclamados, o juiz 

mandará tolerar os incômodos, atuando o direito de vizinhança, 

gratuitamente concedido a todos os proprietários, de terem as suas 

imissões toleradas pelos proprietários dos prédios vizinhos; 

2º) verificando, porém, que os incômodos são excessivos, por ser 

normal o uso da propriedade que lhes dá origem, o juiz indagará se a 

supremacia do interesse público legitima este uso excepcional; se 

legitima e se a ofensa à saúde, segurança ou sossego não é de molde a 

inutilizar o imóvel prejudicado, o juiz manterá os incômodos 

inevitáveis e, pela expropriação que assim inflige ao proprietário 

incomodado, ordenará que se lhe faça cabal indenização (direito 

oneroso de vizinhança); 

3º) se, porém, o interesse público não legitima o uso excepcional, é de 

mau uso que se trata, e o juiz o mandará cessar”.
260

 

 

 Constatado o mau uso, é possível que sejam determinadas medidas para a sua devida 

adequação, ao invés da medida mais radical, que seria a definitiva cessação das atividades.
261

 

No caso da indústria do ramo dos laticínios supramencionada, verificou-se a possibilidade de 

colocação de filtros que tinham por condão a redução da emissão dos odores. 

                                                                                                                                                                                     

fábrica, obrigando-os ao convívio com o mau cheiro, é de ser condenada a ré por danos morais. Ocorrendo a 

sucumbência recíproca, possível é a compensação de honorários, nos termos do art. 21 do CPC e Súmula 306 do 

STJ”. 
258

 Essa matéria já era tratada no art. 555 do CC/16, com pouquíssimas diferenças de linguagem. O art. 555 

possuía a seguinte redação: “Art. 555. O proprietário tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a 

demolição, ou reparação necessária, quando este ameace ruína, bem como que preste caução pelo dano 

iminente”. O art. 1.280 do CC vigente apenas estendeu esta prerrogativa também ao possuidor. 
259

 Carlos Alberto Dabus Maluf faz referência à obra O conflito de vizinhança e sua composição. 
260

 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade, p. 179. 
261

 GOMES, Luiz Roldão de Freitas. Do uso anormal da propriedade no Novo Código Civil. Revista da Escola 

de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, v. 6, n. 21, 2003, p. 21. 



79 

 

 Convém tratar, ainda que brevemente, da teoria da pré-ocupação, por meio da qual se 

entende que as primeiras propriedades estabelecidas determinam os parâmetros de 

normalidade de uso da propriedade, uma vez que se considera que quem se estabelece 

posteriormente em determinada zona já deve prever e sopesar os benefícios e os 

inconvenientes do local escolhido. Tanto Patrícia Faga Iglecias Lemos quanto Hely Lopes 

Meirelles
262

 salientam, contudo, que a teoria não pode ser utilizada para justificar o uso 

anormal da propriedade, devendo ser utilizada apenas como fator de ponderação para 

resolução dos conflitos de vizinhança. Hely Lopes Meirelles, estendendo-se mais sobre o 

assunto, salienta que, nas zonas mistas, a pré-ocupação funciona como agravante dos 

incômodos a serem tolerados pelos vizinhos que se instalaram posteriormente, mas a 

anterioridade da construção ou da atividade nociva não pode ser utilizada para a manutenção 

dessa situação mesmo quando reconhecido que há uso anormal da propriedade.
263

 

 

5.5. A propriedade urbana e as limitações urbanas. 

 

 A propriedade urbana é expressamente mencionada no art. 182, § 2º, da Constituição 

Federal, mas não há um conceito específico, de modo a diferenciá-la da propriedade em 

geral. O que se observa é que, conforme alerta José Afonso da Silva, a propriedade urbana é 

formada e condicionada pelo direito urbanístico para que possa cumprir sua função social 

específica: a realização das funções sociais da cidade – a habitação, o trabalho, o lazer e a 

circulação.
264

 

  Assim, o direito de propriedade na sua feição de propriedade urbana também pode 

ser limitado em razão de exigências urbanísticas, que atingem o direito de construir
265

, 

conforme previsto no art. 1.299 do Código Civil.
266

 O direito de construir e o direito 
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urbanístico, contudo, não podem ser confundidos, tendo em vista que o primeiro possui faceta 

primordialmente privada, enquanto que, no segundo, verificam-se características 

predominantemente públicas. 

 Como assinala José Afonso da Silva, o direito de construir, assim como o direito de 

vizinhança, são de natureza privada e buscam disciplinar a construção e seus efeitos nas 

relações com terceiros, ao passo que o direito urbanístico “ordena o espaço urbano e as áreas 

rurais que nele interferem, através de imposições de ordem pública, expressas em normas de 

uso e ocupação do solo urbano ou urbanizável, ou de proteção ambiental”, enunciando, além 

disso, regras estruturais e funcionais da edificação urbana consideradas do ponto de vista 

coletivo.
267

 

 O direito de construir não é absoluto, encontrando limitações não somente nas normas 

de direito de vizinhança, como também nas disposições que visam o bem-estar coletivo.
268

 

Esse direito deve ser analisado tendo em vista as profundas modificações da realidade urbana, 

relatadas no Capítulo 3, e também as normas constitucionais sobre o direito de propriedade. 

Não se pode continuar interpretando o direito de construir como se fosse um direito subjetivo, 

abstrato, do titular do direito de propriedade. A construção é uma faculdade, ou prerrogativa, 

que deve se subordinar a certas condições fixadas pelo direito objetivo, ou seja, todas as 

normas de direito urbanístico que disciplinam a ordenação do solo urbano, conferindo-lhe 

uma determinada destinação. É possível, por exemplo, que se reconheça a impossibilidade 

absoluta de construção em um determinado terreno, mediante a devida indenização do 

proprietário. 

 É importante reiterar que o direito de construção jamais poderá se sobrepor ao 

preceito constitucional de função social da propriedade, razão pela qual tal faculdade não 

poderá ser exercida onde o interesse público aconselhe a não edificação. Da mesma forma, 

em outras áreas, poderá haver a imposição de edificação, traduzida em planos ou projetos 

urbanísticos, já que contraria o interesse público a conservação de terrenos vazios para fins de 

especulação imobiliária.  

  Carlos Alberto Dabus Maluf, contudo, opõe-se à aplicação da pena de desapropriação 

(para atendimento de função social da propriedade) em caso de descumprimento do dever de 

edificar por parte do proprietário. O autor salienta que nem sempre os proprietários podem 

construir em razão das restrições impostas pelo próprio Poder Público, o que ocorreu, por 

exemplo, com a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº. 6.766/79) na qual se 

                                                           
267

 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro, p. 49. 
268

 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir, p. 30. 



81 

 

impuseram tantas exigências para a aprovação de um loteamento que a comercialização dos 

lotes se tornou inviável. Dabus Maluf ressalta ainda que podem existir problemas de 

titularidade do bem, como questões de sucessão e divergência entre condôminos.
269

 Com a 

devida vênia, não concordamos com o doutrinador, na medida em que a desapropriação é 

uma forma originária de propriedade, razão pela qual, em nosso entender, pouco importa sua 

titularidade. Ademais, a aplicabilidade dessa desapropriação é extremamente dificultosa, tal o 

espaço de tempo exigido de inércia do proprietário, após a devida notificação. 

 A construção pode desenvolver-se tanto na superfície do solo como no subsolo e no 

espaço aéreo, em extensão, profundidade e altura que pretender, desde que não haja norma 

administrativa em sentido contrário
270

, já que, o Código Civil, em seu art. 1.229
271

, não traz 

qualquer restrição a este tipo de construção, mencionando, apenas, que a faculdade do 

proprietário vai apenas até onde puder utilizar, ou seja, até onde ele conseguir exercer a 

prerrogativa de construir. 

 Saliente-se, por fim, que a propriedade urbana admite dois tipos de desapropriação. A 

primeira delas é a desapropriação comum, prevista nos arts. 5º, inciso XXIV, e art. 182, § 3º, 

da Constituição Federal, que pode ocorrer em caso de utilidade ou necessidade pública ou por 

interesse social. A segunda se encontra prevista no art. 182, § 4º, III, da Carta Maior, e diz 

respeito à sanção aplicada ao descumprimento de imposições constitucionais urbanísticas 

pelo titular da propriedade urbana. Na desapropriação comum, deve haver a prévia e justa 

indenização em dinheiro. Já no segundo caso, a indenização pode ser feita em títulos da 

dívida pública. 

 Com as breves considerações tecidas acima, entende-se que o arcabouço mínimo para 

o prosseguimento desse trabalho tenha sido construído, motivo pelo qual se passará à análise 

da função social da propriedade. 
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6. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. 

 

 

 

6.1. A construção do elemento funcional como instrumento de alteração da estrutura do 

domínio. 

 

 Como esclarecido anteriormente, o instituto da propriedade consolidou-se a partir de 

uma concepção individualista. Nessa concepção, baseada nos ideais iluministas, o direito de 

propriedade era visto como um poder absoluto, ainda que sempre tenha sofrido algumas 

limitações.
272

 Tais limitações não eram vistas como integrantes do conceito de propriedade. É 

de se verificar, neste sentido, que sempre existiram as obrigações propter rem, além de 

inúmeras outras que vinculam o proprietário de diversas maneiras, mas estas jamais foram 

entendidas como definidoras do próprio direito de propriedade. 

 Nesse sentido, verifica-se que, mesmo no Direito Romano, eram previstas limitações 

ao direito de propriedade, para que a exploração da propriedade não se desse de maneira 

abusiva, o que afasta, como já se teve oportunidade de destacar em capítulos precedentes, a 

inexistência, em qualquer período histórico, de um conteúdo absoluto do direito de 

propriedade. Sobre esse assunto, esclarece Antônio dos Santos Justo que: 

“o dominium ex iure Quiritium foi o direito absoluto apenas no 

sentido de que se impunha erga omnes. O princípio qui suo iure 

utitur, neminem laedit nunca foi ilimitado, pois as crescentes 

limitações, que sofreu desde os tempos mais antigos, impediram, 

sempre mais, que um proprietário abusasse dos seus poderes (honeste 

vivere) e, em consequência, prejudicasse alguém (alterum non 

laedere)”.
273

  

 

 Ressalte-se que as limitações ao direito de propriedade no direito romano não eram 

apenas voltadas a interesses de vizinhos, mas também ao interesse público, como, por 

exemplo, a interdição de demolição de casas para a venda dos materiais de construção, o 
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regulamento sobre a dimensão de imóveis urbanos e a expropriação para a construção de vias 

públicas e aquedutos.
274

  

  O direito de propriedade, em períodos históricos subsequentes, também não foi 

absoluto, tendo sido sempre admitidas limitações a tal direito. O que se alterou foi a 

tradicional concepção jusnaturalista de que o direito de propriedade é inerente à pessoa 

humana e deve ser protegido contra todos para uma visão mais solidarista da sociedade, na 

qual o proprietário também tem um papel a desempenhar. Ver-se-á, no transcorrer do 

presente capítulo, que as normas referentes ao direito de propriedade, no direito 

contemporâneo, procurarão estabelecer uma adequação funcional dos bens ao cumprimento 

das finalidades do ordenamento. 

  A experiência individualista fracassou, por motivos históricos e políticos que não 

cabem aqui ser esmiuçados, o que fez que as legislações dos mais variados países exigissem 

certos comportamentos, ou condutas, para que tais propriedades viessem a ser reconhecidas 

ou continuassem sendo reconhecidas. Ademais, verifica-se a necessidade de autorizar e 

justificar intromissões frequentes do Estado
275

, como a imposição de tributos e normatização 

da atividade econômica privada, a fim de regular situações que não estavam sendo 

devidamente equacionadas pelos particulares. A função social da propriedade, dessa forma, é 

um critério através do qual se pretendeu corrigir o conceito da chamada propriedade burguesa 

e reduzir a sua garantia constitucional a fim de obter o maior proveito de todos, e não 

somente do proprietário individual. 

  Passa-se a entender que a propriedade deve ser utilizada no atendimento dos interesses 

sociais, mesmo que, às vezes, isso seja contrário à vontade do proprietário.
276

 A determinação 

do conteúdo da propriedade, a partir desse momento, dependerá de interesses externos à 

figura de seu titular, que serão regulados no âmbito da relação jurídica de propriedade
277

, 
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formada não mais por apenas uma pessoa e uma coisa, mas sim por dois interlocutores
278

, 

discutindo a melhor forma de utilização daquele bem. 

 Discutir-se-á neste momento, portanto, a capacidade que a função social, ou elemento 

funcional, possui para alterar a estrutura do domínio, atuando como critério de valoração do 

exercício de direito. Será esclarecido, igualmente, que quando a propriedade deixa de cumprir 

sua função social, ela deixa de ser tutelada pelo ordenamento jurídico, motivo pelo qual não 

serão concedidos ao proprietário poderes supérfluos ou contraproducentes em face do 

interesse social perseguido.  

 Passemos, por ora, à teoria do abuso de direito formulada pela jurisprudência 

francesa, que pode ser considerada como um passo embrionário para a formulação da teoria 

da função social da propriedade. 

 

6.2. A teoria francesa sobre o abuso de direito. 

 

 De acordo com o exposto no Capítulo 4, o art. 544 do Code Civil francês é a principal 

referência sobre o conceito individualista e absoluto do direito de propriedade, o que não 

significa que a propriedade na França não sofresse qualquer tipo de limitação. Em verdade, o 

direito de propriedade sempre foi subordinado às restrições de polícia administrativa.
279

 

 Ocorre que a concentração populacional observada nas grandes cidades, 

especialmente Paris, somada à ausência de normas de planejamento urbano aptas a organizar 

a grande densidade de ocupação, começou a gerar conflitos relacionados ao direito de 

propriedade que não conseguiam ser suficientemente resolvidos com a mera aplicação do 

Código Napoleônico.
280

  

  Assim, a jurisprudência francesa aprofunda a figura do abuso de direito, por meio da 

qual foi, gradativamente, criando restrições ao poder absoluto do proprietário. Essa teoria 

alcançou notoriedade depois do caso de Clement Bayard. Trata-se de demanda com origem 

no desentendimento entre dois vizinhos, um deles construtor de dirigíveis e o outro 

interessado em compelir a aquisição de seu terreno. Com esse propósito, o segundo vizinho 
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ergueu grandes pilastras de madeira com pontas de ferro para dificultar a aterrissagem dos 

dirigíveis.
281

 O proprietário, em verdade, agia dentro de seu direito, mas o exercia de maneira 

abusiva, prejudicando terceiro, em ato exclusivamente emulativo.
282

 A partir desse momento, 

entendeu-se que o abuso de direito caracterizava ato ilícito, apto a gerar consequências 

decorrentes de sua prática. Os atos emulativos, especialmente colocados no campo do direito 

de propriedade, ou seja, aqueles que não trazem para o titular qualquer vantagem
283

, ao passo 

que trazem àquele que foi por ele afetado prejuízo ou dano, são proibidos em diversas 

legislações.
284

 

 Segundo José de Oliveira Ascensão, já neste período houve o reconhecimento de que 

existem limites intrínsecos aos direitos (não somente aos de propriedade) que são inerentes a 

estes, e que não precisam estar previstos em lei, pois têm caráter funcional.
285

 Em virtude 

disso, a doutrina teve grande aceitação, a despeito de entendimentos em sentido contrário 

ancorados em diversos fundamentos, como, por exemplo, o de que se há direito, não há 

abuso.
286

  

 As exigências para a configuração do ato emulativo, que justificam a teoria do abuso 

do direito em sua concepção original, são importantes: o ato necessariamente deve ser 
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comissivo e material. Ademais, é necessária a comprovação de falta de vantagem para o 

proprietário que atua de forma maliciosa, e do prejuízo da vítima (normalmente um vizinho). 

O termo “abuso” traz em si uma noção de reprovabilidade, mas, em verdade, esta não se faz 

necessária, tendo em vista que basta o mero desvio de finalidade para a configuração do 

abuso de direito. 

 Essa abordagem, entretanto, ainda se restringia aos limites, isto é, a fatores externos à 

estrutura do direito subjetivo, que não era atingido, permanecendo a propriedade como um 

direito absoluto e sagrado, excepcionalmente objeto de restrição nas hipóteses em que 

configurado o abuso.
287

  

 A punição de apenas aqueles atos que fossem propositalmente pensados para lesar 

terceiros não é, contudo, suficiente para a doutrina funcional. Seria necessário o avanço deste 

entendimento. 

  Segundo Victor Carvalho Pinto, esse avanço deve-se à filosofia política positivista.
288

 

De acordo com essa corrente doutrinária, a propriedade era a principal causa dos problemas 

econômicos da sociedade, razão pela qual caberia aos teóricos desenvolver outra espécie de 

propriedade, intermediária entre a propriedade privada clássica e a propriedade pública. A 

partir dessa nova concepção, o proprietário seria mero depositário da riqueza da sociedade, 

recebendo imóveis de acordo com méritos e competências individuais, em um direito que 

apesar de vitalício, não seria hereditário. Com a morte do proprietário – cuja figura é 

assemelhada a do funcionário público
289

 – o bem deveria retornar ao Estado para ser 

redistribuído para outras pessoas. Acerca do assunto assinala o autor que, naquele contexto: 

“(...) a doutrina da função social da propriedade não tem qualquer 

conotação de justiça social. O que se pretende é subordinar a 

propriedade privada a um rígido planejamento estatal. Esse 

planejamento tem por objetivo último o ‘progresso’. Não há, no 

positivismo, uma preocupação específica com a distribuição de 

renda”.
290
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 Ainda de acordo com o mesmo autor, o positivismo teve aplicação prática na política 

urbana, tendo em vista que através desta se busca a criação de uma cidade racional, planejada 

de acordo com critérios precisos.
291

 No entanto, o pensamento de Comte somente foi 

efetivamente introduzido no mundo jurídico por Léon Duguit, em sua obra “Les 

transformations générales du droit privé”, na qual o autor nega a existência do conceito de 

direito subjetivo, e, por decorrência, do abuso de direito, já que não se pode abusar daquilo 

que não existe. Dada a relevância dos estudos do doutrinador em comento, dedicar-se-á o 

próximo subtítulo exclusivamente a ele. 

 

6.3. A função social segundo Léon Duguit. 

 

 Léon Duguit, referência fundamental no estudo da matéria em discussão, promoveu 

uma crítica a categorias básicas do direito, tanto público como privado. 

 Em sua obra “Les transformations du droit public”, de 1913, o autor deixa claro o seu 

entendimento de que há uma substituição, dentro do direito, de um sistema de ordem 

metafísica e individualista, por um de ordem realista e socialista. O primeiro deles seria 

caracterizado pela noção de direito natural, inalienável e imprescritível do indivíduo em 

oposição ao poder soberano do Estado. O reconhecimento de direitos individuais 

determinava, ao mesmo tempo, a direção e o limite da atividade pública. O Poder Público 

deve proteger e ao mesmo tempo limitar esses direitos individuais, mas a limitação só pode 

ser feita para assegurar os direitos da coletividade.
292

 

 As duas bases sobre as quais se assentavam a formulação anterior – a soberania do 

Estado e o direito natural do indivíduo – cedem ante a percepção de que são conceitos 

metafísicos que não podem mais servir de fundamento ao sistema jurídico de uma sociedade 

completamente impregnada de positivismo. Compreende-se que o homem não pode ter 

direitos naturais individuais porque ele é, por natureza, um ser social. Esse homem 

individualista, para Duguit, seria apenas uma criação do espírito. A noção de Direito 

pressupõe a vida em sociedade e os direitos do homem devem surgir do meio social e não lhe 

serem impostos.
293
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 Ademais, exige-se do Estado funções que não correspondem à antiga ideia de 

soberania. Os serviços de guerra, polícia e justiça se conciliavam com o conceito de 

soberania, parecendo ser sua manifestação direta. Por outro lado, novas atribuições do 

Estado, como organização da vida econômica, não mais se ajustam. De acordo com Duguit, 

se se reconhece um poder aos governantes, não é mais em virtude de direito prioritário do 

Poder Público, mas em razão dos deveres que lhe incumbem. Por consequência, o Poder 

somente se justifica na medida em que são cumpridos os seus deveres. Essas atividades que 

lhe são exigidas constituem o objeto dos serviços públicos.
294

  

O direito subjetivo é tratado com mais vigor na obra “Les transformations générales 

du droit privé”, de 1912. Sendo o direito de propriedade o principal direito subjetivo, a 

matéria é tratada longamente pelo doutrinador. Assim como o livro acima descrito, as 

transformações de direito privado também se assentam na mudança de concepção do 

Direito
295

: de meramente individualista para essencialmente socialista, fundado na ideia de 

uma regra social que se impõe ao indivíduo.
296

 

Duguit afirma que o reconhecimento dos direitos subjetivos implica a existência de 

certas vontades que são, como tais, superiores a outras vontades, de certas vontades que são 

essencialmente particulares. Quando se diz que a propriedade é um direito subjetivo, quer-se 

dizer que este direito, por sua natureza, é superior à vontade das pessoas a quem se quer 

impor. A aceitação desses direitos depende da consideração de uma potência supraterrestre 

que confere esses direitos, noção essa, contudo, que não poderia conservar-se ou manter-se 

no estado positivo de evolução geral das sociedades humanas.
297

 

A visão individualista está consagrada na Declaração de Direitos de 1789 e no Código 

Napoleônico, assentando-se sobre quatro pilares: a liberdade individual, a inviolabilidade do 

direito de propriedade, o contrato, e a responsabilidade civil individual por culpa.
298

 Mas, de 

acordo com Duguit, essa consagração da liberdade humana é equivocada, já que o autor 

afirma que o homem e a coletividade não têm direitos. Na verdade, cada indivíduo 

desempenha uma função na sociedade que deve ser cumprida. No que tange à propriedade, já 

não é um direito intangível e absoluto, mas sim uma função social.
299

 O proprietário de um 

bem de valor econômico tem de cumprir uma função social. Caso não seja cumprida, ou 
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venha a ser cumprida de maneira insatisfatória, o Poder Público tem legitimidade para obrigá-

lo a cumprir a mencionada função.
300

 

 Duguit parte de uma análise sociológica do Direito que seria resultado constante e 

espontâneo dos fatos, e não criado pelo legislador. As necessidades sociais demandam novas 

instituições jurídicas e a modificação das interpretações no que tange às antigas. Assim, 

segundo o autor, seria necessário superar as concepções individualistas do direito privado, 

para que se constate que o homem não tem o direito de ser livre, mas sim de trabalhar, de 

desenvolver sua individualidade e de cumprir sua missão social. A vida do indivíduo é um 

valor social e como valor social deve ser preservada, mas não como um direito individual.
301

 

 Ainda segundo o doutrinador, a propriedade é uma instituição jurídica que, como 

qualquer outra, formou-se para responder a uma necessidade econômica. Essa necessidade 

econômica se alterou, razão pela qual a propriedade também deve sofrer transformações. O 

sistema civilístico deve desaparecer porque foi estabelecido para proteger a afetação de uma 

coisa a um interesse individual, e não pode servir para proteger a afetação de uma coisa a um 

fim coletivo.
302

  

Quando vista como titular de um direito subjetivo, o proprietário teria o direito 

absoluto de dar uma destinação ao bem, um direito absoluto em contraposição ao Estado, e 

um direito absoluto no que tange ao tempo, justificando a sua transferência a sucessores. 

Assim, era possível que deixasse terras sem cultivo, e imóveis urbanos desocupados ou 

sequer construídos. Contra tal disposição, o Poder Público somente poderia fazer poucas 

restrições, com fundamento no poder de polícia, ou, excepcionalmente, desapropriar o bem 

mediante pagamento de indenização. Essa visão civilista estava em declínio, já que 

privilegiava somente o ponto de vista individual quando a sociedade já tomava consciência 

da interdependência social e de que o homem, em sociedade, não tem um fim que se encerra 

nele próprio, mas é um meio para obtenção de determinadas finalidades.
303

 

  As necessidades individuais, portanto, transformaram-se em sociais, alterando o 

direito subjetivo de propriedade em função social.  

  Infere-se desta visão o entendimento de que o direito de usar a propriedade decorre do 

dever de cumprir sua finalidade, isto é, a pessoa é obrigada a dar uma utilização à 

propriedade, e essa utilização deve servir ao interesse geral. Com tal premissa, se justificaria 
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o dever do proprietário de, especialmente em áreas com déficit de moradias, alugar o imóvel 

independentemente de sua vontade, desde que pago preço justo pelo locatário. A titularidade 

da propriedade está, portanto, intrinsecamente ligada ao cumprimento de uma finalidade.
304

 

 Duguit critica a doutrina do abuso de direito, entendendo ser evidente que quem abusa 

de seus direitos deixa de gozar da proteção legal, razão pela qual não seriam necessárias 

outras elucubrações. Assinala, ademais, que a teoria foi inventada para remediar as 

consequências que decorrem logicamente do caráter absoluto do direito de propriedade e, ao 

mesmo tempo, promover a manutenção desse caráter. Por isso, a teoria não teria qualquer 

outra utilização a não ser para o direito de propriedade e, dentro do Direito Administrativo, 

para submeter à intervenção judicial os atos discricionários da Administração.  

  No que tange a este último ponto, assinala que o imperium administrativo, 

considerado como absoluto, justifica todo ato administrativo realizado de acordo com as 

formas prescritas para o funcionário competente para o ato, seja qual for o fim a que se 

destine. Com grande habilidade, o Conselho de Estado introduziu a noção de desvio de poder, 

que acabou por se confundir com excesso de poder, para que fossem estabelecidos limites a 

esse poder absoluto. Assim, definiu que o funcionário se excede em seus poderes tanto 

quando realiza um ato que não é de sua competência, como quando realiza um ato que é de 

sua competência, mas com fim distinto daquele que seria devido.
305

  

  O desvio de poder e o abuso de direito têm sido, segundo seu entendimento, 

procedimentos inventados para reagir contra as consequências do caráter absoluto atribuído 

ao império e ao domínio. A teoria falha, contudo, na determinação da anormalidade, já que, 

com esse parâmetro, mesmo com estudos sociológicos, não se pode obter qualquer 

referência.
306

 

  A função social nasceu, assim, como antítese ao direito subjetivo de propriedade, 

sendo na época, considerada uma ideia radical. Posteriormente, difundiu-se a função social 

como característica remodeladora. De fato, foi nesse sentido que caminhou a Constituição 

Federal brasileira, estabelecendo que a propriedade é um direito que deve cumprir uma 

função social. O mesmo se verificou também em outros países, não tendo sido a doutrina 

positivista jamais adotada em sua integralidade. 
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A despeito dessa observação, os estudos desenvolvidos por Duguit refletiram-se nas 

legislações do início do século XX
307

, da qual é expoente a Constituição de Weimar, a qual, 

no célebre art. 153 estabeleceu que: “(...) A propriedade obriga
308

 e o seu uso e exercício 

devem ao mesmo tempo representar uma função no interesse social”.
309

 Em linhas gerais, a 

propriedade passou de sagrada e inviolável para ser apenas garantida e, concomitantemente, 

trazer obrigações ao proprietário. É evidente que não há que se interpretar o dispositivo legal 

como se a propriedade fosse apenas uma obrigação, tendo a doutrina alemã desenvolvido 

importante interpretação de forma a preservar o caráter constitucional do direito de 

propriedade
310

, conforme ressaltado no Capítulo 4. De qualquer forma, é inafastável a 

alteração substancial do conteúdo desse direito. 

 Antes dessa manifestação constitucional da função social, convém mencionar, 

igualmente, a Constituição Mexicana de 1917, que determinou que o Poder Público poderia 

impor, a qualquer tempo, conformações - isto é, finalidades - à propriedade privada que 

atendam ao interesse público, o mesmo sendo estendido às riquezas naturais, a fim de 

obtenção da distribuição equitativa da riqueza social.
311

 Em 1983, a mencionada Constituição 

sofreu novas alterações, sempre no sentido de ampliação da intervenção estatal na 
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propriedade privada. A doutrina ora discutida também teve grande influência na Constituição 

Espanhola de 1931, a qual ficou em vigor até o final da Guerra Civil espanhola, em 1939. 

Em seguida, as Constituições da segunda metade do século XX
312

 passaram a aderir 

ao entendimento de que os poderes do titular de um direito subjetivo estão condicionados 

pela respectiva função, o que significa que há atribuição de um poder tendo em vista sua 

finalidade, desdobrando-se como dever, já que concedido para a satisfação de interesses não 

meramente próprios ou individuais, mas que também podem atingir a esfera dos interesses 

alheios.  A influência do dispositivo observa-se até mesmo na atualidade, tendo em vista que 

a Constituição Alemã (Lei Fundamental da República Federal da Alemanha), de 1949, 

dispõe, em seu art.14, alínea 2, que a “propriedade obriga” e que “o uso da propriedade deve 

concorrer também para o bem da coletividade”.
313

 

 

6.4. A influência da doutrina da função social da propriedade na legislação italiana 

 

A influência da doutrina da função social da propriedade na Constituição italiana, em 

vigor desde 1948, é particularmente importante, já que surgiu acompanhada do apoio de parte 

relevante da doutrina, que busca uma nova concepção de propriedade, sem, entretanto, negar 

a existência de direitos subjetivos.   

Seus arts. 42 e 44, primeira parte, impõem obrigações e vínculos à propriedade 

privada, como se observa de sua redação, a seguir transcrita: 

“Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici 

appartengono allo Stato, ad enti o a privati. 

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne 

determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di 

assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”
314

. 

“Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di 

stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla 

proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le 
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regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, 

la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità 

produttive; aiuta la piccola e la media proprietà”.
315

 

 

 Chama atenção a relevância que se dá ao conceito remodelado de propriedade, a partir 

do qual esta não é mais tratada como relação entre uma coisa e seu titular, mas sim como um 

feixe de relações: entre proprietários, entre proprietário e terceiros, entre proprietário e 

vizinhos, e entre proprietários e Estado, todos em situação de cooperação.
316

  

  Acerca do assunto, Cataldo De Sinno assinala que o conceito unitário de propriedade 

foi superado como consequência da afirmação de uma concessão pluralística da propriedade 

em sintonia com as transformações verificadas na sociedade em relação às quais o 

ordenamento jurídico não pode se manter inerte. Segundo o autor, a noção tradicional da 

propriedade em termos unitários é considerada uma concessão formalista que não leva em 

consideração a variedade e pluralidade das formas de propriedade. Assim, é necessária a 

alteração do conceito unitário de propriedade pelo conceito pluralístico de propriedades.
317

 

 Ademais, os limites e obrigações são vistos como integrantes da propriedade, e não 

como fatos externos a ela. A propriedade deixa de ser um direito subjetivo tout court para se 

tornar uma situação subjetiva complexa.
318

 Isso gera reflexos sobre a função social da 

propriedade, que não possui somente um caráter negativo, a fim de restringir direitos do 

proprietário, mas também positivo, de promoção de valores sociais. 

 Sobre esse assunto, Pietro Perlingieri assim se manifesta: 

“(...) o conteúdo da função social assume um papel de tipo 

promocional, no sentido de que a disciplina das formas de 

propriedade e as suas interpretações deveriam ser atuadas para 

garantir e para promover os valores sobre os quais se funda o 

ordenamento. E isso não se realiza somente finalizando a disciplina 

dos limites à função social. Esta deve ser entendida não como uma 

intervenção em ‘ódio’ à propriedade privada, mas torna-se ‘a própria 
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razão pela qual o direito de propriedade foi atribuído a um 

determinado sujeito’, um critério de ação para o legislador, e um 

critério de individuação da normativa a ser aplicada para o intérprete 

chamado a avaliar as situações conexas à realização de atos e de 

atividades do titular”.
319

 

 

 Não basta, portanto, a abstenção de condutas consideradas como antissociais ou 

ilícitas; é necessário que o direito de propriedade seja exercido em conformidade com a razão 

pela foi garantido e reconhecido em primeiro lugar. 

 Stefano Rodotà afirma que o vocábulo “função” contrapõe-se à estrutura e se presta à 

definição, de maneira concreta, de operação de um instituto ou de um direito de caracteres 

morfológicos particulares e célebres. A partir do momento em que o ordenamento jurídico 

reconheceu que a propriedade se destina também à satisfação de interesses da sociedade, a 

função da propriedade se tornou social. De acordo com o autor, a função social terá tríplice 

aspecto: privação de determinadas faculdades, criação de um complexo de condições para 

que o proprietário possa exercer seus poderes
320

 e obrigação de exercer certos direitos 

elementares e inerentes ao domínio. 

  Ainda de acordo com Rodotà, a função social atua também como um critério de 

solução dos conflitos entre interesses egoísticos do proprietário e o interesse da coletividade, 

guardando relação com outros princípios e leis estabelecidos para regular a colisão de direitos 

interindividuais. Para o autor, o aspecto funcional é um critério de valoração das relações 

subjetivas em conformidade com o princípio da solidariedade social, constituindo uma 

cláusula geral inerente ao poder conferido ao particular, e que tem por escopo verificar se este 

exerce seu direito de acordo com os interesses da comunidade.
321

 

 No que tange ao adjetivo “social” que qualifica a função, Rodotà rejeita a formulação 

negativa, a partir da qual o social é equivalente a não-individualístico, e propõe a análise das 

situações jurídicas ligadas ao desenvolvimento de determinadas atividades econômicas, para 

maior integração do indivíduo na coletividade. Em linhas gerais, um parâmetro definido em 

lei ou ao arbítrio do magistrado, relacionado a certas exigências do momento histórico, 
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nascidas, nas palavras de Orlando Gomes, “como antítese no movimento dialético da 

aventura da humanidade”.
322

 

 Para a doutrina italiana, portanto, a propriedade não somente comporta obrigações, 

como sua função social é vista como um princípio geral de direito, tais como a boa-fé e o 

enriquecimento sem causa
323

, sem, contudo, adotar-se o posicionamento radical de que a 

propriedade é função social. 

 Esse posicionamento fica bastante claro na obra Introduzione alla problematica della 

“proprietà”, de autoria de Pietro Perlingieri, publicada em 1971. Com efeito, o autor salienta 

que o sujeito não é elemento constitutivo ou parte integrante do direito de propriedade a 

ponto de poder se considerar o direito de propriedade como expressão da capacidade jurídica 

do sujeito ou da própria subjetividade. Segundo o autor, não é correto exaurir todo o 

problema da propriedade em seu aspecto subjetivo, um equívoco oposto, mas igualmente 

reprovável, ao daqueles que não verificam qualquer direito subjetivo na questão dominial.
324

  

 Afastando, de outro lado, o pensamento de Duguit, assinala Perlingieri que, in verbis: 

“Indubbiamente oggi allo stato della nostra legislazione sostenere che il 

proprietario è funzionario sembra eccessivo. É certo però che nella 

concezione tradizionale non si concepisce che il titolare del diritto 

soggetivo abbia anche degli obblighi (che qualifichino dall’interno il 

diritto stesso
325

: invece si è visto che il titolare della situazione 

giuridica soggetiva “diritto soggetivo” è, nel, contempo, titolare di 

situazioni attive e di situazione passive; quindi anche il diritto 

soggettivo, che di solito si esprime in termini esclusivamente attivi, 

contiene dei doveri, degli obblighi, degli oneri: è insomma situazione 

giuridica soggetiva complessa”.
326
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 Pode-se afirmar, em conclusão, e no pensamento do doutrinador ora estudado, que a 

propriedade é uma situação jurídica subjetiva bastante limitada, assinalando que se poderia 

pensar em um retorno ao entendimento do conceito de propriedade do período medieval, no 

que tange ao aspecto de pluralidade de domínio, isto é, na pluralidade de possuidores, já que 

cada forma de direito real tende a assumir sua autonomia.
327

  

 Ainda que não se possa concordar com tal assertiva, já que, conforme estudado no 

capítulo anterior, a visão contemporânea de propriedade não se adapta a preceitos advindos 

do direito medieval, assiste razão ao autor italiano quando esclarece que não existe uma única 

propriedade ou uma noção rígida e definitiva. Segundo o autor, não se pode discorrer sobre a 

unidade do domínio e não se pode sustentar que a propriedade é um conceito unitário, síntese 

de alguns poderes de gozo e de disposição, não sendo verificado esse direito na ausência de 

tais poderes. Ainda que alguns pontos em comum entre os vários direitos de propriedade 

possam ser encontrados, deve ser admitido que o mínimo denominador comum entre estas 

diversas figuras de propriedade é tão tênue que, ao intérprete, interessa mais sublinhar as 

diferenças do que os pontos em comum.
328

 

 No mesmo sentido, Cataldo Di Sinno assinala que, atualmente, existem tantos direitos 

de propriedade quantos são os estatutos diferenciados de bens, relacionados ao patrimônio 

cultural, ambiental, de produção, das áreas urbanas, entre outros.
329

 Essa assertiva reforça 

novamente o entendimento da doutrina italiana, e que encontra ressonância no direito 

brasileiro, de que não há um conceito unitário de propriedade, sendo mais adequado se falar 

em propriedades. 

 Interessa discutir, igualmente, a eventual coincidência entre função social da 

propriedade e limites ao direito de propriedade no direito italiano, especialmente em razão da 

relevância desses limites no direito urbanístico, o que levou Perlingieri a afirmar que o direito 

de construir do proprietário é apenas uma expectativa de direito, como um poder que lhe vem 

atribuído pela Administração Pública. É um poder (potestatis), portanto, que o titular do 

direito não tem antes da concessão da licença para a construção.
330

 

 Orlando Gomes afirma que as limitações atingem apenas o exercício do direito de 

propriedade, não a sua substância, ainda que encontrem justificativa na nova concepção de 

propriedade
331

, assertiva esta que vem sendo reiterada por diversos autores, como 
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mencionado anteriormente. Esse, contudo, não parece ser esse o entendimento de Perlingieri. 

Com efeito, o autor menciona que a função social pode abranger limites e obrigações que o 

legislador estabeleceu em respeito a determinadas formas de propriedade, o que significa que 

o inadimplemento de certas obrigações, a violação de certos limites não são fatos estranhos à 

existência do direito de propriedade, mas sim ínsitos ao seu conceito.
332

 Tendo em vista a 

relevância da discussão, sobre ela teceremos comentários no Capítulo 7.  

 É importante mencionar, finalmente, que o posicionamento da doutrina italiana sobre 

o direito de propriedade é uma das principais referências sobre o tema do direito brasileiro, 

ainda que não seja de aceitação geral, e sofra críticas de doutrinadores mais tradicionais.
333

  

 Passemos, agora, então, à análise da questão na história constitucional brasileira. 

 

6.5. A função social em nossa história constitucional. 

 

 No Brasil, a função social, ainda que sem essa nomenclatura, aparece pela primeira 

vez na Constituição de 1934, em seu art. 113, § 17, a seguir transcrito, ipsis litteris: 

“É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido 

contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar. A 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos 

termos da lei, mediante prévia e justa indenização. Em caso de perigo 

iminente, como guerra ou comoção intestina, poderão as autoridades 

competentes usar da propriedade particular até onde o bem público o 

exija, ressalvado o direito a indenização ulterior”. 

  

Dessa forma, a Constituição em comento inovou a matéria com relação às anteriores, 

que garantiam o direito de propriedade em toda sua plenitude.
334
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 PERLINGIERI, Pietro. Op. cit., p. 71. 
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 MOZOS, Jose Luiz del. El derecho de propriedad: crisis y retorno a la tradicion jurídica, p. 217: “En esta 

materia la doctrina italiana, anteriormente criticada, hace acopio de demagogia, implicando la transformación 
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consecuencia de considerarse la función social como um principio general de Derecho” (Tradução livre: “Nesta 

matéria, a doutrina italiana, anteriormente criticada, cobre-se de demagogia, implicando a transformação do 

direito de propriedade pela lei no ‘cumprimento de uma função social’, não apenas por esta, mas também pelos 
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consequência de se considerar a função social como um princípio geral de Direito”. 
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  Verifica-se que o termo utilizado não era função social, mas a ideia já era condizente 

com o abandono dos conceitos liberais individualistas do século XIX, que atribuíam à 

propriedade um caráter preponderante e definidor do próprio sistema jurídico. Passa-se a 

privilegiar os direitos sociais em detrimento dos individuais, bem como a utilização dos 

sociais para balizamento dos individuais. 

 A Constituição em análise atribuiu ao legislador ordinário a tarefa de regulamentar o 

princípio consagrado, cabendo às instâncias inferiores a definição dos critérios para o 

exercício do direito de propriedade, devidamente limitado pelo interesse social, protegido, a 

partir de então, constitucionalmente. 

 A Constituição de 1937, ainda sem utilizar o termo função social, atribuiu ao 

legislador ordinário a competência para regulamentar o direito de propriedade, sem 

vinculação direta com o interesse social ou a função social da propriedade. O art. 122, § 14º, 

da mencionada Carta possui a seguinte redação: 

“Art. 122. A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros 

residentes no País o direito à liberdade, à segurança individual e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) 

14) o direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, mediante indenização prévia. O seu conteúdo e os 

seus limites serão os definidos nas leis que lhe regularem o exercício”.   

 

 Na esteira desse dispositivo legal, foram promulgados os seguintes diplomas: o 

Decreto-Lei nº. 25/1937, que trata da proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional, 

instituindo a figura do tombamento; o Decreto-Lei nº. 58/1937, que dispõe sobre as regras 

para o loteamento de terras urbanas e venda de lotes; e, finalmente, o Decreto-Lei nº. 

3.365/41, que prevê a desapropriação por utilidade pública, a qual, contudo, já existia há 

muito tempo no ordenamento jurídico nacional, e não necessariamente mantém ligação com a 

função social da propriedade. 

 No que tange à Constituição de 1946, esta condicionou o direito de propriedade ao 

bem-estar social, conforme se observa do disposto em seu art. 147: “O uso da propriedade 

será condicionado ao bem-estar social. A lei poderá, com observância do disposto no art. 141, 

§ 16, promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos”. 

                                                                                                                                                                                     
334

 Verifique-se o art. 179, da Constituição de 1824, e o art. 72, da Constituição de 1891, que se limitaram a 

declarar a garantia do direito de propriedade em sua plenitude, exceto quando verificada a desapropriação por 

necessidade ou utilidade social. 
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Observa-se, portanto, um avanço em relação à Constituição pretérita, já que há a vinculação 

da propriedade ao bem-estar social.  

  Na égide desta Constituição, foi promulgada a Lei nº. 4.132/62, que trata da 

desapropriação de terras para “promover a justa distribuição da propriedade, com igual 

oportunidade para todos”. A Emenda Constitucional nº. 10, de abril de 1964, autorizou a 

desapropriação de propriedades rurais para fins de reforma agrária mediante o pagamento de 

indenização com títulos da dívida pública. Maria Sylvia Zanella Di Pietro, acerca da referida 

Emenda
335

, traz à lume a justificativa apresentada pelo Senador Ferreira de Souza, que 

cumpre ser parcialmente transcrita em razão de sua importância: 

“(...) a propriedade tem uma função social de modo que ou o seu 

proprietário a explora e a mantém dando-lhe utilidade, concorrendo 

para o bem comum, ou ela não se justifica. A emenda não chega ao 

extremo de negar a propriedade, mas, superpondo o bem comum ao 

bem individual, admite a expropriação das propriedades inúteis, das 

que poderiam ser cultivadas e não o são, daquelas cujo domínio 

absoluto chega a representar um acinte aos outros homens”. 

 

Seguiu-se a esta norma a Lei nº. 4.504, de 30 de novembro de 1964, o chamado 

Estatuto da Terra, que, em seu art. 2º, utilizou, pela primeira vez, o termo função social da 

propriedade
336

, e que visava ao cumprimento de metas para a reforma agrária e o 

desenvolvimento da agricultura.  

  O termo função social da propriedade será utilizado novamente na Constituição de 

1967, e em sua Emenda Constitucional nº. 1/69, que no art. 157, estabeleceu a função social 

da propriedade como princípio de ordem econômica, nos seguintes termos: “A ordem 

econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes princípios: (...) III – 

função social da propriedade”. 

 Na vigência desta Carta foi aprovada a Lei nº. 6.766/79, que revogou o Decreto-Lei 

nº. 58/37, trazendo novas regras para o parcelamento do solo urbano em nível federal, 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo.  25. ed. São Paulo: Atlas, 2.012, p. 134. 
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  A referida norma tem a seguinte redação: “Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à 

propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei. 
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b) mantém níveis satisfatórios de produtividade; 

c) assegura a conservação dos recursos naturais; 

d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a 

cultivem”.  
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podendo a norma em comento ser facultativamente utilizada em outras esferas. A 

preocupação com o aspecto urbanístico do loteamento foi uma das inovações por ela 

trazidas
337

, permitindo a materialização da função social da propriedade urbana ao autorizar a 

intervenção do Poder Público de forma efetiva na expansão do mercado imobiliário urbano, 

condicionando a aprovação dos loteamentos ao cumprimento de determinadas exigências.
338

 

Com essas restrições, buscou-se a manutenção de qualidade de vida dos moradores que 

habitam na região do empreendimento, sobressaindo-se, assim, a função social da 

propriedade. 

  Assim, a primeira Carta Magna a disciplinar o interesse social como condicionante da 

propriedade é a de 1934, preleção esta que não foi rigorosamente seguida na Constituição 

Federal de 1937. De outro lado, a primeira Carta a prever sanção com base neste interesse, 

isto é, a expropriação, é de 1946. Finalmente, a expressão função social da propriedade é 

definitivamente incorporada na legislação constitucional a partir de 1967. 

 Vejamos como a matéria está tratada na Constituição vigente. 

 

6.6. A função social da propriedade na Constituição Federal de 1988. 

 

  Na Constituição vigente, como já mencionado anteriormente, o direito de propriedade 

alcançou status de direito inviolável, em sua extensão máxima, como riqueza patrimonial (no 

inciso XXII do caput do art. 5º), e princípio da ordem econômica (conforme disposto no 

inciso II do art. 170), mas, simultaneamente, o domínio foi vinculado à realização de uma 

função social.  

  A matéria foi tratada de maneira muito mais marcante do que nas Constituições 

anteriores porque a função social foi alçada a um direito fundamental e cláusula pétrea, 

constituindo o cerne do direito de propriedade no ordenamento jurídico vigente. Dessa forma, 

a Constituição de 1988 estabeleceu, dentro do plano nacional, o definitivo abandono da 

relação estabelecida entre propriedade e liberdade individual
339

, para evidenciar que a 

propriedade não é simplesmente uma condição de liberdade inerente a todos os indivíduos, 
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 Nesse sentido, verifique-se o disposto no capítulo II da mencionada lei (“Dos requisitos urbanísticos para 
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mas sim uma situação jurídica complexa, relacionada à teoria, outrora mencionada, de feixe 

de direitos. 

 A partir desse momento, o princípio da função social passou a integrar o conceito 

jurídico-positivo de propriedade, de modo a atuar como legitimador desta.
340

 

 A menção à função social da propriedade ocorre em diversos dispositivos da 

Constituição, quais sejam: art. 5º, inc. XXIII; art. 156, inc. I, § 1º; art. 170, inc. III; art. 182, § 

2º; art. 184; art. 185; e art. 186.
341

 O exame preliminar das normas em comento demonstra 

que a propriedade privada, assim como sua função social, foram colocadas entre os alicerces 

da ordem econômica, e, também, entre os direitos e garantias fundamentais. Este último 

ponto denota a principal diferença no que tange ao tratamento dado à matéria pela 

Constituição de 1967, na qual a função social foi prevista apenas como princípio da ordem 

econômica e social.
342

 

 De acordo com o §1º do art. 5º, as normas que definem direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata, razão pela qual há que se concluir que a função social é 

autoaplicável, apesar da relutância demonstrada pelo Poder Judiciário em um primeiro 
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 STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp n. 1.138.517-MG. Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.08.11, v.u. Parte da 

Ementa deste acórdão se encontra transcrita mais adiante.  
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 Os artigos mencionados possuem as seguintes redações: “Art. 5º, XXIII: a propriedade atenderá sua função 
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de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, 

tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes. (...) § 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais 

de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. “Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse 

social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia 

e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo 

de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei”. “Art. 185. São 

insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária: I - a pequena e média propriedade rural, assim 

definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra; II - a propriedade produtiva. Parágrafo único. A lei 

garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos 

relativos a sua função social”. “Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I - 

aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 

meio ambiente; III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que 

favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores”. 
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momento
343

, o que acabará por ser definitivamente superado com a promulgação do Estatuto 

da Cidade (Lei nº. 10.257/01), sobre o qual se tecerão comentários mais adiante. 

 A despeito da profusão de disposições normativas, falta-lhes concretude, já que 

nenhuma delas esclarece o que seja efetivamente a função social da propriedade, 

identificando-a, no que tange à propriedade urbana, com o atendimento das exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.   

 Depreende-se que o escopo da norma é conferir poderes ao Município para legislar 

sobre a política de desenvolvimento urbano, o que é perfeitamente justificável tendo em vista 

que o Poder Público municipal tem melhores condições para aferir as necessidades, 

prioridades e peculiaridades do respectivo município e de sua população. Em um país de 

proporções continentais como o Brasil, com as disparidades socioeconômicas e culturais que 

lhe são inerentes, seria impossível traçar um perfil nacional único, apto a inserir, de maneira 

conveniente, a função social da propriedade em todas as cidades.
344

 

 No que tange à associação do cumprimento da função social da propriedade à 

obrigatoriedade de elaboração do plano diretor em cidades que possuam mais de vinte mil 

habitantes, a questão deve ser analisada de maneira a atender os princípios do sistema, e não 

somente a estrita redação do § 1º do art. 182 da CF. A toda evidência, a efetividade da função 

social não deve se submeter somente às exigências de leis ordinárias. A leitura que se deve 

fazer da norma é a de que a propriedade urbana cumpre sua função quando também atende às 

exigências do plano diretor, o qual, contudo, sequer é o requisito essencial para o seu 

cumprimento.
345

 

 O mesmo se verifica em cidades que não estejam obrigadas a elaborar um plano 

diretor: os imóveis localizados no perímetro de tais Municípios não estão isentos de cumprir 

com a função social, que deverá ser cumprida através de quaisquer outros meios. O plano 

diretor é apenas um facilitador
346

, e, frequentemente, insuficiente para garantir o pleno 

cumprimento da função social.  
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 Acerca da norma em comento, José Afonso da Silva esclarece que essa fundamentou a 

doutrina pela qual “a propriedade urbana é formada e condicionada pelo direito urbanístico a 

fim de cumprir sua função social específica: realizar as chamadas funções urbanísticas de 

propiciar habitação (moradia), condições adequadas de trabalho, recreação e circulação 

humana; realizar, em suma, as funções sociais da cidade (CF, art. 182)”.
347

 

  No que tange à função social da propriedade rural, constata-se maior adensamento de 

seu sentido constitucional, tendo em vista que o art. 186, que trata do assunto, traz diversos 

requisitos para que seja preenchida essa função social, os quais se resumem em três principais 

vertentes: (i) o uso efetivo, apropriado à função socioeconômica da coisa
348

; (ii) o 

aproveitamento racional e adequado da propriedade, o que significa que deve buscar-se o 

maior e melhor benefício que pode ser gerado pela propriedade; e a (iii) utilização adequada 

dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente
349

, promovendo a defesa 

do patrimônio ecológico.
350

 O mencionado artigo veio, posteriormente, a ser complementado 

pelo art. 9º da Lei nº. 8.629/93
351

, que regulamenta os dispositivos constitucionais pertinentes 

à reforma agrária. 

 Conforme demonstrado anteriormente, as disposições constitucionais não são 

suficientes para a determinação do exato sentido da função social da propriedade, razão pela 
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propriedade, p. 105. 
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 Apenas para conferência, transcreve-se a norma em comento: “Artigo 9º - A função social é cumprida 

quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo graus e critérios estabelecidos nesta lei, os 

seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.§ 1º - Considera-se racional e 

adequado o aproveitamento que atinja os graus de utilização da terra e de eficiência na exploração especificados 

nos §§ 1º a 7º do artigo 6º desta Lei. 

§ 2º - Considera-se adequada a utilização dos recursos naturais disponíveis quando a exploração se faz 

respeitando a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial produtivo da propriedade. 

§ 3º - Considera-se preservação do meio ambiente a manutenção das características próprias do meio natural e 

da qualidade dos recursos ambientais, na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade 

e da saúde e qualidade de vida das comunidades vizinhas. 

§ 4º - A observância das disposições que regulam as relações de trabalho implica tanto o respeito às leis 

trabalhistas e aos contratos coletivos de trabalho, como às disposições que disciplinam os contratos de 

arrendamento e parceria rurais. 

§ 5º - A exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e trabalhadores rurais é a que objetiva o 

atendimento das necessidades básicas dos que trabalham a terra, observa as normas de segurança do trabalho e 

não provoca conflitos e tensões sociais no imóvel. 

§ 6º - Vetado”. 
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qual o presente estudo prossegue na análise da legislação infraconstitucional, especialmente o 

Estatuto da Cidade e o Código Civil de 2002. 

 

6.7. A legislação infraconstitucional sobre função social da propriedade. 

 

 Seguindo os preceitos constitucionais, e a fim de regulamentar os artigos 182 e 183, 

que tratam da propriedade urbana, a Lei nº. 10.257/01, intitulada de Estatuto da Cidade
352

, 

traz algumas diretrizes gerais para o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

da propriedade urbana
353

, ainda que também se omita no fornecimento de maiores elementos 

de identificação das referidas “funções sociais”.  

De fato, no mesmo sentido da Constituição Federal, para o Estatuto em questão, a 

função social da propriedade urbana acaba sendo relacionada com a observância ao plano 

diretor
354

, visando ao combate à especulação imobiliária e à ocupação e ao uso do solo 

urbano em harmonia com o princípio da função social da propriedade.
355

 Ademais, são 

utilizados diversos conceitos de conteúdo amplo, como, por exemplo, “bem coletivo” e 

“segurança e bem-estar dos cidadãos”, que poderão variar de acordo com particularidades de 

cada região, isto é, fatores sociais, culturais e econômicos. 

No entanto, no inciso VI do art. 2º, o Estatuto aponta os seguintes fatores, entre 

outros, que devem ser evitados para que se obtenha o ordenamento do solo urbano e, por 

consequência, a adequação social do uso: a) utilização inadequada dos imóveis; b) a 

proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes
356

; c) o parcelamento do solo, a 

edificação ou o uso excessivo ou inadequado em relação à infraestrutura urbana; d) a 

instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de 
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tráfego; e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não 

utilização; f) a deterioração das áreas urbanizadas; e g) a poluição e a degradação ambiental.  

Observa-se pelo exposto, que a profusão de normas constitucionais possui forte 

densidade principiológica e indica, precipuamente, caminhos a serem seguidos para a 

realização de políticas públicas municipais, quais sejam, o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes.
357

 Em razão do caráter 

principiológico, muitas questões interessantes remanescem, como, por exemplo, o eventual 

direito que o proprietário teria de conceder a função social de sua escolha ao imóvel. 

Acerca desse assunto, Régis Fernandes de Oliveira assevera, in verbis, que: 

“A invasão de intimidade jurídica do proprietário para impor-lhe uma 

obrigação de fazer em seu imóvel há de respeitar a sua situação 

específica. Pode, por exemplo, ao invés de construir no imóvel, por 

falta de recursos, optar por parcelá-lo e, com a venda de lotes, 

aproveitar adequadamente seu restante. Não se vê como poderá o 

Município, ao obrigar o aproveitamento integral, limitar a possibilidade 

de optar do proprietário, opção essa que se inclui no direito de 

propriedade, que, nesse aspecto, não pode ser violado”.
358

 

 

 A despeito desse entendimento, o fato é que, para o pleno cumprimento da função 

social da propriedade, não é possível que se conceda tanta liberdade ao proprietário. É 

necessário que ele conforme seu direito aos objetivos perseguidos pelo Poder Público. Os 

imóveis, sejam rurais ou urbanos, devem cumprir diversas finalidades, que não se esgotam 

naquela que fornece o maior retorno financeiro ao proprietário.
359
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  Analisando a questão por outra vertente, o Código Civil, no art. 1.228, §§ 1º a 5º, 

também consagra a função social da propriedade, ao afastar o individualismo e o seu uso 

abusivo. O art. 1.228 preceitua, em seu § 1º, que “o direito de propriedade deve ser exercido 

em consonância com as finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, 

de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o 

equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 

das águas”, deixando claro que o exercício do direito de propriedade está vinculado às suas 

finalidades econômicas e sociais.  

A regra é completada pelo disposto no § 2º, pelo qual são proibidos ao proprietário 

“os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados 

pela intenção de prejudicar outrem”. De acordo com a referida norma, o direito de 

propriedade mal utilizado constitui abuso do exercício regular de um direito, enquadrando-se 

também no disposto pelo art. 187 do mesmo diploma legal.
360

 O mencionado § 2º faz 

expressa referência aos atos meramente emulatórios que deram origem ao desenvolvimento 

da teoria do abuso de direito, conforme comentado anteriormente (item 6.2). 

Como se observa dos artigos supramencionados, o Código Civil também não é 

expresso no que tange à conceituação da função social da propriedade, de modo que há que 

se aprofundar no estudo do instituto para que seja possível depreender seu verdadeiro 

significado. 

 Conforme esclarecido anteriormente, Stefano Rodotà sustenta que o termo função está 

relacionado à maneira concreta de operação “de um instituto ou de um direito de 

características morfológicas particulares e notórias”.
361

 Já segundo Cristiane Derani, há de ser 

entendida como o próprio conteúdo do instituto.
362

 Talvez o melhor esclarecimento seja da 

lavra de Carmen Lúcia Antunes Rocha, que afirma que a propriedade não tem fim em si 

mesma, motivo pelo qual tem natureza funcional ou instrumental.
363

  

                                                                                                                                                                                     

à função social e à função ecológica da propriedade, despropositado alegar perda indevida daquilo que, no 

regime constitucional e legal vigente, nunca deteve, isto é, a possibilidade de utilização completa, absoluta, ao 
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(serviços e processos ecológicos essenciais), que são “bem de uso comum do povo”, nos termos do art. 225, 

caput, da Constituição de 1988”.   
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Como a propriedade tem natureza funcional, o cumprimento do fim deverá 

preponderar e ser tomado em conta juntamente com a vontade do proprietário.
364

 A 

socialidade dessa função estabelece-se quando há reconhecimento de que o direito não atende 

somente aos interesses de seu titular, mas também a interesses públicos. Verifica-se, assim, 

que a propriedade é um direito subjetivo, mas que não se incompatibiliza com o desempenho 

de uma função social. 

 

6.8. O tríplice aspecto da função social. 

 

 De acordo com tudo quanto exposto, a função social é a conditio sine qua non para 

que seja garantido o direito de propriedade. Ela passa a compor intimamente o instituto da 

propriedade, estabelecendo seus contornos. Sendo assim, qualquer propriedade, e não 

somente a de bens imóveis, deverá atender à função social.
365

  

 Os vínculos de destinação impostos a um bem incidem sobre o conteúdo do direito de 

propriedade, já que terminam por interferir sobre o direito de gozo desse bem. A utilização 

dos bens assume posição central na disciplina da propriedade, tanto que o poder do 

proprietário de determinar a destinação da propriedade pode ser limitado em razão da 

tipificação normativa do uso do bem.
366

 De fato, o cumprimento da função social pode ser 

assegurado mediante intervenção normativa que estabeleça especificamente o modo pelo qual 

o bem pode ser utilizado. 

 Acerca das intervenções normativas, deve-se considerar que um bem, em abstrato, 

pode ter várias destinações, carecedoras de proteção. Em concreto, depois da escolha do 

legislador acerca dos interesses que serão priorizados, o bem assume uma destinação 

específica, uma função particular. A legislação urbanística é extremamente relevante no que 

tange a este aspecto porque, através da limitação imposta à utilização construtiva do solo – 

que constituí uma notável restrição do direito de propriedade, como já havíamos mencionado 

– ela se coloca concretamente a serviço da função social da propriedade, na acepção de 

destinação social dos bens que são objeto de propriedade privada.
367

 A legislação urbanística, 

assim, transforma a função social da propriedade em verdadeira destinação social dos bens. 
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 Dessa forma, não é exagero dizer que a função social e a propriedade constituem um 

binômio indissolúvel, de maneira que a propriedade somente é garantida pelo ordenamento 

jurídico quando leva a efeito sua função social. É por isso que Cristiane Derani assinala que, 

pelo simples fato de ser proprietário, este assume deveres e responsabilidades, havendo a 

instituição de ônus que recai sobre o desenvolvimento da relação de poder entre sujeito e 

objeto que configura a propriedade. Esse ônus significa que a atuação do proprietário “deve 

trazer um resultado vantajoso para a sociedade, a fim de que este poder individualizado seja 

reconhecido legalmente”.
368

 

 O proprietário, para o atendimento desta função ou finalidade, deverá realizar, via de 

regra, uma conduta positiva. A função social conduz, assim, ao nascimento de deveres 

jurídicos positivos
369

, conforme se verifica do excerto de ementa abaixo transcrita, 

proveniente do Superior Tribunal de Justiça: 

“(...) 6. O cumprimento da função social exige do proprietário uma 

postura ativa. A função social torna a propriedade em um poder-

dever. Para estar em conformidade com o Direito, em estado de 

licitude, o proprietário tem a obrigação de explorar a sua propriedade. 

É o que se observa, por exemplo, no art. 185, II, da CF. 

7. Todavia, a função social da propriedade não se resume à 

exploração econômica do bem. A conduta ativa do proprietário deve 

operar-se de maneira racional, sustentável, em respeito aos ditames da 

justiça social, e como instrumento para a realização do fim de 

assegurar a todos uma existência digna. 

8. Há, conforme se observa, uma nítida distinção entre a propriedade 

que se realiza uma função individual e aquela condicionada pela 

função social. Enquanto a primeira exige que o proprietário não a 

utilize em prejuízo de outrem (sob pena de sofrer restrições 

decorrentes do poder de polícia), a segunda, de modo inverso, impõe 

a exploração do bem em benefício de terceiros. 

9. Assim, nos termos do arts. 186 da CF, e 9º da Lei n. 8.629/1993, a 

função social só estará sendo cumprida quando o proprietário 

promover a exploração racional e adequada de sua terra, e 
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simultaneamente, respeitar a legislação trabalhista e ambiental, além 

de favorecer o bem-estar dos trabalhadores”.
370

 

 

Se, anteriormente, o direito de propriedade era apenas circunscrito por limitações e 

condutas negativas, consistindo em que o proprietário deixasse de tomar certa conduta, com o 

contorno da função social, ao proprietário compete a realização de uma conduta positiva.  

 Nesse sentido, ressalta Eros Roberto Grau que: “a função social da propriedade atua 

como fonte de imposição de comportamentos positivos – prestação de fazer, portanto, e não, 

meramente, de não fazer – ao detentor do poder que deflui da propriedade”.
371

 

Ainda de acordo com o entendimento do doutrinador, a função social “importa não 

apenas o rompimento da concepção, tradicional, de que a sua garantia reside em um direito 

natural, mas também a conclusão de que, mais do que meros direitos residuais (parcelas 

daquele que em sua totalidade contemplava-se no utendi fruendi et abutendi, na plena in re 

potestas), o que atualmente divisamos, nas propriedades impregnadas pelo princípio, são 

verdadeiras propriedades-função social e não apenas, simplesmente, propriedades. O 

princípio da função social da propriedade, desta sorte, passa a integrar o conceito jurídico-

positivo de propriedade (destas propriedades), de modo a determinar profundas alterações 

estruturais na sua interioridade”. Em conclusão, afirma: “é que justamente a sua função 

justifica e legitima essa propriedade”.
372

  

  Partilha do mesmo posicionamento Judith Martins-Costa, ao afirmar que: 

“o atributo da função social não é meramente ‘externo’ ao direito: 

constituindo, em caráter imediato, função social do bem (objeto de 

direito), reflete-se no conjunto de situações jurídicas incidentes sobre o 

bem, e assim, de forma mediata, ela, a função social, acaba por 

integrar o complexo de direitos e deveres subsumidos no conceito de 

“direito de propriedade”, modificando-se a idéia construída pelo 

jusracionalismo que o perspectivara como ‘poder de vontade’, como 

direito natural do homem sobre as coisas, em cujo conteúdo não cabem 

deveres e limitações”.
373
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  A referida função, que legitima a propriedade, poderá variar no tempo e no espaço, 

sendo sempre norteada pela legislação escrita. Nesse sentido, é fundamental que o Poder 

Público indique, normativamente, a função social de cada espécie de propriedade. É evidente 

que essa consideração reflete sobre o conceito de propriedade, instituto este que, segundo 

nosso entendimento, passa a ter características marcantes de Direito Público. Nesse diapasão, 

José Afonso da Silva afirma que as normas constitucionais que versam sobre a propriedade 

tornaram-na mais complexa do que o tratamento fornecido pela perspectiva civilista, a qual 

não é suficiente para alcançar “a complexidade do tema, que é resultante de um complexo de 

normas jurídicas de Direito Público e de Direito Privado”.
374

 

 O presente trabalho, analisando a matéria dentro da perspectiva do Direito 

Administrativo, pretende abordar uma nova fase da função social da propriedade, na qual seu 

cumprimento exige que a atuação do particular extravase os limites de sua propriedade e 

promova certas condutas fora dela, para evitar danos à sociedade causados por seu imóvel, 

ou, então, compensar tais danos gerando melhorias na região afetada.  

 Retomando-se o tema da multiplicidade de feições que pode adquirir a função social 

da propriedade, Stefano Rodotà afirma que essa pode se revestir de um tríplice aspecto: a) a 

privação de determinadas faculdades, b) a obrigação de exercer certos direitos elementares; e 

c) a criação de um complexo de condições para que o proprietário possa exercer seus 

poderes.
375

  

Sobre este terceiro aspecto da função social da propriedade (complexo de condições 

necessárias para o exercício de direito), Rochelle Jelinek fornece dois exemplos: o 

condicionamento do direito de construir à adoção de medidas de segurança contra incêndio; e 

a realização de compensações ambientais ou sociais.
376

  

  Segundo nosso entendimento, o condicionamento do direito de construir, seria 

exemplo do segundo aspecto trazido por Rodotà, ou seja, a obrigação de exercer “direitos 

elementares”. Trata-se de mera obrigação de fazer realizada pelo proprietário dentro de seu 

próprio imóvel. 

                                                           
374

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 263.  
375

 STEFANO, Rodotà. Proprietà,  p. 126. 
376

 JELINEK, Rochelle. O princípio da função social da propriedade e sua repercussão sobre o sistema do 

Código Civil, p. 24 e 27-8: “A criação de um complexo de condições para que o titular do direito de propriedade 

possa exercer seus poderes é também forma típica do princípio da função social. Aqui, fala-se de conformação 

da atividade do titular da propriedade como forma de satisfação de interesse social, isto é, a eficácia dos atos 

praticados pelo proprietário é subordinada à observância de determinados pressupostos, que variam conforme o 

estatuto sob o qual se encontram disciplinados. O não atendimento desses pressupostos pode justificar até a 

perda do bem, com ou sem indenização, conforme o caso”.  



111 

 

  Como abordaremos no próximo capítulo, segundo o nosso entender, deste terceiro 

aspecto, ou terceira consequência, poderia decorrer, sob o ponto de vista do direito 

urbanístico, a necessidade de cumprimento de obrigação de fazer em área externa aos 

domínios do imóvel, compensando ou reparando eventual impacto negativo pelo 

desenvolvimento de um determinado empreendimento no local. 

Este fato representa significativa ampliação da ideia de função social da propriedade, 

porque ela lança seu espectro também para fora dos limites físicos da propriedade.  

Assim, para que determinado bem imóvel atenda à sua função, deverá o proprietário 

realizar certas operações em propriedade alheia, seja em área pertencente ao Poder Público ou 

pertencente a outro particular. 
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7. PROPRIEDADE E FUNÇÃO SOCIAL: NOSSO ENTENDIMENTO. 

 

 

 

7.1. Introdução. 

 

 Uma vez tratada a matéria da propriedade, bem como de sua função social, é 

indispensável, neste momento, que esclareçamos nossos entendimentos sobre este tema que é 

um eixo fundamental de nosso trabalho. 

 Nas mais variadas sociedades humanas, sempre houve um sistema de propriedade, em 

que fossem regulados a aquisição, o uso e a distribuição de recursos econômicos.
377

 E este 

sistema, segundo David Fagundes, em seu artigo Explaining the Persistent Myth of Property 

Absolutism, incorpora a tensão existente entre os interesses privados e o público.
378

 Trata-se, 

na verdade, de um verdadeiro epicentro dos conflitos dos mais diversos interesses. 

 Ao longo da história, sempre houve alguma forma de restrição ao direito de 

propriedade, seja em razão de uma vizinhança (cujo conceito evoluiu no decorrer nos anos), 

seja em favor de uma coletividade. 

 No direito romano, ao contrário do sustentado por boa parte da doutrina, nunca houve 

uma definição clara e teórica de propriedade, sendo esta desenvolvida pelos Glosadores, na 

Idade Média.
379

 Nesse período histórico, a palavra proprietas designava a qualidade da coisa 

de ser própria de alguém, demonstrando a existência de uma relação unilateral “bem e 

sujeito”. Ademais, pelas inúmeras restrições existentes, inclusive de “interesse público”, é 

incorreto afirmar que a propriedade, no período romano, era um direito absoluto. Havia, 

nesse período, por exemplo, restrições para demolição de residências, e, em algumas vilas, a 

obrigatoriedade dos proprietários de construir e manter suas propriedades seguindo certo 

padrão.
380

 

 No período medieval, o sistema de propriedade modifica-se por completo, ocorrendo 

uma verdadeira divisão do domínio (direto ou eminente e o útil), que antes era exclusivo. 

Com esta divisão, criou-se uma relação de fidelidade entre o vassalo e o seu suserano que, se 
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por um lado, criava “restrições” à utilização da propriedade, por outro, concedia inúmeros 

benefícios tais como proteção, e fornecimento de equipamentos. 

Apenas a título de informação, após a Revolução Francesa, movimento que rechaçou 

os principais institutos medievais, entre os quais a divisão do domínio da propriedade, o 

direito de propriedade passou a seguir caminhos diversos na Europa Continental e nos países 

Anglo-Saxões. Nestes últimos, não houve uma rejeição imediata à bipartição do domínio. O 

domínio eminente foi se modificando, no decorrer do tempo, com as transformações do 

próprio Estado e com a limitação dos poderes do soberano, mas é possível observar 

resquícios até a presente data. É elucidativo o fato de a desapropriação no direito Anglo-

Saxão ser fundamentada no “Poder do Domínio Eminente”
381

, a passo que, na Europa 

continental, na soberania.
382

 

Em seguida, com o Código Napoleônico, a propriedade, como expressão do 

individualismo, chega a seu ápice, no entanto, mesmo assim, o poder de usufruir de maneira 

absoluta de determinando bem era uma utopia. Além das restrições já existentes, as teorias de 

abuso do direito
383

 e do seu uso anormal
384

 condicionaram cada vez mais a utilização da 

propriedade a um interesse coletivo. 

Posteriormente, advém a teoria da função social da propriedade, que com seu 

percursor, Léon Duguit, ganha destaque. Porém, em razão desta última ser apresentada como 

antítese do direito subjetivo, passa a ser vista com reservas, por ser demasiadamente radical. 

No entanto, com a Constituição de Weimar de 1919, a ideia de que a propriedade obriga o 

cumprimento de uma determinada função social passa a ser positivada. 

Como esclarece Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a função social “representa uma 

reação contra a concepção individualista do direito de propriedade privada e corresponde a 

concepções ideológicas que veem na propriedade não apenas um direito individual, mas 

também uma função – a de servir de instrumento para a consecução do bem comum”.
385

 

Não há que se falar, no entanto, na incompatibilidade da função social com o direito 

subjetivo, na medida em que este não pode ser entendido apenas como uma faculdade do 

indivíduo (facultas agendi), como ocorria na noção jusnaturalista.
386

 O exercício do direito 
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subjetivo deve se dar dentro dos limites autorizados e das obrigações impostas pelas normas 

postas.  

A propriedade, ao mesmo tempo em que é garantida, passa a desempenhar uma 

função a ser estabelecida e indicada pelo próprio ordenamento jurídico. Ao determinar que a 

propriedade atenda à sua função social, a Constituição Federal de 1988, nos incisos XXII e 

XXIII do art. 5.º,  garante o direito de propriedade e protege o interesse coletivo. 

Com a função social, o conceito de propriedade unitária cede espaço, definitivamente, 

em nosso entender, para o conceito pluralístico. A propriedade não pode ser vista mais como 

uma relação exclusiva entre uma coisa e o seu proprietário. 

Sem sombra de dúvida, da propriedade emana uma série de relações e implicações 

jurídicas, estabelecidas entre o proprietário e a coletividade, não somente entre o proprietário 

e o bem, criando um verdadeiro feixe de direitos. 

Em nosso entender, a propriedade é um resultado das mais variadas normas, sejam 

elas constitucionais, administrativas, ambientais, civis, urbanísticas, aplicadas a determinando 

bem. Nos dizeres de Eros Roberto Grau, a propriedade “examinada em seus distintos perfis – 

subjetivo, objetivo, estático e dinâmico – compreende um conjunto de vários institutos. 

Temo-la, assim, em inúmeras formas, subjetivas e objetivas, conteúdos normativos diversos 

sendo desenhados para a aplicação a cada uma delas, o que importa no reconhecimento, pelo 

direito positivo, da multiplicidade de propriedade”.
387

 

No mesmo sentido, Cataldo De Sinno esclarece que existem tantos direitos de 

propriedade quantos são os estatutos diferenciados de bens, relacionados ao patrimônio 

cultural, ambiental, de produção, das áreas urbanas, entre outros.
388

 

Assim, a propriedade é resultado de inúmeras normas aplicadas sobre uma mesma 

coisa, das quais decorrem várias atribuições, por isso falamos em “propriedades”.  

A partir do momento em que uma norma de zoneamento, por exemplo, é modificada, 

o conjunto normativo aplicado àquela coisa também se altera, transformando-se assim a 

propriedade, muito embora estejamos diante daquele mesmo bem.
389

 

Isto posto, devemos passar a um outro ponto importante a ser abordado. A função 

social da propriedade é, por boa parte dos doutrinadores, vista como sendo um ônus ao 

proprietário. De fato, na prática, qualquer imposição, obrigação sobre determinada coisa, é 
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um ônus. Mas com o devido respeito, preferimos vê-la sob outro prisma. A função social da 

propriedade veio modificar o sistema jurídico referente ao direito de propriedade e 

estabelecer programas e diretrizes para a interpretação/criação das normas relacionadas ao 

tema. Como mencionado anteriormente, o bem é o mesmo, o que se modificaram foram as 

normas que incidem sobre esta coisa.  

Em acréscimo, se, por um lado, a função social é um ônus, por outro, evita que a má 

utilização pelo proprietário degrade e desvalorize a propriedade. 

Da mesma forma, muito embora compreendamos os motivos pelos quais são feitas, 

não concordamos com as constantes distinções entre função social e limitações à propriedade. 

Evidente que estes dois institutos não se confundem, mas não adotamos as tradicionais 

considerações que as limitações referem-se aos aspectos externos da propriedade (ao 

exercício do direito) e a função social ao conceito.
390

 

Como visto, a propriedade é um resultado da aplicação de inúmeras normas, assim 

como o exercício do direito de propriedade decorre desta aplicação. Essas normas deverão ser 

interpretadas de forma a atender ao princípio da função social. 

Ademais, a Constituição Federal, em seu § 2.º do art. 182, é clara ao estabelecer que a 

propriedade urbana cumpre com sua função social quando esta atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

Ora, se o plano diretor estabelece várias restrições ao exercício do direito de 

propriedade, entre as quais as limitações, o proprietário, ao cumprir tais restrições, em certa 

medida, ou, pelo menos no que tange a este aspecto, acaba por fazer com que o bem atenda à 

sua função social.  

 

7.2. Da destinação do imóvel e o cumprimento da função social. 

 

Uma vez tratada a matéria da função social da propriedade, é necessário que se analise 

um elemento que geralmente não é objeto de estudos doutrinários: a estreita relação entre a 

destinação de um imóvel e o cumprimento de sua função social.  

 Quando a doutrina inicialmente se debruçou sobre a análise da função social da 

propriedade, foi para definir que esta é descumprida quando há ausência de destinação, não 

utilização, ou então uma subutilização.  
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Historicamente, o não atendimento da função social está relacionado com terras não 

produtivas e com a especulação imobiliária, razão pela qual a primeira vez em que o referido 

termo apareceu em nosso ordenamento foi no Estatuto da Terra, com o fim de cumprimento 

de metas para a reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura. 

 Neste mesmo sentido, o próprio Estatuto da Cidade estabelece entre seus institutos 

mais relevantes o do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) progressivo
391

 e do 

parcelamento compulsório do solo, a fim de que os proprietários destes imóveis venham a dar 

uma destinação aos mesmos. 

 Isto posto, basta qualquer destinação para que a referida propriedade cumpra sua 

função social? Evidentemente que não. É facilmente identificável que a propriedade à qual se 

dê uma destinação ilícita não cumpre com a sua função social, muito embora tenha havido o 

aproveitamento do solo. Imóveis em que haja plantações nas quais se desenvolve trabalho 

escravo, por exemplo, não podem ser considerados como terras improdutivas, mas nem por 

isso, significa que estejam cumprindo suas respectivas funções sociais. 

 Pretendemos evoluir nesse estudo para demonstrar que a destinação reflete 

diretamente no atendimento ou não da função social, como nos casos de 

“superaproveitamento” do solo. 

Como havíamos mencionado no capítulo precedente, um bem abstratamente 

considerado pode ter diversas destinações. O legislador, contudo, tendo em vista 

determinados interesses que pretende priorizar, pode fixar, em norma, uma determinada 

destinação para certo bem, a ser concretamente considerado. Quando isso acontece, a 

propriedade somente cumprirá sua função social quando atender aquela destinação específica, 

previamente estabelecida. É dentro desta perspectiva, portanto, que estabelecemos a ligação 

entre função social do bem e sua destinação.
392
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7.2.1. O descumprimento da função social da propriedade decorrente da ausência de 

destinação ou subaproveitamento. 

 

Conforme salientado anteriormente, o § 2º do art. 182, da Constituição Federal dispõe 

que a propriedade urbana atende à sua função social “quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”.  

O Plano Diretor da Municipalidade de São Paulo
393

, por exemplo, Lei nº. 13.430, de 

13 de setembro de 2002, estabelece, na Seção II do Capítulo III, intitulada “Dos Instrumentos 

Indutores do Uso Social da Propriedade”, as formas pelas quais se deve dar um 

aproveitamento adequado nos imóveis não edificados, os subutilizados e os não utilizados.
394

 

Os imóveis não edificados, como o próprio nome indica, são aqueles em que não há 

edificação, possuindo um coeficiente de aproveitamento igual a zero. Os subutilizados são 

aqueles em que o aproveitamento não atinge o mínimo estabelecido para aquela espécie de 

propriedade, ou região em que se encontra localizado. Assim, há uma utilização, porém esta 

se encontra aquém do previsto. 

Por fim, os imóveis não utilizados, nos termos da legislação, são aqueles em que há a 

edificação, mas pelo menos 80% (oitenta por cento) da área construída está desocupada por 

mais de cinco anos, ressalvados os casos em que a desocupação decorra de impossibilidade 

oriunda de causas jurídicas. 

Como se pode observar, a forma em que se dá a utilização do imóvel, in casu, a 

desocupação, por um período de cinco anos, evidencia o descumprimento do elemento 

funcional por parte da propriedade. 

Na mesma esteira, a Lei municipal paulistana nº. 15.234, de 1º de julho de 2010, com 

o escopo de combater a especulação com imóveis ociosos e subutilizados, determinou que os 

proprietários de imóveis que se encontram desocupados ou subutilizados sejam notificados 

pela Prefeitura para promover o adequado aproveitamento dos imóveis. Após a notificação, 

terão o prazo de um ano para comunicar o início da utilização do imóvel, protocolando 

pedido de alvará de aprovação de projeto de parcelamento do solo, ou, então, de alvará de 

aprovação e execução de edificação (art. 3º). As referidas obras devem se iniciar em até dois 

anos, contados da data de expedição do alvará de aprovação (art. 4º) e o proprietário terá o 
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prazo de até cinco anos, a contar do início das obras, para comunicar a conclusão do 

parcelamento do solo ou da edificação (art. 5º).  

Em caso de descumprimento das normas mencionadas acima, será aplicado sobre o 

imóvel notificado o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo no 

Tempo – conhecido como imposto progressivo, que ocorre por meio da majoração anual e 

consecutiva da alíquota pelo prazo de cinco anos, até o limite máximo de 15% (quinze por 

cento). A cobrança da alíquota majorada será mantida até que a obrigação do proprietário seja 

cumprida. 

O IPTU progressivo no tempo, estabelecido previamente no art. 7º do Estatuto da 

Cidade, de acordo com Carlos Alberto Dabus Maluf e Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus 

Maluf, “determina que qualquer propriedade privada urbana que não esteja, 

comprovadamente, cumprindo sua função social possa ser gradativamente mais taxada, com 

valor cada vez mais superior ao valor de base. Sendo pois uma medida de sanção, a aplicação 

do IPTU progressivo só poderá ocorrer após constatar-se o descumprimento da respectiva 

obrigação, que a seu turno pode se dar tanto pela não observância de qualquer dos prazos no 

§ 4º da presente lei como das próprias condições de execução do parcelamento, da edificação 

ou da utilização da propriedade, a serem definidas por lei municipal específica”.
395

  

A partir dessa lei, coube a cada Município, por meio de lei específica, instituir o IPTU 

com alíquota progressiva no tempo, e é neste contexto que se insere a lei ora em comento. 

Além disso, de acordo com o disposto no art. 8º da lei municipal, depois de cinco 

anos de cobrança do imposto progressivo sem cumprimento da obrigação por parte do 

proprietário, o Município de São Paulo poderá proceder à desapropriação do imóvel, com 

pagamentos em títulos da dívida pública, para que, ao final, ele próprio promova o adequado 

aproveitamento do imóvel, dentro do prazo de cinco anos, contados a partir da incorporação 

do bem ao patrimônio público.
396

  

 O imposto progressivo, contudo, é aplicado, por determinação legal, apenas aos 

imóveis situados nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS 2 e 3) e na região abrangida 

pela Operação Urbana Centro – envolvendo regiões do Brás, Cambuci e Sé, entre outros 

bairros centrais, estendendo-se, portanto, sobre uma parcela pequena da cidade, a qual, 

contudo, é estratégica, já que em São Paulo nota-se um processo grave de perda de população 

nas áreas urbanas centrais melhor servidas por infraestrutura e ofertas de trabalho, ao passo 

                                                           
395

 MALUF, Carlos Alberto Dabus. MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Comentários ao Estatuto 

da Cidade – Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001. São Paulo: Atlas. 2011. p. 70. 
396

 CASTILHO, José Roberto Fernandes. Imposições constitucionais da utilização do solo urbano (art. 182, § 4º 

da Constituição Federal). Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, n. 41, jun.1994, p. 260. 



119 

 

que há aceleração do crescimento populacional em áreas periféricas e de proteção ambiental. 

Incentivar a ocupação de imóveis ociosos, por meio do expediente do imposto progressivo, é 

um dos meios capazes de contribuir para reverter este processo. 

A despeito da relevância da aplicação do imposto progressivo (IPTU) pela legislação 

brasileira, em nosso entender, este período é demasiadamente longo, o que impossibilita a 

aplicação das penalidades legais.  

Apenas a título de ilustração, convém trazer à discussão a experiência da cidade de 

Bruxelas – Bélgica, em que a ausência de moradias é matéria da máxima preocupação da 

Administração Pública. Com efeito, é prevista para todo o país, desde 1995, uma taxa de 

desocupação, que é cobrada quando o imóvel é catalogado no registro de imóveis 

desocupados, mantido pela municipalidade. Uma propriedade é considerada como 

desocupada quando ela não é utilizada durante 12 (doze) meses consecutivos dentro de sua 

função (residencial ou comercial) ou se mais de 50% (cinquenta por cento) de sua superfície 

não é utilizada. As cidades belgas podem estabelecer outros critérios, inclusive com relação 

ao prazo de desocupação.
397

 

Neste mesmo país, o uso e a ocupação do imóvel são também verificados para fins de 

tributação imobiliária. É prevista uma redução fiscal para os imóveis construídos destinados à 

residência, bem como aqueles que, considerados como insalubres, estejam passando por 

obras de conservação e melhoria. Além disso, é necessária a comprovação de ocupação 

ininterrupta do imóvel por prazo mínimo de nove anos, admitindo-se, tão somente, a 

desocupação do bem por noventa dias em todo esse período. 

A ausência de utilização, desta forma, é facilmente identificável como 

descumprimento de função social. Em nossa própria legislação, os principais instrumentos 

indutores do uso social da propriedade também são relacionados aos imóveis sem utilização, 

ou então subutilizados. 

Ocorre que a função social não se limita somente à construção de acordo com as 

normas de zoneamento, sendo necessária também a consideração do uso, isto é a destinação, 

que é dada à propriedade. 
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7.2.2. O descumprimento da função social da propriedade decorrente de sua utilização para 

desenvolver atividade ilícita. 

 

Conforme enunciado no item anterior, o que se pretende aqui é registrar que pelo 

simples fato de um imóvel ser aproveitado em atendimento às normas de zoneamento, por si 

só, não significa que aquele bem respeite à sua função social.  

De fato, o uso ou destinação do bem é um elemento intrínseco à função social da 

propriedade. A propriedade à qual não é conferida uma determinada destinação, ou então que 

possui destinação ilícita ou indesejável à comunidade, não cumpre com sua função social.
398

 

Tratando-se dessa segunda modalidade de descumprimento da função social, que aqui 

se discute, verifique-se que a Constituição Federal, em seu art. 243, prevê a desapropriação 

de terras em que seja realizado o cultivo ilegal de plantas psicotrópicas. A mesma norma 

determina que as terras expropriadas serão destinadas ao assentamento de colonos “para o 

cultivo de produtos alimentícios e medicamentos”.  

A punição prevista pela lei é tão severa que esta hipótese de desapropriação ocorre 

sem pagamento de indenização ao proprietário do imóvel e pode ser acompanhada de 

diversas outras espécies de punição. 

É evidente que esse tipo de situação não ocorre com grande frequência. O que se 

pretende mostrar, com essa assertiva, é que a destinação dada ao imóvel é fundamental para o 

cumprimento da função social da propriedade, o que fica muito claro quando tratamos de 

exemplos em que o uso é ilícito. Passemos então aos usos que, mesmo não sendo ilícitos, são 

indevidos. 

 

7.2.3. O descumprimento da função social da propriedade em decorrência do 

“superaproveitamento”. 

 

 Como visto no início deste trabalho, desde o desenvolvimento do instituto da 

propriedade no Direito Romano, era considerada irregular a sua utilização de forma a 

prejudicar os vizinhos, o que explica a vedação, constante da Lei das Doze Tábuas, de desviar 

o curso natural do rio em prejuízo do vizinho.
399

 As limitações ao exercício do direito de 

propriedade foram sendo construídas para a proteção dos direitos de vizinhança, antes mesmo 
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que se desenvolvesse a teoria da função social da propriedade, a partir da qual o próprio 

conceito de propriedade sofre alterações, para ser pensado também como um bem a serviço 

da coletividade. 

 Já tivemos a oportunidade de salientar que, com o transcorrer do tempo e dinamização 

das grandes cidades, a noção de vizinhança se tornou cada vez mais complexa, deixando de 

se restringir a imóveis contíguos ou lindeiros. 

 Também para a proteção da vizinhança, pensada em sua conceituação lato sensu, 

desenvolveu-se no direito francês a teoria do abuso de direito, vinculada inicialmente aos atos 

meramente emulativos que extrapolam o exercício regular de um direito, e depois para 

qualquer ato do proprietário que pudesse prejudicar terceiros. Atualmente, o Código Civil 

vigente, em seu art. 187, adota uma concepção puramente objetiva do abuso de direito, não 

exigindo que a atuação do ofensor seja culposa. 

 O mesmo Código Civil alterou o termo “uso nocivo da propriedade” para “uso 

anormal da propriedade” (art. 1.277), a fim de denotar que sequer há necessidade de 

constatação de ato ilícito para que se verifique que a destinação dada à propriedade é 

anormal, e, portanto, deve ser banida ou regulada. 

 As medidas supramencionadas não têm por escopo a restrição ao exercício do direito 

de propriedade, mas evitar que sejam ocasionados danos a vizinhos ou mesmo à coletividade, 

de forma difusa. Verifica-se, portanto, que há uma preocupação em zelar para que os imóveis, 

mesmo quando utilizados, tenham uma destinação adequada e não gerem incômodos 

excessivos a terceiros. 

 Bom exemplo deste tipo de preocupação pode ser observado no Plano Diretor do 

Município de São Paulo (Lei nº. 13.430, de 13 de setembro de 2002), em que está 

estabelecido, no art. 10, que os empreendimentos devem se pautar de acordo com diversas 

diretrizes, entre as quais: 

 

“VII – a ordenação e controle do uso do solo, de forma a combater e 

evitar: (...) 

b) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou 

inadequados em relação à infra-estrutura urbana; 

c) à instalação de empreendimentos ou atividades que possam 

funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão de infra-

estrutura correspondente; (...) 

f) a poluição e a degradação ambiental” (grifamos). 
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 Verifica-se da mencionada norma, portanto, que o direito de propriedade deve ser 

exercido de forma a não sobrecarregar excessivamente a infraestrutura urbana, não sendo 

admitidos os polos geradores de tráfego sem que haja infraestrutura para suportar o maior 

afluxo de pessoas em uma determinada região. Não se pode admitir, por exemplo, que um 

grande supermercado se estabeleça em localidade estritamente residencial sem oferecer 

alterações urbanísticas aptas a absorver o impacto decorrente de sua instalação. 

 O mesmo se diga acerca da poluição e da degradação ambiental, que são consequência 

imediata do crescimento desenfreado das cidades e da urbanização imprudente. 

 Da mesma forma, observa-se no art. 11 do mesmo Plano Diretor, que a propriedade 

urbana cumpre a sua função social quando observa simultaneamente diversos critérios, entre 

eles, a compatibilidade do uso da propriedade com a infraestrutura, equipamentos e serviços 

públicos disponíveis (inc. II). O artigo subsequente reforça esta ideia ao salientar que a 

propriedade deverá se subordinar às exigências fundamentais da ordenação da Cidade, 

compreendendo “a distribuição de usos e intensidades de ocupação do solo de forma 

equilibrada em relação à infra-estrutura disponível, aos transportes e ao meio ambiente, de 

modo a evitar ociosidade e sobrecarga dos investimentos coletivos” (inc. I) e “a 

intensificação da ocupação do solo condicionada à ampliação da capacidade de infra-

estrutura” (inc. II). 

 A função social da propriedade urbana determina, igualmente, a garantia de uma 

paisagem urbana adequada, conforme se abstrai do disposto nos arts. 91 e 94 do Plano 

Diretor em comento.
400

 

                                                           
400

 “Art. 91 – São objetivos da Política de Paisagem Urbana: I – garantir o direito do cidadão à fruição da 

paisagem; II – garantir a qualidade ambiental do espaço público; III – garantir a possibilidade de identificação, 

leitura e apreensão da paisagem e de seus elementos constitutivos, públicos e privados, pelo cidadão; IV – 
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preservação do patrimônio cultural e ambiental urbano; VI – disciplinar o uso do espaço público pelo setor 

privado, em caráter excepcional, subordinando-o a projeto urbanístico previamente estabelecido, segundo 
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do subsolo pelas concessionárias de serviços públicos; IV - incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de 

novas tecnologias, buscando otimizar o uso dos recursos dos sistemas de infra-estrutura urbana e dos serviços 

de utilidade pública, garantindo um ambiente equilibrado e sustentável; V - promover a gestão integrada da 

infra-estrutura e o uso racional do subsolo e do espaço aéreo urbano, garantindo o compartilhamento das redes 

não emissoras de radiação, coordenando ações com concessionários e prestadores de serviços e assegurando a 

preservação das condições ambientais urbanas; VI - estabelecer mecanismos de gestão entre Município, Estado 

e União para serviços de interesse comum, tais como abastecimento de água, tratamento de esgotos, destinação 

final de lixo, energia e telefonia; VII - garantir o investimento em infra-estrutura; VIII - garantir a justa 

distribuição dos ônus e benefícios decorrentes das obras e serviços de infra-estrutura urbana; IX - implantar e 

manter o Sistema de Informações Integrado de Infra-Estrutura Urbana; X - coordenar o cadastramento das redes 
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 Não se olvidem, ademais, os Estudos de Impacto Ambiental e Impacto de Vizinhança 

que são exigidos daquele que pretende desenvolver determinado empreendimento, nos quais 

o particular deverá identificar e analisar os impactos positivos e os negativos, e estabelecer 

medidas de mitigação destes e de intensificação daqueles. 

Saliente-se, portanto, que, assim como os imóveis subaproveitados, aqueles que 

extrapolam os limites de aproveitamento permitidos em lei também não atendem à função 

social. Este fato apenas demonstra que a utilização e a destinação possuem uma estreita 

relação com a função social da propriedade.  

Na análise do direito de construir observa-se, quase que exclusivamente, a 

observância às normas locais de zoneamento, isto é, se o coeficiente de aproveitamento está 

adequado para determinada região, se o recuo e a altura do prédio estão de acordo com a 

legislação vigente, entre outros. 

No entanto, esta análise do coeficiente de aproveitamento não é suficiente para tal 

verificação. A forma pela qual se dará a utilização é de suma importância, em especial para a 

análise das implicações locais, ou regionais, decorrentes do empreendimento 

“superaproveitado”. 

Evidentemente que ao compararmos um escritório comercial com um shopping 

center, mesmo que ambos possuam a mesma área construída, em um perímetro semelhante, 

certamente, em razão dos números de “viagens”, o centro comercial impactará de maneira 

mais efetiva a região, em especial no que se refere ao tráfego local. Por outro lado, grandes 

empreendimentos residenciais demandam e comprometem a infraestrutura local, em áreas 

distintas, como a maior demanda por vagas em escolas, hospitais e outros. 

Anteriormente, foi esclarecido que a destinação de qualquer bem, imóvel ou não, para 

a prática de atos ilícitos, sem sombra de dúvida, afeta significativamente o atendimento da 

função social dos mesmos. Frise-se, mais uma vez, que, além de atender a interesses 

privados, para que determinada propriedade cumpra sua função social, deverá observar 

interesses de cunho social. Isto reforça nossa assertiva anterior no sentido de que a destinação 

também contribui para o cumprimento ou não da função social do bem imóvel. 

Assim, empreendimentos que, muito embora obedeçam às normas de zoneamento, 

mas tenham uma destinação lesiva à municipalidade ou a uma região da cidade, causando 

impactos de difícil reparação, não cumprem sua função social. É em razão dessa situação que 

                                                                                                                                                                                     

de água, esgoto, telefone, energia elétrica, cabos e demais redes que utilizam o subsolo, mantendo banco de 

dados atualizado sobre as mesmas”. 
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o particular, para obtenção da autorização de funcionamento e do certificado de “habite-se”, 

deve reparar ou, pelo menos, mitigar os danos causados pelo empreendimento, identificados 

pelo Estudo de Impacto de Vizinhança e, eventualmente, pelo Estudo de Impacto Ambiental. 

 A partir de tudo quanto acima mencionado, pode-se dizer que o Plano Diretor 

estabelece a função social de uma propriedade não somente pelo coeficiente de 

aproveitamento do solo, mas também pela destinação que lhe é dada. A mesma construção 

pode atender à função social quando, por exemplo, trata-se de um condomínio residencial, e 

não fazê-lo quando consubstancia edifício comercial. 

 A relevância do uso para o cumprimento da função social da propriedade também é 

observado no direito alienígena. Na Inglaterra, a destinação do imóvel é tão importante que 

há uma extensa doutrina sobre o tema. Nos casos, por exemplo, de alteração da destinação da 

propriedade, mesmo sem a ocorrência de reformas e obras no imóvel, é indispensável a 

avaliação da administração local.
401

 

A mudança material de uso, como disposto no Ato de 1990, acaba por ser considerada 

uma nova operação, sendo, assim, necessária a obtenção de “permissão de planejamento”, na 

qual há a possibilidade da exigência de contraprestações por parte do Poder Público.
402

 

Clara está, portanto, a importância da destinação do imóvel para a realização da 

função social da propriedade.  

 

7.3. Da necessidade de atuação além dos limites físicos da propriedade para o cumprimento 

da função social. 

 

 Conforme havíamos mencionado, Stefano Rodotà afirma que a função social da 

propriedade pode adquirir tríplice aspecto:  

a) a privação de determinadas faculdades; 

b) a obrigação de exercer certos direitos elementares; e 

c) a criação de um complexo de condições para que o proprietário possa exercer 

seus poderes.
403

  

 Segundo nosso entendimento, este terceiro aspecto da função social pode ser 

vislumbrado como sendo uma série de atos (seja dentro dos limites da propriedade, seja além 

                                                           
401

 MOORE, Victor. Planning Law. 11. ed. New York: Oxford, 2010, p. 95 
402

 Trata-se do The Housing, Town Planning etc. Act 1990. 
403

 RODOTÀ, Stefano. Proprietà in Novissimo Digesto italiano, XIV, Torino, 1967, p. 128. 



125 

 

destes) que o proprietário deverá realizar para exercer seu direito, a fim de que aquela venha 

a ser cumprida. 

O Plano Diretor de São Paulo, por exemplo, ao exigir no §2.º do art. 257 que o 

proprietário do empreendimento realize o Estudo de Impacto de Vizinhança, devendo 

estabelecer as medida mitigadoras dos impactos negativos, e, aquelas intensificadoras dos 

impactos positivos, indica que o mesmo apenas estará cumprindo sua função, se realizar a 

devida compensação. Este mesmo diploma normativo estabelece, como visto anteriormente, 

que a propriedade urbana deverá respeitar “a distribuição de usos e intensidades de ocupação 

do solo de forma equilibrada em relação à infra-estrutura disponível, aos transportes e ao 

meio ambiente, de modo a evitar ociosidade e sobrecarga dos investimentos coletivos” 

(art.11, I). 

Isto posto, em determinados imóveis que desequilibrem esta relação (ocupação x 

infraestrutura), para que atendam suas funções, deverão seus respectivos proprietários realizar 

certas atividades em propriedade alheia, seja em área pertencente ao Poder Público ou 

pertencente a outro particular, ou  mesmo que repassem valores financeiros à Administração 

para que esta realize a devida compensação. 

As condições mitigadoras de impactos negativos estabelecidas no Estudo de Impacto 

de Vizinhança, bem como no Estudo de Impacto Ambiental, se aceitas pela Administração 

municipal, compreendem “complexo de condições para que o proprietário possa exercer seus 

poderes”. Neste sentido, em caso de necessidade de realização de uma operação no sistema 

viário local, para mitigar os impactos de determinado empreendimento, esta será um dos 

aspectos da função social a ser cumprida por parte do proprietário. 

Assim, em certas situações, para que um empreendimento cumpra sua função social, 

seus proprietários deverão realizar determinadas atuações e operações além dos limites 

físicos da propriedade, a fim de reduzir, eliminar ou compensar os impactos daquele.  
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8. ARTICULAÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E O PARTICULAR 

NO DIREITO BRASILEIRO. 

 

 

 

 As articulações entre os poderes público e particular podem visar à revitalização e 

reurbanização, ou então à mitigação de impacto de empreendimentos privados. Trataremos de 

cada uma dessas possibilidades nos capítulos subsequentes. Por ora, teceremos alguns 

comentários acerca dos marcos mais importantes sobre tais articulações, bem como 

denotadores de maior intervenção do Poder Público na atividade privada: a Lei de 

Parcelamento do Solo (Lei nº. 6.766/79), a Constituição Federal e o Estatuto das Cidades (Lei 

nº. 10.257/2001). 

 De início, cumpre tratar da Lei nº. 6.766/79 que regulamentou o parcelamento do solo 

urbano e criminalizou os loteamentos clandestinos, além de trazer definições sobre 

instrumentos públicos comunitários e urbanísticos. A importância da lei jaz sobre as 

possibilidades por ela abertas de o Município estipular diversas exigências das empresas 

interessadas em criar loteamentos. Ademais, trata-se de lei de abrangência nacional que veio 

a nortear o estabelecimento de normas e novas posturas nas legislações estaduais e 

municipais. 

 Não bastasse isso, como salientam Mario Antônio Ferreira Barreiros e Alex Kenya 

Abiko, é o grande parâmetro urbanístico do país, no que tange à expansão urbana regular 

após o final da década de 70, tendo em vista que a legislação anterior, o Decreto-lei nº. 58/37, 

não continha dispositivos de caráter urbanístico que pudessem auxiliar o Poder Público na 

organização da expansão espacial e na criação de áreas públicas para a implantação dos 

equipamentos públicos necessários à população que iria habitar as áreas expandidas. Eis aqui, 

portanto, o caráter inovador da Lei nº. 6.766/79, ao demonstrar preocupação com a ordenação 

do espaço urbano, determinando indicadores mínimos de áreas públicas, de áreas e testadas 

de lotes e de faixas não edificáveis e de condições de salubridade como pré-requisito para o 

estabelecimento de novos empreendimentos.
404
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 Os avanços trazidos pela lei refletiram-se também no âmbito privado, pois trouxe 

maiores garantias aos adquirentes de lotes, ao mesmo tempo em que previu a punição dos 

loteadores clandestinos. 

 O parcelamento do solo é um dos instrumentos urbanísticos utilizados para promover 

a organização territorial, inclusive do ponto de vista registral
405

, pois, por meio deste o 

Município pode exigir uma distribuição adequada dos lotes, equipamentos e vias públicas, 

bem como suas respectivas dimensões, taxas de ocupação, áreas de recreação e outros usos 

comunitários e infraestrutura mínima. 

 Na lei em comento, o parcelamento é dividido em duas modalidades: o loteamento e o 

desmembramento
406

. O loteamento, nos termos do art. 2º, § 1º, é considerado como a 

“subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de 

circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias 

existentes”. O desmembramento, de outro lado, em conformidade com o § 2º, é “a subdivisão 

de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, 

desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no 

prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes”. Em ambos os casos, haverá 

necessidade de cumprimento das exigências previstas na lei. 

 Para que se admita o parcelamento, é necessário que o terreno esteja dotado de uma 

infraestrutura básica, constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas 

pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia 

elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, conforme se observa pelo § 5º do art. 2º da 

lei, com a redação dada pela Lei nº. 11.445, de 2007. 

 Mesmo em áreas declaradas por lei como de interesse social (ZHIS), são feitas 

diversas exigências: vias de circulação, escoamento das águas pluviais, rede para o 

abastecimento de água potável, bem como soluções para o esgotamento sanitário e para a 

energia elétrica domiciliar (§ 6º do art. 2º da Lei, incluído pela Lei nº. 9.785/99).  

 As referidas determinações legais trazem para o particular a necessidade de prestação 

de uma série de contrapartidas, inclusive no que tange à adequação da infraestrutura do local. 

Atualmente, a prática vem indicando a não permissão do prosseguimento de um loteamento 

se não for providenciado o saneamento. João Estevam da Silva, tratando das obrigações do 
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interessado no parcelamento do solo, assinala que, ainda que não conste precisamente da lei o 

que incumbe a cada uma das partes (ente público e ente privado), é certo que cabe ao 

empreendedor privado ao menos a abertura de via, a colocação de guia, a instalação de rede 

de água e de rede de energia elétrica (arts. 6º, 7º, 8º e § 2° do art. 9º da Lei nº. 6.766/79). Por 

outro lado, segundo seu entendimento, os custos com a implantação de rede de esgoto, gás 

encanado, telefone e colocação de asfalto devem ser suportados pelo Poder Público local, sob 

pena de serem inviabilizadas todas as iniciativas de parcelamento.
407

 

 O parágrafo único do art. 3º veda a realização de parcelamento do solo, em qualquer 

hipótese, em caso de: terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes que sejam tomadas as 

providências para assegurar o escoamento da água; quando os terrenos se encontrem 

contaminados com material nocivo; em terrenos com declives iguais ou superiores a 30% 

(trinta por cento), exceto se atendidas exigências específicas das autoridades competentes; em 

terrenos onde as condições geológicas não aconselhem a edificação; e em áreas de 

preservação ecológica ou naquelas em que a poluição impeça condições sanitárias 

suportáveis, até a sua correção. 

 Em seguida, a lei passa a listar diversos requisitos urbanísticos para o loteamento, 

como a existência de área para circulação, metragem mínima para os terrenos, estabelecendo 

o art. 5º, que: “O Poder Público competente poderá complementarmente exigir, em cada 

loteamento, a reserva de faixa non aedificandi destinada a equipamentos urbanos”, 

complementando seu parágrafo único que: “Consideram-se urbanos os equipamentos 

públicos de abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas 

pluviais, rede telefônica e gás canalizado”. 

  As restrições não cessam aqui, já que em conformidade com o art. 11, parágrafo 

único, o Município, ou o Distrito Federal, fixarão os requisitos exigíveis para a aprovação do 

desmembramento de lotes decorrentes de loteamento cuja destinação da área pública tenha 

sido inferior à mínima anteriormente prevista, nos termos do § 1º do art. 4º, da mesma lei. 

  Da mesma forma, de acordo com o art. 13 da mesma lei, os Estados podem disciplinar 

regras especiais para que sejam aprovados loteamentos em áreas de interesse especial 

(mananciais, ou de patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico), quando 

localizados em regiões fronteiriças entre municípios, regiões metropolitanas ou aglomerações 

urbanas, e também quando este abranger área superior a 1.000.000 m². As áreas de proteção 

especial serão definidas pelo Estado por decreto (art. 14). 
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 Bastante discutido é também o art. 22
408

, que trata do concurso voluntário, o qual, 

segundo Adilson Abreu Dallari, é a “doação de uma parcela de terreno, exigida pelo Poder 

Público como condição para possibilitar ao proprietário o parcelamento do solo”, ou, em 

outras palavras, “a perda em favor do Município de uma parte da área cujo proprietário 

pretende nela realizar um loteamento”. Em verdade, como explica o próprio autor, não há 

qualquer voluntariedade em tal perda, devendo, segundo o entendimento deste, ser tratada 

como uma desapropriação urbanística, cujo escopo é a alteração do uso de determinado bem 

(neste caso, para tornar-se vias, praças, espaços livres e edifícios públicos e equipamentos 

urbanos).
409

 Saliente-se, ainda no que tange a esse dispositivo, que o art. 22 apenas se aplica 

ao loteamento, tendo propositadamente se omitido quanto ao desmembramento. 

  Por fim, cumpre mencionar, igualmente, o conteúdo da norma do art. 44, cuja redação 

não sofreu qualquer alteração desde a prolatação da norma e que determina que o Poder 

Público pode expropriar “áreas urbanas ou de expansão urbana para reloteamento, demolição, 

reconstrução e incorporação, ressalvada a preferência dos expropriados para a aquisição de 

novas unidades”. 

 A norma em discussão sofre algumas críticas por ter sido excessivamente restritiva e 

ter piorado, ainda mais, a questão das moradias irregulares nas grandes cidades.
410

 Nota-se, 

igualmente, que não houve a preocupação em solucionar problemas sociais, econômicos, 

profissionais ou ecológicos.  

Contudo, sua relevância é inafastável, tendo em vista que, ainda que de maneira 

embrionária, permitiu que o Poder Público estabelecesse restrições sobre o direito de 

construir, de modo a realizar uma organização urbanística do mercado imobiliário e colaborar 

para a melhor organização urbana. 

 A grande mudança para o Direito Urbanístico foi realmente a Constituição Federal de 

1988, já mencionada algumas vezes em capítulos anteriores, mas que volta a ser mencionada 

em razão de sua contribuição para a política urbana, tendo em vista que em seu Capítulo II, 
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do Título VII (Da ordem econômica e financeira) estabelece princípios, diretrizes e 

instrumentos para a realização da função social da propriedade. 

 Ademais, é a partir da Constituição Federal vigente que se define o Plano Diretor 

como o instrumento básico da política urbana e se prevê um rol de sanções para o não 

cumprimento da função social da propriedade. 

 Na mesma Constituição, são estabelecidas as competências da União e dos Estados 

para legislar sobre direito urbanístico (conforme art. 24, I), e dos Municípios para ordenar seu 

território (art. 30, VIII). 

 No § 4º do art. 182, o legislador constituinte trouxe à lume instrumentos de política 

urbana que têm por finalidade coibir a especulação imobiliária por meio da punição do 

proprietário do imóvel urbano incluído no plano diretor que esteja subutilizado, ou então que 

não se encontre utilizado ou edificado. Essa norma, por sua relevância, merece ser transcrita: 

“§ 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 progressiva 

no tempo; 

III – desapropriação com pagamento mediante títulos de 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”. 

 

Na sequência da Constituição Federal, diversas Constituições Estaduais e Leis 

Orgânicas Municipais foram elaboradas com capítulos relativos à Política Urbana. Merece 

destaque, igualmente, a Lei nº. 9.785/1999, que fez importantes alterações no texto da Lei de 

Parcelamento, a fim de compatibilizá-la com as disposições constitucionais sobre Plano 

Diretor. 

Nada se compara, porém, com a inovação trazida pela Lei nº. 10.257/01. 

O Estatuto da Cidade, sem dúvida alguma, é um marco importantíssimo para o 

planejamento e produção do espaço urbano nos municípios do país. Tradicionalmente, o 

Poder Público nacional, fora questões pontuais, manteve-se quase sempre inerte, em matéria 
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de direito urbanístico, ou seja, costumeiramente, foram poucas as interferências e 

regulamentações estatais limitando o particular.
411

 

A intervenção estatal, como regra geral, sempre foi diminuta e liberal, a fim de evitar 

conflitos entre inúmeros setores da sociedade
412

. Desta prática decorreu, no entanto, o 

crescimento de maneira desordenada, conduzido por interesses privados, em grande prejuízo 

para a coletividade.  

Em consequência, verifica-se a expansão irregular de áreas periféricas que 

proporcionou, por não contar com a infraestrutura adequada, a multiplicação de inúmeros 

males das cidades brasileiras, dentre os quais podemos citar a multiplicação das favelas, 

desmatamento de encostas e poluição de rios. 

  A fim de conferir efetividade a diversas normas constitucionais, especialmente o art. 

182, fazia-se necessária uma lei infraconstitucional federal para a melhor gestão urbana. A 

Constituição Federal delimitou o campo de atuação do Direito Urbanístico, mas eram 

necessários instrumentos jurídicos eficientes e eficazes. 

 Dessa maneira, foi promulgado o Estatuto da Cidade que pode ser considerado como 

uma legislação híbrida: pode ser aplicado diretamente em alguns assuntos, mas, com relação 

a outras matérias, fazem-se necessários desdobramentos legislativos posteriores, com leis 

municipais. 

 O Estatuto demonstra a necessidade de se visualizar de maneira interdisciplinar o 

Direito Urbanístico em razão da complexidade das questões e dos problemas jurídicos das 

cidades, trazendo para o seu âmbito direitos considerados como de natureza eminentemente 

privada, como o direito de propriedade, cuja função social é definitivamente consagrada na 

legislação e erigida como princípio fundamental do Direito Urbanístico e do Direito 

Ambiental. Com essa norma, houve a atenuação do caráter absoluto do direito de 

propriedade, mas manteve-se como regra o direito de edificar, com diversas limitações.
413
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 A lei em comento denota, desta forma, a busca no estabelecimento de um equilíbrio 

entre os interesses individuais e coletivos quanto à utilização do solo urbano, indicando 

instrumentos de política urbana que podem ser utilizados pelo município. 

  Frente a este quadro, o Estatuto da Cidade, juntamente com os Planos Diretores dos 

municípios, traz mecanismos importantes para a melhor disposição do espaço urbano, 

determinando que seja feito um aproveitamento do solo que permita que principalmente as 

grandes cidades possam eliminar, ou pelo menos diminuir, problemas tradicionais 

relacionados com o meio ambiente, transporte público e poluição visual.  

  No que tange ao Plano Diretor e ao planejamento urbano, cabe salientar que este 

ganha especial destaque a partir da Constituição Federal de 1988 (e consolidação no Estatuto 

da Cidade), de modo a assumir a função de instrumento básico de política urbana municipal, 

com o escopo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade e garantir o bem-

estar da comunidade local.  

  Cabe ao Plano Diretor, portanto, cumprir os princípios constitucionais da garantia da 

função social da propriedade urbana e da cidade, apresentando as diretrizes urbanas para a 

organização e indução de comportamentos desejáveis de uso do solo, bem como definindo 

políticas públicas urbanas, tais como o zoneamento, a malha viária e de transporte e áreas de 

interesse social.
414

 

   Como bem salienta Henrique Chagas acerca do assunto discutido, ipsis litteris: 

“Na questão urbana, o planejamento adquire sentido jurídico quando se 

traduz num plano urbanístico, aprovado por lei. Enquanto mero 

planejamento, não surte efeitos jurídicos nem modifica a realidade 

urbana existente. Passa a operar efeitos na realidade quando se 

consubstancia em plano urbano impositivo aos agentes públicos e 

particulares, a fim de alcançar os objetivos da política urbana, quais 

sejam o de garantir as condições dignas de vida aos cidadãos da zona 

urbana e rural e o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade”.
415
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 No que tange a este ponto, o Estatuto define critérios para Planos Diretores, que são 

obrigatórios para cidades com população urbana superior a 20 mil habitantes
416

 e também 

para os municípios integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, para 

aqueles localizados em área de especial interesse turístico, para os que forem atingidos por 

impacto ambiental de âmbito regional e nacional relacionado à implantação de 

empreendimentos e atividades econômicos, sejam públicos ou privados, independentemente 

da dimensão da população. 

 Dessa maneira, o Plano Diretor pode ser considerado o mentor do Poder Público 

municipal na condução da política urbana. 

 São princípios do Plano Diretor, entre outros: 1) a função social da propriedade; 2) a 

função social da posse, por consequência do direito à moradia constante do art. 6º, da CF; 3) 

a função social da cidade; 4) o desenvolvimento sustentável, de maneira a garantir cidades 

saudáveis para as atuais e futuras gerações; 5) a igualdade e isonomia de condições para 

“agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao 

processo de urbanização, atendido o interesse social” (art. 2º, XVI, do Estatuto); 6) a 

participação popular para a formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano (art. 2º, inciso II). 

  Ganha relevância, igualmente, a participação do setor privado para a organização do 

espaço urbano, tendo em vista que o Estatuto da Cidade consagrou inúmeros programas para 

a ordenação da cidade, dentre os quais a possibilidade da atuação em conjunto e em 

cooperação entre a iniciativa privada e a Administração, como se pode observar do disposto 

no inciso III, art. 2º, a saber: 

“Art. 2
o
 A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: (...) 

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais 

setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao 

interesse social”. 

 

  Em conclusão, como bem ressalta Adilson Abreu Dallari, o Estatuto da Cidade 

“estabelece algumas finalidades e objetivos comuns que, em princípio, deverão orientar as 
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políticas urbanas de todos os Municípios a interpretação e aplicação das normas específicas, o 

bem coletivo, a segurança e o bem-estar dos cidadãos e o equilíbrio ambiental”.
 417

 

Trata-se, portanto, de mais uma norma que dispõe sobre a possibilidade da realização 

de parcerias entre os setores público e privado em matéria urbanística.  

Uma vez traçadas as diretrizes básicas sobre a articulação entre os poderes público e 

privado em matéria urbanística, passaremos para a análise das medidas de revitalização e 

reurbanização, bem como daquelas que visam à mitigação de impacto de empreendimentos 

privados. 
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9. ARTICULAÇÕES VISANDO À REVITALIZAÇÃO E À 

REURBANIZAÇÃO. 

 

 

9.1. Operações Urbanas Consorciadas. 

 

 

  De início, saliente-se que a matéria da operação urbana consorciada deve ser estudada 

dentro do contexto de esgotamento dos modelos atuais disponíveis para o planejamento 

urbano, bem como da falta de recursos financeiros públicos para criação de todas as obras 

urbanas que se fazem necessárias para o crescimento ordenado de uma cidade. O problema, 

como se vê, não é recente, motivo pelo qual instrumentos como o da operação consorciada 

não constituem, propriamente, novidade trazida pelo Estatuto da Cidade, já tendo constado de 

Planos Diretores de diversos municípios brasileiros.
418

 No Município de São Paulo, essas 

Operações eram conhecidas como operações urbanas interligadas, prevista no art. 1º da Lei 

nº. 11.732, de 14 de março de 1995, que estabeleceu a operação urbana Faria Lima na Capital 

Paulista, a qual será discutida mais adiante. 

  Como salienta Diana Di Giuseppe, o planejamento urbano é tema que começou a ser 

abordado no Brasil na década de 60, atingindo seu ápice na década seguinte, sob os auspícios 

de governo autoritário e profundamente intervencionista.
419

 Nesse período, o Poder Público 

considerava-se como único ente apto a propiciar o desenvolvimento econômico e social, 

adotando a posição de agente promotor das intervenções urbanísticas nas áreas escolhidas, 

com expectativa de retorno monetário em longo prazo, desempenhando o papel que 

pertenceria à iniciativa privada
420

.  Tal entendimento decorria da errônea visão da cidade 

ideal, ou funcional, na qual os espaços seriam perfeitamente controlados e ordenados, 

equívoco que hoje parece a todos evidente.
421
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  De fato, no final da década de 70, o modelo acima descrito já se encontrava em crise, 

havendo forte comoção popular para a desestatização e redemocratização nacional. No 

mesmo período, na Europa e nos Estados Unidos, já se observava déficit de arrecadação do 

Estado, decorrente de problemas que se tornaram comuns nos dias de hoje, como o aumento 

do desemprego, o alto custo de manutenção de um Estado Providência, além da crise fiscal. 

Por fim, na década de 80, é promulgada no Brasil a nova Constituição Federal que 

destinou um capítulo específico para a Política Urbana, nos artigos 182 e 183, os quais 

introduzem diversos conceitos anteriormente somente debatidos pela doutrina, como o de 

função social da propriedade e da própria cidade. 

  Depreendem-se dos artigos supramencionados algumas orientações sobre a nova 

política urbanística: 1. há prioridade de investimento para atendimento da camada mais 

necessitada da população; 2. verifica-se verdadeira municipalização da política urbana, com 

concessão de maior competência ao Município; 3. ocorre o  fortalecimento da 

regulamentação do direito de propriedade e do aproveitamento do solo, com a criação de 

novos instrumentos, tais como o solo criado, o usucapião especial urbano e o imposto 

progressivo sobre a propriedade; e, por fim, 4. busca-se a gestão democrática da cidade. Esses 

aspectos, como se pode observar, têm sido objeto de análise em diferentes capítulos da tese. 

 Como seria natural, quando se deparou com problemas para os quais ainda não havia 

desenvolvido soluções regionais, a doutrina brasileira passou a buscar a internalização de 

respostas estrangeiras, isto é, a chamada “importação de modelos estrangeiros”.
422

 Dentro 

deste contexto, tiveram especial importância as ZACs francesas – Zônes d’Aménagement 

Concertés, que serão cuidadosamente estudadas no momento oportuno.
423
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 Carlos Alberto Dabus Maluf e Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf, acerca 

das origens da operação urbana consorciada, afirmam que: 

“(...) esse instrumento, na experiência brasileira, surgiu nos anos 1980, 

partindo de quatro matrizes simultâneas: a falta de recursos públicos 

para realizar investimentos de transformação urbanística das áreas; a 

convicção de que investimentos públicos geram valorização imobiliária 

que pode ser captada pelo poder público; a convicção de que o controle 

do potencial construtivo era a grande ‘moeda’ que o poder público 

poderia contar para entrar na operação; e a crítica às estratégias 

correntes de controle de uso e ocupação do solo no sentido de sua 

incapacidade de captar singularidades e promover o urbanismo”.
424

 

 

  Voltando-nos aos contornos da operação urbana consorciada, podemos afirmar que 

esta consiste na possibilidade do Estado manipular incentivos que tornem atrativa a 

participação direta da iniciativa privada nas melhorias urbanas, mediante o pagamento de 

contrapartidas. Nos Estados Unidos operações semelhantes tiveram um caráter muito mais 

liberal do que na Europa e em nosso país, o que, contudo, não gera qualquer 

descaracterização do instrumento urbanístico. Em qualquer caso, trata-se de oportunidade 

muito eficaz para lidar com o verdadeiro “engessamento” provocado pela legislação de 

regulamentação do solo urbano, trazendo consigo inúmeras possibilidades de flexibilização 

normativa. 

  Ainda tratando do que sejam as operações urbanas consorciadas, Diana Di Giuseppe 

esclarece que esta não se confunde com o zoneamento, tendo em vista que possibilitam que o 

Poder Público usufrua da valorização dos imóveis que tenham elevado seus coeficientes de 

aproveitamento do solo. Com efeito, no instituto em estudo tal elevação é onerosa, o que 

significa que o proprietário deve oferecer uma contrapartida ao Poder Público em troca dos 

benefícios auferidos com a operação.
425
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 Para a análise pormenorizada da matéria, faz-se necessária a transcrição do texto legal 

pertinente, qual seja, o art. 32 e seus parágrafos, do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº. 

10.257/2001, in verbis: 

“Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá 

delimitar área para aplicação de operações consorciadas. 

§ 1
o
 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. 

§ 2
o
 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 podemos verificar do texto acima transcrito, o § 1º do art. 32 traz definição 

bastante adequada do instrumento urbanístico em comento, deixando entrever que, para sua 

concretização, há necessidade de uma ação conjunta entre o Poder Público e os particulares, 

com escopo de reurbanização ou ocupação de áreas ainda disponíveis, buscando o 

aproveitamento pleno da capacidade de iniciativa e investimentos particulares, e, 

concomitantemente, o atendimento ao interesse público. Assinale-se, todavia, que a 

coordenação das intervenções urbanas cabe ao Poder Público, muito embora seja essencial a 

participação dos proprietários, moradores e usuários permanentes, bem como dos 

investidores.
426

 

 De acordo com Toshio Mukai, as operações urbanas consorciadas representam uma 

nova espécie de intervenção urbanística direcionada à transformação estrutural de uma 

determinada região urbana, as quais envolvem o redesenho da referida área, a combinação de 

                                                                                                                                                                                     

comportamentos indesejáveis, ao passo que as operações urbanas visam obter comportamentos desejados, 

mediante o oferecimento de incentivos ou vantagens aos eventuais interessados”. 
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investimentos privados e públicos para implementação de modificações sobre direitos de uso 

e possibilidade de edificação do solo e obrigações de urbanização.
427

 

 Ademais, as operações urbanas devem ser voltadas especialmente à ampliação do 

transporte coletivo, à implantação de programas habitacionais de interesse social e à 

promoção do aperfeiçoamento da infraestrutura e do sistema viário em uma determinada 

região.
428

 Aliás, no que tange às habitações populares, é necessário que os moradores de 

baixa renda removidos de áreas de Operações Urbanas sejam reassentados na mesma região, 

sob pena do aumento na marginalização das camadas mais baixas da população, e, por 

consequência, o aumento do tráfego para o deslocamento até o local de trabalho.  

  Com relação à valorização ambiental mencionada pela lei, Carlos Alberto Dabus 

Maluf e Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf assinalam que:  

“A valorização ambiental deve ser entendida como a implantação de 

equipamentos e a conservação ou racionalização de áreas, que tenham 

como finalidade promover as potencialidades e garantir a perpetuação 

do patrimônio urbano ambiental, bem como superar os problemas de 

degradação ambiental e má utilização dos recursos naturais, 

assegurando a qualidade de vida em assentamentos humanos, espaços 

de circulação e mobilidade e áreas livres e verdes nas cidades”.
429

 

 

  Voltando-se ao seu aspecto formal, a operação urbana consorciada demanda a redação 

e promulgação de uma lei específica, em que se autorize o Município, de acordo com o § 2º 

do art. 32, a proceder, entre outras medidas, à modificação de índices e características de 

parcelamento, uso e ocupação do solo e do subsolo, além das alterações das normas edilícias, 

considerado o impacto ambiental deles decorrente (inciso I), bem como a regularização de 

construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente 

(inciso II).  

  Quanto à primeira medida, não há que ser interpretada no sentido de que se estaria 

delegando ao Executivo o poder de modificação de índices e características de parcelamento 

e outras medidas acima descritas. Em verdade, a própria lei que aprovar a operação 

consorciada deverá proceder às modificações na legislação, somente válidas para a área 
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delimitada. Conforme assinala Toshio Mukai, não há que se incorrer no mesmo erro da Lei 

nº. 10.209, de 9 de dezembro de 1986, que, ao instituir uma operação urbana interligada no 

Município de São Paulo, admitiu que os proprietários de terrenos ocupados por favelas ou 

núcleos pudessem requerer à Prefeitura a modificação dos índices e características de uso e 

ocupação do solo do próprio terreno ocupado pela favela e outros, de sua propriedade, desde 

que se obrigassem a construir e doar à Municipalidade habitações de interesse social para a 

população favelada. A lei em comento foi julgada inconstitucional em virtude de ter admitido 

a alteração de leis urbanísticas por simples atos administrativos, efetuados pelo Poder 

Executivo, o que configura violação do princípio da independência e harmonia dos 

Poderes.
430

 

  No que diz respeito à utilização da referida operação na hipótese do inciso II, não 

basta que a lei específica autorize a regularização. Faz-se necessária a prévia aprovação de 

uma lei de anistia para tais imóveis, que façam parte do plano de operação urbana 

consorciada.
431

  

  Nesta lei específica também serão definidos, dentre outros, nos termos do art. 33 e 

incisos da mesma lei: (i) seu perímetro de abrangência (área atingida); (ii) programa básico 

de ocupação da área; (iii) programa de atendimento da população afetada pela operação; (iv) 

seus objetivos e suas diretrizes (finalidade da operação); (v) estudo prévio de impacto de 

vizinhança; (vi) forma de arrecadação e administração das verbas advindas da contrapartida 

dos particulares; (vii) forma de controle da operação, a qual deverá necessariamente ser 

compartilhada com representantes da sociedade civil. 

 A contrapartida mencionada acima nem sempre se restringirá à compensação 

pecuniária, sendo cabível, por exemplo, a dação em pagamento de imóveis que porventura 

sejam de interesse do Poder Público. Como assinala Luciola Maria de Aquino Cabral: 

“a contrapartida é uma espécie de recurso pago pelos proprietários e 

investidores privados ao governo municipal, em decorrência da 

implantação da Operação Urbana Consorciada. A expressão, 

entretanto, comporta outras formas de entendimento e modalidades de 

cumprimento”.
432
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  Convém salientar que o art. 33, § 1º, do Estatuto, dispõe que os recursos obtidos pelo 

Poder Público municipal devem ser aplicados exclusivamente na própria operação urbana 

consorciada, o que enseja crítica de parte da doutrina. Esses recursos são entendidos como os 

valores pagos por proprietários, usuários permanentes e investidores privados a título de 

contrapartida pela operação. No entanto, a contrapartida não precisa necessariamente se 

confundir com tais recursos, podendo ser admitida, de acordo com José dos Santos Carvalho 

Filho, a doação de imóveis para o governo municipal que se encontrem fora da área da 

operação urbana. Tal imóvel não será utilizado na referida operação, mas poderá ser utilizado 

como contrapartida quando o Poder Público Municipal tiver interesse em dar ao imóvel fim 

de interesse público.
433

 

 Ressalte-se que todos os moradores permanentes e proprietários que forem 

beneficiados pela operação urbana deverão oferecer contrapartida ao Poder Público. 

 No que tange aos imóveis novos resultantes da operação urbana, se estiverem 

localizados em áreas públicas (que eram públicas antes da operação, ou se tornaram públicas 

após processo de desapropriação), sua alienação a particulares exigirá licitação. 

  Após a aprovação da lei, mister seja publicado edital para que particulares 

interessados em participar da operação consorciada apresentem propostas pertinentes à área 

abrangida. Obviamente, a aprovação de tais propostas depende de sua adequação às diretrizes 

e parâmetros definidos na lei de criação, além da análise técnica de cada caso específico. 

  Como se pode deduzir a partir da redação da norma, o instituto pode abranger áreas 

nas quais se observa que a previsão ou realização de novos investimentos ocasionará a 

valorização dos imóveis nelas abrangidos, bem como de áreas que necessitem de 

revitalização ou que estejam sujeitas a diretrizes especiais de preservação. 

  Justamente em virtude desta segunda espécie de área que pode ser abrangida é que a 

doutrina comenta acerca da necessidade da manutenção de um fundo de desenvolvimento 

urbano
434

 e da reforma do parágrafo único do art. 33
435

, o qual traz a obrigatoriedade de que 

os recursos recolhidos dentro da área de uma determinada operação sejam utilizados somente 

dentro desta mesma área.  

  Por um lado, a norma possibilita o maior controle sobre as verbas arrecadadas e 

despendidas; porém, de outro, não permite o desenvolvimento de áreas que sejam de interesse 
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público, mas não de particulares, motivo pelo qual entendemos que a norma comporta 

alterações no que tange a este ponto.
436

  Com orientação alternativa, verifique-se o 

entendimento de Nelson Saule Junior, que apresenta uma solução para esta questão, propondo 

que nas referidas operações sejam delimitadas áreas descontínuas para possibilitar que haja 

transferência de recursos para áreas mais necessitadas e de pouco interesse comercial.
437

 

  A operação consorciada, de acordo com o inciso VII, do artigo 33, da mesma lei, será 

objeto de fiscalização por uma Comissão, que deverá necessariamente ser integrada por 

representantes da sociedade civil, contando com a participação dos proprietários, moradores, 

usuários permanentes e investidores como elementos fundamentais de sua organização.
438

 

Trata-se, na verdade, da implementação da anteriormente mencionada diretriz da gestão 

democrática, constante do Estatuto da Cidade, que demanda o direito de participação da 

população afetada, bem como o direito de informação da mesma. No que tange a esse ponto, 

verifica-se que falta regulamentação dos instrumentos adequados a esse fim, o que também 

deverá ser motivo de estudo doutrinário e de alteração legislativa.
439

 

 Cumpre-nos, outrossim, tecer alguns comentários sobre o CEPAC - o Certificado de 

Potencial Adicional de Construção, previsto no art. 34 do mesmo Estatuto da Cidade. Como é 

de sabença geral, o Estatuto da Cidade instituiu a regulação do potencial construtivo para 

cada área da cidade, por meio do coeficiente de aproveitamento máximo e dos estoques de 

potencial construtivo. Por meio destes parâmetros, é estabelecida a quantidade de metros 

quadrados a serem construídos na cidade, e os adensamentos de zonas e distritos da cidade, 
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inclusive no que diz respeito às Operações Urbanas. Os CEPACs, de outro lado, possibilitam 

que o Poder Público defina uma quantidade a mais que pode ser edificada dentro da área 

abrangida pela operação, lançando antecipadamente no mercado financeiro títulos 

equivalentes ao valor total desta área suplementar que pode ser objeto de construção.
440

  

 Paulo José Villela Lomar explica, de maneira bastante clara, a natureza jurídica desses 

certificados, motivo pelo qual convém transcrever seus ensinamentos: 

“O certificado de potencial adicional de construção (CEPAC) é valor 

mobiliário na categoria dos títulos de investimento, pois constitui 

instrumento de captação de recursos financeiros, junto a investidores 

financeiros, e, por isso, tendo em vista a proteção dos investidores, 

sujeito a registro e controle pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), órgão regulador do mercado de capitais. (...) o CEPAC é título 

de investimento representativo do direito de utilização de potencial 

adicional de construção alienável em leilão ou utilizado diretamente no 

pagamento das obras necessárias à própria operação urbana 

consorciada. Além disso, é livremente negociável. O direito de 

construir nele representado pode ser exercido unicamente na área 

objeto da operação”.
441

  

 

 Pelo que se pode depreender das definições acima apresentadas, o certificado traz a 

vantagem de o Poder Público poder antecipar a arrecadação, que passa a ser feita 

independentemente do ritmo de andamento da operação. Aos interessados, basta adquiri-lo no 

mercado, e restituí-lo ao Poder Público, para fazer jus à construção, desde que mediante a 

apresentação do pedido de licença para construir, como se observa do § 2º do art. 34 do 

Estatuto da Cidade. 

De acordo com Victor Carvalho Pinto, a conversão de CEPACs em direito de 

construir deve ser diferenciada por setores e pelo tipo de uso, a fim de que todos os valores 

mobiliários sejam equivalentes. Desta forma, para áreas e usos mais valorizados, o CEPAC 

corresponderá a um potencial construtivo menor do que para outras, de menor valor ou uso 
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menos proveitoso do ponto de vista econômico.
442

 Ademais, segundo o mesmo autor, a 

conversão do potencial construtivo em direito de construir não pode trazer outras exigências 

que não aquelas já previstas por ocasião da emissão do certificado. Isto significa que a 

operação deverá conter o planejamento integral da área afetada.
443

 

 A questão trazida à lume por Victor Carvalho Pinto é bastante controversa: É possível 

que ainda sejam exigidas contraprestações do empreendedor mesmo depois da aquisição dos 

Certificados? Temos convicção de que isso é possível sempre que a obra a ser realizada gere 

impactos à vizinhança. Para expor melhor sobre o assunto, trataremos brevemente do 

chamado caso WTorre. 

 

9.1.1. Caso WTorre vs. CET – Companhia de Engenharia de Tráfego. 

 

 A empresa WTorre São Paulo Empreendimentos Imobiliários Ltda. valeu-se dos 

benefícios da operação consorciada Faria Lima e adquiriu 53.572 CEPACs, que 

correspondiam ao valor de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), para obter um 

adicional de potencial construtivo em imóvel que pertencia anteriormente à Eletropaulo. Esta 

última, por sua vez, já havia efetuado o pagamento de R$ 105.000.000,00 (cento e cinco 

milhões de reais) para a mesma finalidade. A obra pretendida pela WTorre (centro comercial, 

shopping center, entre outras construções) iria gerar grande impacto à vizinhança, em região 

que já apresentava sérios problemas de circulação (esquina das Avenidas Juscelino 

Kubitschek e Nações Unidas), motivo pelo qual a CET – Companhia de Engenharia de 

Tráfego - fez diversas exigências suplementares, inviabilizando a expedição de alvará de 

aprovação e execução de edificação nova.  

 Em razão dessas exigências, a WTorre ingressou com ação cautelar em face do 

Município de São Paulo e da CET (Processo nº. 053.09.005893-6, que tramitou perante a 11ª 

Vara da Fazenda Pública de São Paulo – SP
444

) alegando que já havia procedido à aquisição 

dos CEPACs e que, não bastasse isso, havia concordado em construir uma garagem para 

ônibus fretados dentro do seu complexo (obras estimadas em R$ 20.000.000,00), bem como 
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contribuído com valores expressivos para a construção do Parque do Povo (R$ 6.000.000,00). 

Dessa forma, entendia que a série de medidas mitigadoras propostas pela CET era indevida, 

porque não se destinava apenas a neutralizar o impacto gerado pelo empreendimento, mas 

também para resolver problemas de circulação local que já existiam, e desproporcional, por 

estarem orçadas em R$ 129.422.302,81 (cento e vinte e nove milhões, quatrocentos e vinte e 

dois mil e trezentos e dois reais e oitenta e um centavos). 

 A exordial da ação cautelar foi acompanhada de parecer de Carlos Ari Sundfeld, cujo 

excerto segue abaixo transcrito, para análise: 

“A questão jurídica trazida pela consulta é, em essência, a seguinte: o 

empreendedor imobiliário que tenha adquirido onerosamente da 

Municipalidade o direito de construir, na região de Operação Urbana, 

uma edificação com porte de polo gerador de tráfego, tem o dever 

suplementar de custear obras públicas estruturais para melhorar a 

operação de todo o sistema viário, como compensação pelo impacto 

difuso do empreendimento no trânsito de toda a região? 

A conclusão deste parecer é que, ao vender potencial construtivo a ser 

aplicado em área objeto de Operação Urbana, a Municipalidade assume 

a integral responsabilidade financeira pelas obras viárias estruturais que 

sejam necessárias para compensar o impacto difuso dos 

empreendimentos no trânsito da região. Os recursos arrecadados com a 

venda de potencial construtivo são juridicamente vinculados à 

realização das obras que, na avaliação da Operação Urbana, são as 

necessárias e suficientes para compensar esse impacto regional. A lei 

não permite que, discricionariamente, a autoridade exija do 

empreendedor o custeio de outras obras públicas estruturais nele não 

previstas. 

A aquisição de potencial construtivo em região de Operação Urbana é a 

forma de o empreendedor privado arcar antecipadamente com a 

parcela, quantificada e delimitada pela lei específica, que lhe cabe nas 

despesas de execução de obras públicas estruturais relacionadas à 

operação do sistema viário da região. (...) 

Assim sendo, é ilegal o ato administrativo a que se refere a consulta, na 

parte em que exige do consulente, a implantação de melhorias viárias 
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estruturais para compensar o impacto difuso do empreendimento no 

trânsito da região”. 

 

 Em razão da realização de um acordo entre as partes
445

, não foi possível determinar 

qual seria o posicionamento do Judiciário sobre o assunto, mas, de qualquer forma, ousamos 

discordar do parecerista Carlos Ari Sundfeld, tendo em vista que as CEPACs se destinam 

apenas a propiciar o aumento do potencial construtivo de um determinado imóvel, mas não 

tem qualquer relação com a destinação que é dada ao imóvel. Explica-se. Com o potencial 

construtivo suplementar podem-se fazer inúmeros tipos de empreendimentos, com impactos 

de vizinhança variados. Se no local tivesse sido construído, por exemplo, um condomínio 

residencial de alto luxo, com poucas moradias (as chamadas mansões suspensas), os impactos 

do empreendimento seriam muito menores, sendo eventualmente dispensável o oferecimento 

de qualquer contrapartida além da aquisição dos CEPACs. Essa simples hipótese demonstra 

que o importante, para a análise da necessidade de oferecimento de contrapartidas, é a 

destinação dada ao imóvel, e não apenas o coeficiente de construção, como já havíamos 

tratado no Capítulo 7.  

 Dessa maneira, pouco importa a aquisição de CEPACs e da obtenção onerosa de 

aumento do potencial construtivo. Será necessário, sempre, analisar a destinação dada ao 

imóvel: se o empreendimento nele edificado gera impactos urbanísticos negativos para a 

região, deixa de cumprir com sua função social. Observado tal descumprimento, necessário 

que seu titular proceda às medidas de mitigação de impacto. Convém ressaltar que, conforme 

foi discutido no próprio processo promovido pela WTorre, constava dos títulos 

representativos dos CEPACs a advertência de que esses não abrangiam a obrigação do 

empreendedor de realizar obras viárias para mitigação de impacto.  

  Ermínia Maricato e João Sette Whitaker Ferreira, tratando de aspectos negativos do 

instituto, assinalam que o CEPAC gera um novo tipo de especulação imobiliária, e fará com o 

Município somente invista em áreas que sejam atrativas aos particulares investidores. 

Salientam, ademais, que na medida em que as áreas objeto da operação são escolhidas 

somente pelo potencial de gerar verbas por meio dos certificados, olvidam-se as 
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condicionantes urbanísticas do espaço público. Em decorrência, os recursos arrecadados 

somente se prestarão para investimentos públicos nas áreas de interesse do mercado, em 

detrimento das regiões periféricas. Além disso, sendo título, o CEPAC somente funciona se 

puder ser valorizado, motivo pelo qual não poderá estar relacionado com áreas na qual 

ninguém tem interesse de investir. Sendo assim, o Poder Público terá que concentrar ainda 

mais esforços na região que já conta com boa infraestrutura com escopo de propiciar a 

progressiva valorização dos certificados.
446

 

 Carlos Alberto Dabus Maluf e Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf 

observam o mesmo fenômeno, mas sustentam se tratar de uma especulação imobiliária 

diversa, de caráter financeiro, como se verifica do entendimento abaixo transcrito: 

“Na prática, ocorre que a prefeitura, em acordo com o estabelecido 

pelo mercado, define as áreas de interesse da iniciativa privada em 

adquirir a possibilidade construtiva fora do estabelecido pela lei de 

zoneamento e cuja infraestrutura urbana permita um adensamento 

adicional, a fim de que possa promover as operações urbanas. Assim, 

lançam-se antecipadamente no mercado financeiro títulos equivalentes 

ao valor total do estoque de potencial construtivo, o que gera recursos 

adicionais ao Poder Público, pois o empreendedor teria de adquirir os 

Cepac no mercado e restituí-los à prefeitura. 

É válido ressaltar que o Município pode emitir uma quantidade 

determinada de Cepac, que serão negociados em leilão ou utilizados 

diretamente no pagamento das obras necessárias à operação. 

Gera-se, assim, uma desvinculação, criada pela aquisição do título, 

entre o potencial construtivo e a posse efetiva do lote a ser utilizado, 

pois a princípio qualquer interessado poderia adquirir esses títulos, 

sendo ou não proprietário de lotes na referida região, o que geraria uma 

especulação imobiliária diferente, de caráter eminentemente 

financeiro”.
447

 

                                                           
446

 Nesse sentido, assinalam os Autores que: “A proximidade da população de baixa renda (leia-se, a maior parte 

da população) é talvez o maior fator de desvalorização imobiliária nas cidades brasileiras. A valorização 

imobiliária é combustível dos CEPACs, portanto, quanto mais distante a área da operação se encontra da 

moradia social maior a valorização dos certificados de potencial adicional de construção. Manter a “população 

pobre” na área da operação funciona como um verdadeiro freio ao processo de valorização, o que em alguns 

casos é interessante como veremos adiante, mas não quando da utilização dos CEPACs”. (Operação Urbana 

Consorciada: diversificação urbanística participativa ou aprofundamento da desigualdade?, p. 239).  
447

 MALUF, Carlos Alberto Dabus. MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Comentários ao Estatuto 

da Cidade – Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001, p. 116-7. 



148 

 

 

 As críticas formuladas por Ermínia Maricato e João Sette Whitaker Ferreira são 

válidas. No entanto, é de se esperar que somente se verifique a articulação entre os setores 

público e privado em situações em que o particular possa obter algum benefício, isto é, o 

lucro, que, no caso em comento, poderá se dar pela especulação imobiliária. Em regiões 

periféricas, nas quais não haja qualquer interesse de investimento, é inegável que o Poder 

Público haverá de arcar com os custos da reurbanização, o que ficará mais viável se estiver 

liberado de despendimento de verbas em áreas valorizadas. 

  Dessa forma, entendemos que a operação urbana consorciada tem a aptidão de atender 

ao desejo do proprietário (investidor privado) no sentido da obtenção de direitos adicionais, 

ou seja, a obtenção de potencial de construção excedente aos limites estabelecidos pelo 

zoneamento. Tal benefício, todavia, deverá ser objeto de contraprestação, normalmente o 

pagamento de uma determinada quantia, e, em acréscimo ou alternativamente, a realização de 

melhorias na mesma região em que se deu a operação consorciada. Ademais, de acordo com 

o impacto gerado pelo empreendimento, será também necessária a realização de medidas 

mitigadoras para a obtenção dos alvarás pertinentes. 

  No que tange ao instrumento jurídico para concretização de uma operação urbana 

consorciada, Toshio Mukai sustenta que se trata de um contrato plúrimo, sob o comando do 

Poder Público Municipal, não sendo exigível a licitação, por inviabilidade de competição. No 

entanto, se houver recursos públicos envolvidos, quando da contratação de terceiros para a 

execução de obras, serviços e compras, será obrigatória a realização de licitação, a menos que 

se trate de hipótese de dispensa ou de inexigibilidade.
448

  

  São merecedores de crítica alguns aspectos das operações urbanas consorciadas, 

como, por exemplo, a falta de flexibilidade com que tem sido aplicada, eis que normalmente 

se relaciona com questões de tráfego, ou seja, o empreendedor apenas realiza melhorias para 

aumento de fluidez do trânsito, mas não se compromete à criação e manutenção de espaços 

livres
449

, cuja falta na cidade de São Paulo é bastante palpável, bem como não são realizadas 

obras para a resolução de problemas de habitação popular, cuja necessidade em nosso 

município é evidenciada pela intensa favelização das áreas periféricas. 
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9.1.2. Articulações entre os setores público e privado na cidade de São Paulo. 

 

 Além disto, como ilustração de nossas críticas, devem ser abordadas as diversas 

experiências que tenham sido feitas mediante articulações entre os setores público e privado 

na cidade de São Paulo.
450

  

  A primeira tentativa neste sentido foi a operação urbana Anhangabaú, aprovada pela 

Lei nº. 11.090/91, através da qual foi possível regularizar algumas edificações, ainda que não 

tenha conseguido cumprir com todos os objetivos aos quais havia se proposto.  

  Podemos lembrar, igualmente, a operação urbana Centro (Lei nº. 12.249/97), que 

abrange os assim chamados “Centro Velho” e “Centro Novo”, bem como parte de bairros 

históricos, como o Glicério, Brás, Bexiga, Vila Buarque e Santa Ifigênia, e que permitiu a 

concessão de diversos incentivos, como a modificação dos índices urbanísticos, a 

regularização de edificações, a alteração de características de uso e ocupação do solo e 

disposição do Código de Edificações, a cessão de espaço público aéreo ou subterrâneo e a 

transferência do potencial construtivo de imóveis que foram objeto de tombamento ou outros 

tipos de preservação. Essa operação objetivou melhorar a qualidade de vida dos moradores da 

região, através da valorização da paisagem urbana e melhoria da infraestrutura; incentivar o 

aproveitamento adequado dos imóveis e a preservação do patrimônio histórico, cultural e 

ambiental urbano; e reforçar a diversificação de usos da área central, com o acréscimo de 

habitações e atividades culturais e de lazer. As verbas arrecadadas com a operação devem ser 

encaminhadas, dentre outros fins, a obras de melhoria urbana, ao pagamento de 

desapropriações realizadas no perímetro da operação e à restauração de imóveis tombados 

(condicionada ao ressarcimento posterior pelos seus proprietários). Cumpre salientar que as 

propostas de participação devem ser submetidas à Comissão Executiva, constituída por 

representantes de secretarias municipais e diversas entidades que atuam na região.
451

    

De outro lado, temos a operação urbana Água Branca (Lei nº. 11.774, de 18 de maio 

de 1995), que tinha por finalidade recuperar uma parte deteriorada da cidade, mas que se 

encontrava bem localizada, em região central, apresentando um nível de aproveitamento 
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 Iniciativas em outras cidades foram tratadas no Capítulo 12. 
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 Ermínia Maricato e João Sette Whitaker Ferreira também criticam esta operação, afirmando que esta conferiu 

subsídio de 10% a mais no coeficiente de aproveitamento aos empreendimentos resultantes de remembramento 

de terrenos. Desta forma, favoreceu a demolição e intervenção de grande porte, ao invés da reciclagem e 

conservação dos imóveis, o que seria preferível, tendo em vista que grandes intervenções geram o aumento da 

valorização dos imóveis e fazem com que a população que a habitava originalmente tem que se deslocar para 

áreas mais distantes do centro. (Operação Urbana Consorciada: diversificação urbanística participativa ou 

aprofundamento da desigualdade?, p. 246.).  
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abaixo de sua potencialidade em relação à acessibilidade de que dispõe, de especial interesse 

para o desenvolvimento do setor terciário.  

De acordo com a lei específica, poderão ser concedidas alterações na legislação de 

uso e ocupação do solo e edilícia, regularização de edificações, concessão do espaço aéreo e 

subterrâneo e transferência de potencial construtivo.  

Entre seus objetivos específicos inserem-se a construção de habitações para população 

de baixa renda; a implantação de espaços públicos, áreas verdes e equipamentos coletivos; 

bem como o incentivo à ocupação ordenada das áreas vazias. Assim como na operação 

urbana Centro, a análise técnica é realizada por uma Comissão Intersecretarial. A 

remuneração devida pelos particulares deve ser paga em moeda corrente, diretamente ao 

Fundo Especial, utilizado para o custeio de obras públicas a serem feitas na região. Faz parte 

da operação a criação de um importante centro empresarial, entre os viadutos Antártica e 

Pompéia, que demandará contrapartida do montante de R$ 19 milhões, quantia esta a ser paga 

por meio de realização de obras públicas.
452

 

Atualmente, verifica-se que o próprio adensamento da região – que se buscava - 

comprometeu o sucesso da operação consorciada, tendo em vista a insuficiência da estrutura 

de drenagem (há constantes alagamentos no local), e pela ineficácia do sistema viário.  

 A participação do setor privado, por enquanto, foi incipiente e se restringiu a um 

único empreendimento comercial na região – o Centro Empresarial Água Branca. No que 

tange à iniciativa do Poder Público, houve o prolongamento da avenida lindeira à linha férrea 

(Avenida Áureo de Moura Andrade) e concluiu-se a restauração de um edifício tombado, o 

chamado “Casa das Caldeiras”. 

 Convém mencionar, igualmente, a operação urbana Água Espraiada, que foi aprovada 

pela Lei nº. 13.260/01, e regulamentada pelo Decreto n. 44.845/04, e cujo projeto visava à 

reurbanização da região por meio da criação de espaços de lazer e para a prática esportiva.  

 Destacou-se a forma de gestão da operação, com a atribuição do controle e 

acompanhamento dos trabalhos a um grupo constituído por dezesseis representantes públicos 

e organizações civis privadas: Movimento Defenda São Paulo, Instituto de Arquitetos do 

Brasil (IAB), Instituto de Engenharia (IE), Associação Paulista dos Empreiteiros de Obras 

Públicas (APEOP), Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de 

Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (SECOVI), Ordem dos Advogados do 
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Brasil (OAB), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU) e a União dos 

Movimentos de Moradia e a associação de moradores das comunidades carentes abrangidas 

pela operação urbana. 

 Foram estabelecidas quatro prioridades: a construção de duas pontes ligando a 

Avenida Água Espraiada ao bairro do Morumbi; o desenvolvimento de continuação da 

Avenida Água Espraiada, ligando-a à Avenida dos Imigrantes; a construção de moradias 

populares, segundo determinado em lei; e a ampliação da área verde ao longo da Avenida. 

Também há o objetivo de construção de habitações de interesse social a serem destinadas 

para a população carente atingida pelas obras, e o reassentamento dos habitantes da favela 

chamada “Jardim Edith”, motivo pelo qual foram definidos parâmetros para a delimitação de 

Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS).
453

 

 Os recursos necessários para a obra serão financiados, em grande parte, pelos 

CEPACs (Certificados de Potencial de Construção), já que a operação tinha um estoque 

potencial de área construída de 3.750.000 m² dividida entre os bairros do Brooklin e 

Jabaquara, e na região de grandes avenidas, como a Berrini, a Marginal Pinheiros e a Doutor 

Chucri Zaidan. 

  Não se olvide, ainda, da já mencionada operação urbana Faria Lima (Lei Municipal 

nº. 11.732, de 14 de março de 1995), que surgiu da necessidade de prolongamento da 

Avenida Faria Lima, de modo que esta fizesse conexão, de um lado, com as Avenidas 

Bandeirantes e Hélio Pellegrino, e, de outro, com a Avenida Pedroso de Morais. Assim, 

criou-se uma via paralela à Marginal do Rio Pinheiro.  

  A preocupação com o trânsito deste ponto da cidade já datava de muitos anos, o que 

motivou, em 1968, o alargamento da Rua Iguatemi, que deu origem à Avenida Faria Lima. 

Constam da lei outras finalidades, como: o adensamento e ocupação do solo como forma de 

aperfeiçoar a utilização da nova capacidade infraestrutural, com a abertura de espaços 

públicos diferenciados e o remembramento de lotes, a ampliação da oferta de habitações 

multifamiliares e de áreas de estacionamento, bem como a venda de potencial construtivo 

adicional que seria a fonte de financiamento das obras previstas, a qual estaria apta a 

desonerar o Município da efetivação desses gastos. 

 A legislação em questão autorizou a modificação dos parâmetros urbanísticos e a 

cessão do espaço público aéreo ou subterrâneo. O programa de investimentos desenvolvido 

inclui, além de obras viárias, um terminal de ônibus, habitações populares para substituição 
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de favelas com venda financiada, assim como a aquisição de imóveis para implantação de 

praças e equipamentos institucionais. A operação gerou mais de R$ 200 milhões, montante 

suficiente não somente para custear as obras viárias necessárias, como também para 

desapropriação de algumas áreas. Assim como nos exemplos anteriores, é prevista uma 

comissão mista para a análise técnica das propostas.
454

 

 Em 2004, houve uma revisão da operação. A gestão do estoque de potencial adicional 

de construção ainda disponível foi atribuída à Empresa Municipal de Urbanização – 

EMURB, e a análise da concessão do potencial construtivo acima do permitido à Secretaria 

Municipal do Planejamento – SEMPLA. 

 A operação foi bastante aceita pela iniciativa privada, mas os benefícios para o 

interesse público são questionáveis. Ao que tudo indica, o principal beneficiado – e talvez 

único beneficiado - foi o setor imobiliário, com a flexibilização das leis de uso e ocupação do 

solo, que não geraram, como se esperava, o acolhimento de parte da população mais pobre da 

cidade. Houve considerável aumento do valor dos imóveis na região depois da operação 

consorciada Faria Lima e concentração espacial e especialização funcional da área em 

discussão, com empreendimentos de edifícios residências e de escritórios de alto padrão, o 

que não repercutiu nos interesses gerais da população. Em verdade, a despeito das obras 

viárias, a região em que se localiza a operação Faria Lima continua sendo uma das que 

possuem tráfego mais lento na Capital de São Paulo. 

  

9.2. Concessões urbanísticas. 

 

  A concessão urbanística é um instrumento de política urbana que ganhou notoriedade 

depois da promulgação do Estatuto da Cidade, tendo em vista a disposição do art. 2º, inciso 

III, consagrando a possibilidade e a conveniência da participação de particulares na 

organização do meio-ambiente urbano, em atuação conjunta com a Administração Pública. 

Busca-se, através dela, a renovação de áreas degradadas com o menor gasto possível pelo 

Poder Público, cabendo os custos dessa renovação ao concessionário.
455
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 Ermínia Maricato e João Sette Whitaker Ferreira tecem comentários sobre esta operação, sustentando que 

esta se tornou um fim em si mesma, constituindo-se como mero instrumento de alavancagem de uma 

monumental operação imobiliária. De acordo com seu entendimento, se perdeu o caráter urbanístico do 

instrumento. Os autores também criticam a operação no que tange ao seu aspecto estético, tendo em vista que a 

falta de uma regulamentação mais exigente fez com que fossem elevados muros e grades, além da plantação de 

plantas espinhosas, virados para a rua e comprometendo o trânsito de pedestres. (Operação Urbana 

Consorciada: diversificação urbanística participativa ou aprofundamento da desigualdade?, p.234-5). 
455

 NOVIS, Mariana. O regime jurídico da concessão urbanística. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 42. 



153 

 

  A concessão urbanística não foi especificamente prevista no Estatuto da Cidade, mas, 

no Município de São Paulo, encontra abrigo legislativo nos artigos 198, XII
456

, e 239, da Lei 

Municipal n.º 13.430, de 07 de maio de 2002, que consubstancia o Plano Diretor Estratégico 

da cidade, bem como na Lei Municipal nº. 14.917, de 07 de maio de 2009, que dispõe 

especificamente sobre a concessão urbanística
457

. No Município de Belo Horizonte, a 

concessão urbanística se encontra prevista no art. 74-O do Plano Diretor (Lei nº. 7.165, de 25 

de agosto de 1996), mas a regulamentação do dispositivo ainda é apenas objeto de projeto de 

lei
458

. 

Tendo em vista a importância do art. 239 do Plano Diretor do Município de São Paulo 

para o estudo da concessão urbanística, cumpre transcrevê-lo, o que fazemos abaixo, ipsis 

litteris: 

“Art. 239 - O Poder Executivo fica autorizado a delegar, mediante 

licitação, à empresa, isoladamente, ou a conjunto de empresas, em 

consórcio, a realização de obras de urbanização ou de reurbanização de 

região da Cidade, inclusive loteamento, reloteamento, demolição, 

reconstrução e incorporação de conjuntos de edificações para 

implementação de diretrizes do Plano Diretor Estratégico. 

§ 1º - A empresa concessionária obterá sua remuneração mediante 

exploração, por sua conta e risco, dos terrenos e edificações destinados 

a usos privados que resultarem da obra realizada, da renda derivada da 

exploração de espaços públicos, nos termos que forem fixados no 

respectivo edital de licitação e contrato de concessão urbanística. 

§ 2º - A empresa concessionária ficará responsável pelo pagamento, 

por sua conta e risco, das indenizações devidas em decorrência das 
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desapropriações e pela aquisição dos imóveis que forem necessários à 

realização das obras concedidas, inclusive o pagamento do preço de 

imóvel no exercício do direito de preempção pela Prefeitura ou o 

recebimento de imóveis que forem doados por seus proprietários para 

viabilização financeira do seu aproveitamento, nos termos do artigo 46 

da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, cabendo-lhe também 

a elaboração dos respectivos projetos básico e executivo, o 

gerenciamento e a execução das obras objeto da concessão urbanística. 

§ 3º - A concessão urbanística a que se refere este artigo reger-se-á 

pelas disposições da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

com as modificações que lhe foram introduzidas posteriormente, e, no 

que couber, pelo disposto no artigo 32 da Lei Estadual nº 7.835, de 08 

de maio de 1992”. 

 

 O art. 1º da Lei Municipal nº. 14.917/09 complementa o art. 239, definindo e 

caracterizando a concessão urbanística: 

“Art. 1º. A concessão urbanística constitui instrumento de intervenção 

urbana estrutural destinado à realização de urbanização ou de 

reurbanização de parte do território municipal a ser objeto de 

requalificação da infra-estrutura urbana e de reordenamento do espaço 

urbano com base em projeto urbanístico específico em área de 

operação urbana para atendimento de objetivos, diretrizes e prioridades 

estabelecidas na lei do plano diretor estratégico. 

Parágrafo único – São diretrizes que podem justificar a realização de 

intervenção urbana mediante a concessão urbanística: 

I – elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio da preservação dos 

recursos naturais e de proteção do patrimônio histórico, artístico, 

cultural, urbanístico, arqueológico e paisagístico; 

II – racionalizar o uso da infra-estrutura instalada, em particular a do 

sistema viário e de transportes, evitando sua sobrecarga ou ociosidade; 

III – promover e tornar mais eficientes, em termos sociais, ambientais, 

urbanísticos e econômicos, os investimentos dos setores público e 

privado; 
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IV – prevenir distorções e abusos no desfrute econômico da 

propriedade urbana e coibir o uso especulativo da terra como reserva de 

valor, de modo a assegurar o cumprimento da função social da 

propriedade; 

V – permitir a participação da iniciativa privada em ações relativas ao 

processo de urbanização; 

VI - recuperar áreas degradadas ou deterioradas visando à melhoria do 

meio ambiente e das condições de habitabilidade; 

VII - estimular a reestruturação e requalificação urbanística para 

melhor aproveitamento de áreas dotadas de infra-estrutura, estimulando 

investimentos e revertendo o processo de esvaziamento populacional 

ou imobiliário; 

VIII – estimular o adensamento de áreas já dotadas de serviços, infra-

estrutura e equipamentos, de forma a otimizar o aproveitamento da 

capacidade instalada e reduzir custos; 

IX – adequar a urbanização às necessidades decorrentes de novas 

tecnologias e modos de vida; 

X – possibilitar a ocorrência de tipologias arquitetônicas diferenciadas 

e facilitar a reciclagem das edificações para novos usos”. 

 

  De início, importante ressaltar que diversos autores indicavam a necessidade de 

regulamentação do art. 239 acima transcrito, tendo em vista que ele é bastante genérico, 

traçando apenas breves contornos do instituto, e fazendo remição à Lei nº. 8.987/1995, cujo 

objetivo é a disciplina das concessões e permissões de serviço público.
459

 No entanto, a Lei 

nº. 14.917/09 respondeu às inúmeras indagações, traçando contornos precisos sobre o 

instituto em pontos bastante polêmicos, como mencionaremos no transcorrer desse capítulo. 

  Apresentando definição do referido instrumento, Paulo José Villela Lomar assinala 

que:  

“A concessão urbanística é uma concessão de obra por meio da qual o 

Poder Público delega a uma empresa ou consórcio de empresas a 

realização de uma urbanização ou reurbanização, desde a elaboração 
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do respectivo projeto até o gerenciamento de sua execução, que pode 

abranger a modificação da localização de obras de infra-estrutura 

urbana para uso comum do povo, como vias públicas, praças e áreas 

verdes, e de edificações destinadas a usos públicos e privados etc., 

remunerando-se o concessionário através da alienação das áreas 

destinadas a usos privados ou da exploração de mais-valia delas 

resultantes”.
460

 

  

 A partir dessa definição, verifica-se que Paulo José Villela Lomar entende que a 

concessão urbanística tem natureza jurídica de concessão de obra pública, posicionamento 

este que, entretanto, não é pacífico. Há entendimento no sentido de que se trata de concessão 

de serviço público
461

, ao invés de obra pública, e há, ainda, uma terceira via, a da concessão 

sui generis
462

. 

  O art. 4º. da Lei Municipal Paulistana também não esclarece definitivamente a 

questão, tendo em vista que determina a sujeição ao regime jurídico das concessões comuns 

(regidas pela Lei nº. 8.987/95), das concessões patrocinadas (Lei municipal nº. 14.517/07) e 

da Lei Federal nº. 11.079/04, estabelecendo, em acréscimo que, subsidiariamente, também 

podem ser aplicadas as Leis nº. 8.666/93 e nº. 10.257, bem como Lei Municipal nº. 

13.278/02.   

De acordo com nosso posicionamento, a concessão urbanística não se confunde com a 

concessão de serviço público ou com a concessão de obra pública, previstas, respectivamente, 

nas Leis n.º 8.987/95 e 11.079/04. De fato, não se trata de concessão de serviço público 

porque a concessão urbanística visa à realização de obras e não à prestação de serviços 

públicos, ou seja, aqueles serviços que atendem necessidades básicas da população e dos 
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quais não se pode prescindir. Ademais, não há oferecimento de um serviço pelo qual se 

pagará determinada tarifa. Nada obsta que na concessão urbanística haja a prestação de 

serviços, mas estes não integram seu propósito principal.  De outro lado, não se trata de 

concessão de obra pública, como poderia parecer, porque a concessão urbanística não se 

restringe somente à realização de uma obra, mas sim à reestruturação do cenário urbano. 

Sendo assim, entendemos que a melhor alternativa é que a concessão urbanística seja 

estudada como um instituto apartado das demais espécies de contratos públicos de concessão. 

Nessa esteira, Adriana Silveira Lafetá expõe entendimento semelhante, salientando 

que: 

“A concessão urbanística abrange um plano de urbanização ou 

reurbanização que abarca diversas atividades e tipos de obras, desde a 

execução de abertura ou reforma de vias de circulação, à demolição ou 

reforma de edificações. Há um grande universo de ações executadas 

por um particular que receberá a concessão dessa atividade, pelo Poder 

Público, para que garanta a funcionalidade e vitalidade, tanto 

econômica, como social, cultural, turística e até mesmo estética da 

região sob intervenção”.
463

 

  

  Independentemente de sua natureza jurídica, é evidente o avanço trazido pelo 

instituto, o qual, segundo Karin Olbertz, pode ser observado em dois pontos: o primeiro deles 

refere-se a um alinhamento do direito pátrio ao direito urbanístico estrangeiro
464

, no qual já se 

observava há bastante tempo a maior interação do particular no espaço urbano; o segundo 

deles é a abordagem da questão urbanística sob o prisma das articulações público-privadas, 
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uma tendência bastante pungente do direito administrativo hodierno.
465

 Com efeito, a 

concessão de execução de planos de urbanização e renovação urbana é apenas um exemplo 

do que pode ser feito mediante articulações público-privadas. 

De acordo com o parágrafo único do art. 2º da Lei nº. 14.917/09, a empresa 

concessionária obterá sua remuneração por meio da exploração, por sua conta e risco, dos 

terrenos e edificações destinados a usos privados que decorrerem da obra realizada, e da 

renda derivada da exploração de espaços públicos, nos termos que forem fixados no edital de 

licitação e no contrato específico. Ademais, a concessionária ficará responsável pelo 

pagamento de indenizações decorrentes das desapropriações
466

 e pela aquisição dos imóveis 

que foram necessários à realização das obras concedidas, sendo também de sua 

responsabilidade a elaboração de projetos e o gerenciamento e execução das obras (§ 1º, art. 

11
467

). Dessa forma, é incumbência do concessionário a realização de todos os investimentos 

necessários. Sua remuneração advirá da venda ou locação dos novos imóveis criados de 

acordo com as disposições da lei específica.
468

 

 A Lei em análise também apresentou um rol exemplificativo das obras que podem ser 

objeto de concessão urbanística, como aquelas relacionadas ao sistema viário, estrutura 

fundiária, instalações e equipamentos urbanos, localização de logradouros públicos, 

demolição, reforma, ampliação ou construção de edificações (art. 3º). 

 A concessão urbanística depende de lei específica estabelecendo os parâmetros 

urbanísticos aplicáveis e somente pode abranger área contínua destinada a intervenção urbana 

conforme a Lei do Plano Diretor Estratégico (art. 5º). 

 Antes da abertura da licitação deverá ser elaborado um projeto urbanístico do qual 

constaram os objetivos, diretrizes e parâmetros de interesse público, e, especialmente, estudos 

de viabilidade econômica, impacto ambiental ou de vizinhança, além de demonstrativos 
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quantitativos e qualitativos de custos e benefícios sociais
469

. O projeto será necessariamente 

objeto de consulta pública (art. 9º).  

A mencionada licitação será na modalidade concorrência, devendo do edital constar, 

dentre outros, o objeto, a área e prazo da concessão, a descrição das condições necessárias à 

consecução do empreendimento, as possíveis fontes de receitas alternativas, os direitos e 

deveres de ambas as partes, a fonte de remuneração da concessionária, disposições acerca das 

desapropriações que serão feitas e eventual direito de preempção, critérios para a prestação de 

contas dos valores recebidos e empregados, bem como os elementos do projeto que permitam 

a completa caracterização do empreendimento (art. 15º). 

Importante mencionar, igualmente, que o art. 10º assegura ao concessionário a 

utilização de diversos instrumentos jurídicos, mediante prévia autorização legal, tais como “o 

direito de preempção, o consórcio imobiliário, o direito de superfície, a concessão real de uso 

e outros conexos para adequado cumprimento da concessão urbanística”.
470

 

Por fim, no que tange à concessão urbanística compre discutir a possibilidade de a 

concessionária urbanística promover desapropriações. Como sabemos, trata-se de 

transferência de faculdade típica do poder público ao particular, o que pode gerar 

controvérsias. De acordo com o art. 11 da Lei n.º 14.917/09, a Prefeitura efetuará a 

declaração de utilidade pública e de interesse social a serem objeto de desapropriação 

urbanística, para que, em seguida, o próprio concessionário, com fundamento no art. 3º. do 

Decreto-Lei nº. 3.635/41, promova a desapropriação judicial ou amigável dos imóveis a 

serem desapropriados. 

Convém ressaltar que a desapropriação que se prevê não é uma desapropriação 

comum, que consiste na transferência de imóvel ou de área à Administração ou a seus 

delegados, mas sim uma que intenciona a transformação de imóveis de acordo com o 

planejamento
471

, admitindo-se a revenda posterior do imóvel, o que torna a discussão ainda 

mais interessante do ponto de vista doutrinário, tendo em vista a possível alegação de desvio 

de finalidade, entre outros argumentos.
472
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Adilson Abreu Dallari posiciona-se pela possibilidade de tal desapropriação, tecendo 

os seguintes comentários: 

“Tal possibilidade está respaldada no art. 3º do vetusto Decreto-Lei nº. 

3.365, de 21/6/1941 (há quase 70 anos, pois), segundo o qual ‘os 

concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter 

público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão 

promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de 

lei ou de contrato’. 

É bem verdade que essa possibilidade de que um particular, ele mesmo, 

efetivasse a desapropriação (desde que o Poder Público decretasse a 

necessidade ou utilidade pública) estava restrita a entidades privadas 

que exercessem alguma função pública, por concessão ou delegação. O 

que se destaca, agora, é que essa função pública pode ser, exatamente, 

a função urbanística consistente em dar a uma determinada área a 

utilização julgada conveniente pela Administração Pública competente. 

(...) 

Antes mesmo da promulgação do Estatuto da Cidade, já era 

comportada pelo sistema jurídico brasileiro a outorga de uma 

concessão urbanística, por meio da qual poderia um particular, agindo 

em nome do Poder Público, promover a desapropriação de uma área, 

indenizando os proprietários dos imóveis nela existentes, para, depois, 

implantar um plano de urbanização de renovação urbana, remunerando-

se pela alienação das novas unidades imobiliárias, delineadas de 

maneira a melhor atender ao interesse público, dando concreção ao 

Princípio da Função Social da Propriedade”.
473

 

 

Kiyoshi Harada, por outro lado, tratando dessa matéria quando ainda constava de 

mero projeto de lei, sustenta que a desapropriação para fins de revenda, já prevista no art. 4º 

do Decreto-Lei nº. 3.365/1941, tornou-se inconstitucional a partir da entrada em vigor da 

Constituição Federal de 1946, que instituiu a possibilidade de cobrança de contribuição de 

                                                                                                                                                                                     

situação nova (o bem transformado)” (A regulamentação da concessão urbanística no Município de São Paulo. 

Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, nº. 25, mar. 2009, disponível em 

http://www.justen.com.br/informativo, acesso em 01 de setembro de 2009). 
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melhoria sobre propriedades excessivamente valorizadas em razão de melhoria de 

infraestrutura. Dessa forma, o autor posiciona-se em contrariedade à Lei Municipal (àquela 

época, ainda projeto), sustentando que: 

“Confunde-se concessão de serviço público mediante licitação, 

hipótese em que pode ser conferida ao concessionário, por lei 

específica, a faculdade de desapropriar para expansão do serviço ou 

para melhorar o desempenho na execução do serviço concedido, com a 

concessão para execução de obras urbanísticas, conferindo ao 

‘concessionário’ o poder de expropriar. Em outras palavras, a 

desapropriação não é para melhorar o desempenho na execução do 

serviço público concedido, mas para executar o plano de requalificação 

urbana apresentado pelo Executivo municipal. Ora, esse tipo de 

concessionário não existe e nem pode existir juridicamente. Essa 

‘concessão’ corresponde à terceirização em sua forma de empreitada de 

obras públicas. 

(...) 

Não há na legislação federal a faculdade de o Município conferir a 

particular o encargo de promover a reurbanização mediante 

desapropriação dos imóveis abrangidos pela operação urbana, às suas 

expensas, para ulterior revenda das novas unidades surgidas da 

requalificação urbana, a título de ressarcimento das despesas feitas e 

realização de lucros. Isso configura atividade de especulação 

imobiliária. Se a Prefeitura não pode realizar a especulação imobiliária, 

não pode, também, por via de concessão, transferir essa atividade ao 

particular”.
474

 

 

A despeito do entendimento de Kiyoshi Harada, posicionamo-nos pela possibilidade 

de a concessionária promover desapropriação, afastando-se também eventual consideração de 

desvio de finalidade. Há que se observar que, ao se permitir a promoção da desapropriação 

pela própria concessionária, a qual será também responsável pela indenização, obter-se-á a 

economia de recursos por parte do Poder Público, bem como a maior rapidez no 

desenvolvimento das obras. Deve-se ressaltar, porém, que nem sempre a desapropriação será 
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necessária. Sempre que for possível a manutenção da população em seu local original, esta 

deverá ser a opção escolhida pelo Poder Público, tendo em vista que as intervenções 

urbanísticas não podem ocorrer às custas da marginalização da camada menos favorecida da 

população. 

Em conclusão, tanto as operações consorciadas como as concessões urbanísticas, 

ainda que não tenham atingido uma configuração perfeita, possuem a vantagem de apresentar 

soluções menos burocráticas e menos onerosas para o Estado. Mesmo com seus vários 

defeitos, esses institutos talvez sejam a única alternativa disponível para promover a 

reurbanização da cidade. 
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10. ARTICULAÇÕES VISANDO À MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS 

DECORRENTES DE EMPREENDIMENTOS PRIVADOS. 

 

 

10.1. Introdução. 

 

  A partir da observação atenta das grandes cidades brasileiras, verifica-se a instalação 

de inúmeros empreendimentos que, pelo seu porte, influenciam fortemente a orientação do 

crescimento urbano gerando significativa demanda de novos investimentos em infraestrutura 

e serviços públicos.  

Estas demandas acabam por dirigir a ação do Poder Público para essas áreas em 

detrimento de regiões mais carentes, em movimento que acaba por criar uma desigualdade, 

não somente em termos financeiros, mas também, e principalmente, sob o ponto de vista de 

oferta de dois elementos correntemente citados no capítulo anterior: serviços públicos e 

infraestrutura.
475

 

Não se olvide, igualmente, conforme mencionado no Capítulo 5, que a vizinhança, 

com o avanço tecnológico e a densificação das cidades, adquire outros contornos, de modo a 

não se referir somente aos prédios contíguos, mas também a diversos outros que possam 

sofrer de emissões de uma determinada propriedade. Isso torna ainda mais complexa a 

questão dos impactos gerados pelos empreendimentos. 

A fim de reduzir tais situações, nas últimas décadas, têm sido testados alguns 

instrumentos urbanísticos. As leis de impacto de tráfego, de vizinhança e ambiental são bons 

exemplos de como o poder público pode minimizar tais problemas.  

A título de ilustração, na municipalidade de São Paulo, exigiu-se modificação de 

projetos de grandes empreendimentos como o do Shopping Center Aricanduva, que foi 

compelido à instalação de dois conjuntos de semáforos, construir uma ponte sobre o córrego 

e duplicar dois trechos de pistas da Avenida Aricanduva para acomodação do tráfego local.
476

 

Da mesma forma, em razão do empreendimento do Shopping West Plaza, localizado 

na Zona Oeste de São Paulo, a prefeitura realizou uma série de negociações que resultou na 

construção de 700 (setecentas) moradias populares e uma passarela próxima ao centro 
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comercial. Este modelo de contrapartida é o que mais se aproxima do sistema de Planning 

Obligations inglês que, como será analisado detalhadamente mais adiante, não se restringe 

puramente, como ocorre com frequência em nosso país, à melhoria de infraestrutura viária, 

isto é, vai além do mero equacionamento da sobrecarga da circulação local.  

Neste sistema inglês, o empreendedor fica condicionado à construção de espaços 

públicos, escolas, hospitais e moradias populares, conforme o caso, como forma de 

compensar a sociedade pelos impactos e transtornos decorrentes do empreendimento 

imobiliário. 

Isto posto, cabe-nos analisar juridicamente a possibilidade de, com vistas à 

modificação de paradigmas no Direito Urbanístico e à função social da propriedade
477

, exigir 

a referida contraprestação do particular quando sua atuação exorbita os limites considerados 

como aceitáveis para o uso da propriedade.  

 

10.2. Lei de polos geradores de tráfego. 

 

  Como havia sido ressaltado de início, as articulações público-privadas podem ser 

realizadas não somente com a finalidade de reurbanização, mas também com o escopo de 

redução de impacto à circulação viária gerada por um determinado empreendimento. 

   É dentro desta seara que deve-se mencionar a regulamentação dos Polos Geradores de 

Tráfego (Lei municipal paulistana nº. 15.150, de 06 de maio de 2010).
478

 Segundo a lei 

vigente na cidade de São Paulo, são consideradas como polos geradores de tráfego as 

edificações permanentes que possuam as seguintes características: 

“a) edificações residenciais com 500 (quinhentas) vagas de 

estacionamento ou mais; 

b) edificações não residenciais com 120 (cento e vinte) vagas de 

estacionamento ou mais, localizadas nas Áreas Especiais de Tráfego – 

AET; 
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c) edificações não residenciais com 280 (duzentas e oitenta) vagas de 

estacionamento ou mais, localizadas nas demais áreas do Município; 

d) serviços socioculturais, de lazer e de educação com mais de 

2.500,00m² (dois mil e quinhentos metros quadrados) de área 

construída computável; 

e) locais destinados à prática de exercício físico ou esporte com mais 

de 2.500,00m² (dois mil e quinhentos metros quadrados) de área 

construída computável; 

f) serviços de saúde com área igual ou superior a 7.500,00 m² (sete mil 

e quinhentos metros quadrados); 

g) locais de reunião ou eventos com capacidade para 500 (quinhentas) 

pessoas ou mais; ou 

h) atividades e serviços públicos de caráter especial com capacidade 

para 500 (quinhentas) pessoas ou mais”. 

 

  São exemplos de estabelecimentos geradores de tráfego, os grandes centros 

comerciais (shopping centers), supermercados, hotéis, centros de convenções, teatros, 

escolas, portos, rodoviárias e aeroportos. 

A geração de tráfego é um processo de produção e atração de viagens. Neste sentido, 

um conjunto residencial é um estabelecimento produtor de viagens, já que os habitantes dele 

se deslocam para ir ao trabalho ou desenvolver outras atividades, e retornam no final do dia, 

para repouso. Por outro lado, os centros comerciais, hospitais e escolas são estabelecimentos 

atrativos de viagens, já que são locais que deverão ser frequentados por um grande número de 

usuários. 

  Cada tipo de transporte escolhido para a realização destas viagens demanda uma 

forma diferente de infraestrutura: se elas são feitas a pé, há necessidade de adequação de 

calçadas e demais vias de pedestre; se são feitas por meio de transporte coletivo, há 

necessidade de viabilização de novas linhas de ônibus, lotação, trens e metrôs; se, por fim, 

são feitas por automóveis, ocorre uma série de impactos negativos na circulação, como, por 

exemplo, aumento de veículos trafegando nas vias, demanda por estacionamento, realização 

de embarques e desembarques, movimentação de carga e descarga, geração de viagens em 

horário de pico, conflitos entre veículos e pedestres nos acessos de garagem, redução da 

velocidade operacional na via de proximidade aos acessos de veículos, aumento da poluição 
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do ar e sonora, interrupção de passagem ao redor do empreendimento, e, também, aumento 

dos acidentes de trânsito.  

  Tendo em vista essas considerações, faz-se necessário que sejam tomadas algumas 

medidas para controle do impacto negativo. 

  Para a construção de um empreendimento considerado como polo atrativo, é 

necessária uma análise prévia do impacto pela CET – Companhia de Engenharia de Tráfego, 

a qual tem por objetivo garantir a melhor inserção do empreendimento na malha viária 

existente; diminuir a perturbação gerada pelo empreendimento ao tráfego de passagem; 

viabilizar a absorção, internamente à edificação, de toda a demanda por estacionamento; 

assegurar que as operações de carga e descarga ocorram nas áreas internas do 

empreendimento; reservar espaços nos quais pedestres possam circular e atravessar com 

segurança; e, por fim, garantir vagas de estacionamento especiais para deficientes físicos e 

motocicletas.  

  O projeto arquitetônico e o sistema viário de acesso são analisados para que seja 

emitida uma Certidão de Diretrizes - CD
479

, a qual poderá conter exigências quanto ao 

projeto arquitetônico propriamente dito e quanto a melhorias físicas ou de sinalização no 

sistema viário de acesso, as quais deverão ser providenciadas e custeadas pelo particular 

empreendedor.  

 Em conformidade com o art. 8º da Lei nº. 15.150/10, na hipótese em que houver 

indicação da necessidade de execução de obras e serviços relacionados à operação do sistema 

viário, o particular responsável pelo empreendimento deverá arcar integralmente com as 

despesas do projeto e implantação das medidas, desde que estas não representem mais de 5% 

(cinco por cento) do custo total do empreendimento. Se o custo das melhorias viárias for 

superior a este montante, a Secretaria Municipal de Transportes deverá escolher quais serão 

realizadas pelo empreendedor, dentre aquelas inicialmente previstas.  

 Ademais, o § 4º do mesmo artigo estabelece que todas as obras classificadas como 

polos geradores de tráfego deverão recolher valores ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 

de Trânsito. Se não houver necessidade imediata de melhorias viárias, deverá ser feito o 

recolhimento de 1% (um por cento) do valor da obra. Se, por outro lado, tiverem sido 

realizados obras e serviços que não atingem tal porcentagem, será necessário o recolhimento 

do valor remanescente. 
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 É evidente que as medidas estabelecidas na Certidão de Diretrizes deverão estar 

diretamente relacionadas com o impacto gerado pelo polo, não podendo se determinar que o 

particular resolva problemas viários da cidade que não foram por ele causados. 

  Por fim, somente se todas as exigências forem atendidas, será conferido um Termo de 

Recebimento e Aceitação Definitivo – TRAD
480

, o que possibilitará ao particular a obtenção 

da autorização de funcionamento ou o habite-se, conforme o caso. 

 

10.3. O Estudo de Impacto de Vizinhança. 

 

 Como esclarecido anteriormente, especialmente quando foi tratada a função social da 

propriedade, observa-se grande influência do direito público sobre as relações privadas. Isso 

se verifica particularmente no Direito Urbanístico, já que a interferência nas relações de 

direito privado se faz necessária para a organização dos espaços urbanos.
481

 

 A destinação dada aos imóveis, especialmente os urbanos, ainda que em consonância 

com a Lei, não diz respeito apenas à relação entre o proprietário do terreno ou 

empreendimento e o Poder Público. A maneira da utilização da propriedade produz impactos 

sobre seu entorno, podendo interferir diretamente na dinâmica urbana e na qualidade dos 

habitantes que por ali transitam, moram ou trabalham. Quanto maior for a força atrativa do 

empreendimento, tanto maior será o impacto que ele produzirá sobre a vizinhança. 

 O posicionamento tradicional era deixar a cargo do zoneamento toda a função de 

garantir a proteção da população em relação aos usos incômodos, estabelecendo zonas 

homogêneas no interior das quais apenas determinados usos são permitidos. Ocorre que o 

zoneamento, por si só, não é capaz de mediar todos os conflitos de vizinhança. 

 Em verdade, o crescimento das cidades demanda o planejamento rigoroso para 

garantir condições mínimas de habitação justa, motivo pelo qual sobreleva a importância do 

Estatuto da Cidade e dos novos instrumentos por ele trazidos para a efetiva construção de 

uma política urbana, conforme já se havia mencionado anteriormente. Um destes 
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instrumentos é o que ora se analisa, o Estudo de Impacto de Vizinhança, também conhecido 

pela sigla “EIV”.
482

 

 Procurando definir o Estudo em análise, Elida Séguin esclarece que: 

“O EIV é um documento técnico a ser exigido, com base em lei 

municipal, para a concessão de licenças e autorizações de construção, 

ampliação ou funcionamento de forma a contemplar aspectos negativos 

e positivos do empreendimento e, se possível, propor alternativa para 

minimizar ou anular as negatividades, na busca de conciliar interesses 

entre o empreendedor e a comunidade”.
483

 

 

 É de conhecimento geral que alguns empreendimentos e algumas atividades realizadas 

em área urbana são passíveis de causar grande impacto na região em que se localizam. Em 

virtude disso, o art. 36 do Estatuto da Cidade determina que, em casos semelhantes, a 

concessão de licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento dependa 

da realização de um prévio Estudo de Impacto de Vizinhança. 

 Segundo Lucéia Martins Soares, este Estudo “é um destes instrumentos que permitem 

a tomada de medidas preventivas pelo ente estatal a fim de evitar o desequilíbrio no 

crescimento urbano e garantir condições mínimas de ocupação dos espaços habitáveis, 

principalmente nos grandes centros”.
484

  

 O objetivo do EIV é também democratizar o sistema de tomada de decisões sobre os 

grandes empreendimentos a serem realizados na cidade, dando oportunidade de manifestação 

a bairros e comunidade que estejam expostos aos impactos dos grandes empreendimentos.
485

 

 É evidente que o proprietário deve se submeter a algumas regras para que possa obter 

a licença para a realização de um projeto. Isso sempre existiu. O que ocorre é que estas 

limitações não são suficientes, já que um empreendimento, mesmo tendo sido construído ou 

ampliado em conformidade com as normas administrativas, ainda assim pode causar 
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excessiva e desproporcional perturbação ao interesse coletivo de uma determinada região. 

Alguns projetos acabam com o equilíbrio de certo espaço da cidade pelo seu mero 

surgimento.
486

 Dessa forma, pode-se afirmar que o Estudo ora analisado consagra o direito de 

vizinhança como parte integrante da política urbana. 

 O Estudo de Impacto de Vizinhança visa, portanto, evitar o distúrbio ao cotidiano das 

pessoas que moram nos arredores do empreendimento objeto de análise.
487

 O estudo poderá 

levar à constatação de que algumas providências podem ser tomadas para reduzir ou anular o 

impacto do projeto, como, por exemplo, a realização de obras de infraestrutura ou o aumento 

da disponibilização de transporte público na região.
488

 Por outro lado, poderá constatar que 

não há meio de adequar o projeto àquela região, quando então o empreendimento não poderá 

ser desenvolvido ou, de modo alternativo, expressivamente alterado
489

, para que, por 

exemplo, seja diminuída a área construída, sejam reservadas áreas verdes ou de uso 

comunitário no interior do empreendimento, aumente-se o número de vagas de 

estacionamento, sejam adotadas medidas de isolamento acústico, ou se realizem recuos e 

alterações na fachada. 

   Também é possível que as conclusões do EIV caminhem no sentido de aprovação do 

empreendimento ou atividade, mas estabeleçam condições ou contrapartidas para seu 

funcionamento. Essa contrapartida pode adquirir diversas feições, de acordo com a espécie de 

sobrecarga que provocará a construção: no caso de adensamento populacional, poderão ser 

exigidas áreas verdes, escolas, creches ou outras estratégias de caráter comunitário; no caso 

de impacto sobre o mercado de trabalho, poderão ser exigidos postos de trabalho dentro do 

empreendimento, ou mesmo a recolocação profissional para os afetados; no caso de 

empreendimento que atinja a infraestrutura viária, poderão ser exigidos investimentos em 

transportes coletivos e colocação de semáforos.
490
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 É possível, também, que se exija uma compensação pela mais valia fornecida pela 

estrutura urbana.
491

 É de conhecimento geral que a cidade fornece uma série de condições 

que colaboram diretamente para o sucesso ou fracasso de uma iniciativa comercial, bem 

como que, ao escolher a área para implantar determinado empreendimento, é levado em 

consideração o potencial da região em vista dos retornos esperados. Grande parte deste 

potencial é proveniente da estrutura urbana existente, seja pelas características do uso do 

solo, seja pela infraestrutura de serviços públicos, entre outros fatores. Essas considerações 

poderiam justificar não somente a mitigação dos efeitos gerados pelo impacto à vizinhança, 

mas também a conferência de um benefício à cidade proporcional a mais valia recebida. 

Assim, a medida demandada do empreendedor poderia ser superior ao impacto gerado.    

 Saliente-se que não é somente a criação de um empreendimento que pode ensejar a 

necessidade de realização de um Estudo semelhante, mas também a mera ampliação de um já 

existente e, eventualmente, a própria mudança de uso.
492

 

 O impacto à vizinhança não se confunde com o impacto ambiental, sendo ambos 

independentes.
493

 Nesse sentido, verifique-se o disposto pelo art. 38 do Estatuto da Cidade, in 

verbis: 

“Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação 

de Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), requeridas nos termos 

da legislação ambiental”. 
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 De acordo com o art. 36 do mesmo diploma legal, cada município deverá elaborar 

uma lei para determinar que espécies de empreendimentos exigirão o Estudo ora discutido. 

Em regra, é importante que sejam levados em consideração três aspectos: o porte da obra, a 

região em que será executada e seu escopo.
494

 Tais critérios, contudo, não podem ser fixos já 

que dependem da realidade fática. 

 A cidade de São Paulo, antes mesmo da elaboração e entrada em vigor do Estatuto da 

Cidade, já possuía um decreto tratando do assunto, de nº. 34.713, de 30.11.1994, alterado 

pelo decreto nº. 36.613, de 6.12.1996, no qual foi adotado o binômio dimensão e finalidade 

para justificar a necessidade de um “Relatório de Impacto de Vizinhança” – RIVI. O art. 1º 

do mencionado decreto possui a seguinte redação, a qual é transcrita em razão de seu 

evidente interesse para a discussão ora tratada: 

“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 computável estejam enquadrados nos seguintes 

parâmetros: I – industrial: igual ou superior a vinte mil metros 

quadrados; II – institucional: igual ou superior a quarenta mil metros 

quadrados; III – serviços/comércio: igual ou superior a sessenta mil 

metros quadrados; IV – residencial: igual ou superior a oitenta mil 

metros quadrados”. 

 

  Como se verifica do conteúdo do artigo acima transcrito, a legislação paulistana fez 

uma correspondência da destinação do projeto com sua extensão. No entanto, deixou de lado 

a importante questão da localização do empreendimento, o que é também de fundamental 

importância tendo em vista que há de se ter maior cuidado com as regiões que já são 

densamente populosas e enfrentam diversos problemas em virtude desta característica, como, 

por exemplo, a circulação excessiva de veículos e a lentidão do tráfego nas vias públicas. 

 Muitos são os exemplos destes polos atrativos nos espaços urbanos. Tendo em vista 

sua evidente importância, trataremos de alguns deles.    

A Prefeitura Municipal de São Paulo obteve, na década de 90, uma série de 

contrapartidas dos empreendedores do Shopping Center Aricanduva, tendo em vista que o 

centro comercial iria gerar imenso impacto na circulação da região. Utilizando o instrumento 
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em estudo, a Prefeitura obteve a instalação de semáforos, a construção de uma ponte e a 

duplicação de uma avenida. Além disso, a compreensão de que a gleba seria objeto de 

parcelamento, mesmo se tratando de um único empreendimento, permitiu a exigência de que 

30% (trinta por cento) do terreno fosse deixado permeável e sem pavimentação, o que é de 

essencial importância na região, que tende a inundar no período das chuvas. 

  O mesmo ocorreu com o Shopping Higienópolis, situado em região tradicionalmente 

prestigiada e valorizada da cidade, e cujos moradores são organizados em função da defesa 

da qualidade de vida do bairro. A pressão da população, sob o argumento de proteção de dois 

casarões situados no terreno em que seria construído o empreendimento, e do impacto do 

aumento de tráfego que o centro comercial provocaria, gerou a obtenção de uma série de 

contrapartidas relacionadas: (i) à qualidade paisagística, como restrições a anúncios 

publicitários, manutenção de áreas verdes próximas, restauração dos casarões, e recuo em 

relação à via de trânsito; (ii) ao tamanho do empreendimento, que foi reduzido para se 

adequar melhor à área densamente habitada; bem como (ii) ao sistema de circulação, com a 

automação dos semáforos, garantia de prioridade aos pedestres e implementação de linhas de 

micro-ônibus de apoio ao público.  

A experiência paulistana não é isolada, já que outras cidades também já haviam criado 

instrumentos para o planejamento do espaço urbano. Em Campo Grande, de outro lado, 

verifica-se a existência de um Guia de Diretrizes Urbanísticas (GDU) que vai além do escopo 

dos relatórios para licenciamento ambiental. Esse Guia é necessário para a aprovação de 

grandes empreendimentos, e é gerido pela PLANURB, o instituto municipal encarregado do 

planejamento urbano. Este instituto pode determinar diretrizes de reformulação do sistema 

viário e de infraestrutura urbana do local do empreendimento, propondo obras de adequação a 

serem pagas pelo proprietário. Também é possível a promoção de audiência pública para 

aprovação do projeto.  

 Da mesma forma, o Plano Diretor de Natal estabelece que os empreendimentos de 

impacto, isto é, aqueles que, quando implantados, sobrecarregarão a infraestrutura urbana ou 

provoquem repercussão ambiental significativa, de modo a gerar alteração nos padrões 

funcionais e urbanísticos da vizinhança ou no espaço natural circundante, deverão apresentar 

um Relatório de Impacto de Vizinhança, prévio à edificação, informando a demanda de 

serviços de infraestrutura, a sobrecarga na rede viária e de transportes, movimentos de terra e 

produção de entulho, absorção de águas pluviais, alterações ambientais e os padrões 

funcionais e urbanísticos de vizinhança decorrentes do futuro empreendimento.  
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 O Estudo de Impacto de Vizinhança, nos moldes trazidos pelo Estatuto da Cidade, não 

se restringe apenas a empreendimentos privados, mas também àqueles efetuados por entes 

públicos, o que demonstra que não visa apenas limitar o exercício do direito de propriedade, 

mas também adequar os projetos aos meios em que estejam sendo desenvolvidos. Pelo 

mesmo motivo, empreendimentos residenciais e comerciais são igualmente aptos a ensejar o 

Estudo em discussão. 

 Em conformidade com o outrora mencionado art. 36 do Estatuto da Cidade, o Estudo 

de Impacto de Vizinhança se restringe ao perímetro urbano, o que não significa que também 

não possa ser necessário quando o empreendimento, mesmo realizado em área rural, gere 

efeitos em cidades localizadas em seus arredores. Lucéia Martins Soares, sobre o assunto, 

traz à lume a questão do Rodoanel, que, ainda que passe fora do perímetro urbano, ligando 

várias rodovias que chegam à cidade de São Paulo, pode gerar impacto negativo em cidades 

vizinhas.
495

 De fato, é possível que se obtenha uma melhora do tráfego em São Paulo, mas, 

concomitantemente, haja excessiva piora em cidades menores localizadas nas adjacências e 

que não estejam preparadas para o aumento no contingente de veículos.  

Sendo assim, para efeitos do Estudo de Impacto de Vizinhança, não há que se 

verificar se o empreendimento é realizado no perímetro urbano, mas, ao contrário, se seu 

impacto é gerado em tal localidade, isto é, se os efeitos reverberam em ambiente urbano. 

Cumpre tratar, igualmente, dos parâmetros previstos para o Estudo, ou seja, quais os 

aspectos que deverão ser por ele abordados. O art. 37 da Lei traz um rol exemplificativo 

dessas questões, o qual segue abaixo reproduzido: 

“I – adensamento populacional; 

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; 

IV – valorização imobiliária; 

V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI – ventilação e iluminação; 

VIII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural”. 

 

 Optou a lei, portanto, em trazer um rol conciso e que dá abertura para que o Estudo se 

adapte à realidade local, muito embora os itens escolhidos sejam de importância fundamental 

para o Estudo. 
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  De fato, a questão do adensamento populacional será particularmente importante em 

áreas de utilização do solo criado, nas quais é evidente que haverá densificação populacional 

estimulada pelo próprio Poder Público. Se a Administração está autorizando o referido 

aumento, espera-se que esteja plenamente capacitada para determinar o seu impacto e 

estabelecer as medidas necessárias para que não haja decréscimo nas condições de vida da 

comunidade local. 

  Com relação aos equipamentos urbanos e comunitários, é necessário que se faça uma 

previsão para o futuro, para que haja a estruturação urbana em diversas partes, reservando-se 

áreas para o estabelecimento de praças, escolas, parques, entre outros espaços de interesse 

público. O mesmo se aplica com relação ao uso e ocupação do solo e a valorização 

imobiliária, que dependem também dos mercados imobiliários e econômico-financeiros e da 

atuação de particulares.  

  A geração de tráfego e a demanda por transporte público devem ser avaliadas a partir 

de cada novo empreendimento, tendo em vista as futuras atividades a serem implantadas em 

uma determinada zona. Na verdade, todas as obras de determinado vulto não podem 

prescindir do estudo de sua influência na circulação viária da cidade e devem trazer soluções 

para a mitigação de seu impacto. 

  No que tange à ventilação e à iluminação, cabe ao plano diretor da cidade estabelecer 

regras de afastamento entre prédios com vistas a garantir separação mínima entre as 

edificações, de modo que todas as construções sejam ventiladas e iluminadas corretamente, 

não somente em vizinhanças formadas por dois ou mais lotes privados, mas também para o 

espaço urbano de maneira geral. O Estudo de Impacto de Vizinhança deve ser elaborado 

tendo em vista tais determinações. 

  Finalmente, deve ser matéria do Estudo o eventual impacto sobre a paisagem urbana e 

o patrimônio natural e cultural. A paisagem urbana ainda não é objeto de muitos estudos, 

motivo pelo qual é salutar lhe dedicar alguns comentários.  Tratando do instituto, afirma 

Maria Tereza Fortini Albano que esta se trata do:  

“conjunto de pelo menos dois elementos essenciais de constituição do 

ambiente urbano quais sejam, a paisagem construída e a paisagem 

natural, formadas tanto por espaços públicos como por locais privados. 

Acrescentando ainda os diversos sistemas de movimentos da vida 

cotidiana e as diferentes práticas sociais e culturais, bem como as 

tradições, heranças e demais valores que definem bens intangíveis, 



175 

 

tem-se um conceito bastante ampliado de paisagem urbana que 

complementa de maneira satisfatória a concepção mais convencional. 

Apesar da idéia de paisagem construída estar diretamente associada a 

um conjunto de edificações, destaca-se que construir a paisagem é criar 

ambientes onde também os vazios entre edificações e os elementos 

vegetais podem fazer parte do projeto, assim como os elementos que 

equipam o espaço público tais como os de infraestrutura aparente na 

paisagem urbana, os de mobiliário urbano e os veículos de 

publicidade que compõem o espaço visual urbano”.
496

  

 

 A paisagem urbana, portanto, é uma associação entre as áreas construídas e as áreas 

naturais, formando um conjunto que seja minimamente agradável para a habitação e 

convivência comunitária. É esse conjunto, e seu eventual abalo, que devem ser objeto do 

estudo de impacto. 

  Salientou-se, anteriormente, que o Estatuto da Cidade optou por trazer um rol conciso 

acerca do conteúdo do Estudo. O outrora mencionado Decreto paulistano adotou caminho em 

sentido contrário, trazendo um grande número de elementos que necessariamente devem 

constar do Relatório de Impacto de Vizinhança. Nesse diapasão, verifique-se o conteúdo de 

seu art. 3º: 

“Art. 3º - O Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI) deverá ser 

apresentado à Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano - 

SEHAB, instruído com os seguintes componentes: 

I - dados necessários à análise da adequação do empreendimento às 

condições do local e do entorno: 

a) localização e acessos gerais; 

b) atividades previstas; 

c) áreas, dimensões e volumetria; 

d) levantamento planialtimétrico do imóvel; 

e) mapeamento das redes de água pluvial, água, esgoto, luz e telefone 

no perímetro do empreendimento; 
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264. 



176 

 

f) capacidade do atendimento pelas concessionárias das redes de água 

pluvial, água, esgoto, luz e telefone para a implantação do 

empreendimento; 

g) levantamento dos usos e volumetria de todos os imóveis e 

construções existentes localizados nas quadras limítrofes à quadra ou 

quadras onde o imóvel está localizado; 

h) indicação das zonas de uso constantes da legislação de uso e 

ocupação do solo das quadras limítrofes, à quadra ou quadras onde o 

imóvel está localizado; 

i) indicação dos bens tombados pelo CONPRESP ou pelo 

CONDEPHAAT, no raio de 300 (trezentos) metros, contados do 

perímetro do imóvel ou dos imóveis onde o empreendimento está 

localizado. 

 II - dados necessários à análise das condições viárias da região: 

a) entradas, saídas, geração de viagens e distribuição no sistema 

viário; 

b) sistema viário e de transportes coletivos do entorno; 

c) demarcação de melhoramentos públicos, em execução ou 

aprovados por lei, na vizinhança; 

d) compatibilização do sistema viário com o empreendimento; 

e) certidão de diretrizes fornecida pela Secretaria Municipal de 

Transportes - SMT. 

III - dados necessários à análise de condições ambientais específica 

do local e de seu entorno: 

a) produção e nível de ruído; 

b) produção e volume de partículas em suspensão e de fumaça; 

c) destino final do material resultante do movimento de terra; 

d) destino final do entulho da obra; 

e) existência de recobrimento vegetal de grande parte no terreno”. 

 

 Elida Séguin critica o fato de o Estatuto da Cidade ter deixado de mencionar quem 

arcará com o custo de realização do EIV.
497

 Parece-nos, todavia, que a própria redação dos 
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dispositivos legais indica ser o interessado na realização do empreendimento o responsável 

pelos custos.  

  Por fim, cumpre advertir que o Estudo de Impacto de Vizinhança não pode ser 

utilizado para inviabilizar a realização de alguns empreendimentos essenciais para a cidade, 

como cemitérios, aterros sanitários, terminais de ônibus e outros. É natural que estes 

empreendimentos sofram resistência de todas as regiões do município, mas há que se chegar 

a uma equação satisfatória entre os ônus e os benefícios de cada projeto, visando não somente 

à sua vizinhança imediata, mas também ao conjunto da cidade. 

 

10.4. O Estudo Prévio de Impacto Ambiental. 

 

 Tendo em vista que se esclareceu, anteriormente, que o Estudo de Impacto de 

Vizinhança não se confunde e nem elimina a necessidade do Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental (EIA) – também chamado Avaliação de Impacto Ambiental
498

 (AIA)
499

, convém 

tecer breves comentários sobre este último. 

A principal referência no assunto é a Lei nº. 6.938/81, no entanto, sua introdução em 

nosso Ordenamento Jurídico se deu um pouco antes, pela 6.803, de 2 de julho de 1980, que 

dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição 

e dá outras providências. O art. 10, § 3º, da referida norma estabelece que, para a implantação 

de zonas de uso estritamente industrial que se destinem à localização de polos petroquímicos, 

cloroquímicos, carboquímicos, bem como a instalações nucleares, além dos estudos 

normalmente exigíveis para o estabelecimento de zoneamento urbano, será necessário um 

estudo prévio de alternativas e de avaliações de impacto, que permitam aferir a confiabilidade 

da solução a ser adotada. 

 É inegável, entretanto, que a matéria somente ganha relevância na Lei de Política 

Básica do Meio Ambiente (Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981), tendo em vista que o 

estudo prévio de impacto ambiental é erigido a um de seus instrumentos básicos (art. 9º, inc. 

III). A norma, em comento, não traz maiores especificações no que tange a este estudo, o que 
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somente acontecerá com a Resolução nº. 1, de 23.01.86 do CONAMA, cujo art. 1º define o 

impacto ambiental e possui a seguinte redação: 

“Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto 

ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 

ou energia resultante das atividades humana que, direta ou 

indiretamente, afetam: 

I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II – as atividades sociais e econômicas; 

III – a biota; 

IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V – a qualidade dos recursos ambientais”. 

 

 A mesma lei, em seu art. 2º, determina que algumas construções, por serem 

consideradas como atividades modificadoras do meio ambiente, dependerão de elaboração de 

estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental – RIMA, devendo 

ser aprovadas pelo órgão estadual competente e, em caráter supletivo, pelo IBAMA.
500

 

Enquadram-se nesta categoria, entre outras, já que o rol trazido pela lei é meramente 

exemplificativo
501

: estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento (inc. I), 

ferrovias (inc. II), portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos (inc. III), 

aeroportos (inc. IV), etc.  

 Os exemplos tratados já demonstram que, em algumas situações, será cabível tanto o 

estudo de impacto ambiental quanto o estudo de impacto de vizinhança, como já se havia 

mencionado anteriormente. 

 O assunto foi novamente tratado na Constituição Federal de 1988 que, em seu art. 

225, § 1º, inc. IV, determina que o Poder Público exija prévio estudo de impacto ambiental, 

na forma da lei, quando houver a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 

de significativa degradação do meio ambiente, para assegurar a efetividade do direito ao meio 

                                                           
500
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ambiente equilibrado. A mencionada norma demonstra o escopo manifestamente preventivo 

do EIA.
502

 

 A Constituição do Estado de São Paulo, dedicando o Capítulo IV ao meio ambiente, 

aos recursos naturais e ao saneamento, disciplina a matéria em seu art. 192, o qual estabelece 

que a execução de obras e outras atividades somente serão admitidas com o devido resguardo 

do meio ambiente. Trata, igualmente, da outorga de licença ambiental, que será feita dentro 

dos parâmetros legais, com observância das normas e padrões estabelecidos pelo Poder 

Público e em conformidade com o planejamento e zoneamento ambiental.  

  Em seu § 2º, a mencionada constituição estabelece que: “A licença ambiental, 

renovável na forma da lei, para a execução e a exploração mencionadas no caput deste artigo, 

quando potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, será 

sempre precedida, conforme critérios que a legislação especificar, da aprovação do Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental e respectivo relatório a que se dará prévia publicidade, 

garantida a realização de audiências públicas”. 

 O EIA tem por escopo a avaliação de estratégias preventivas e antecipadoras da 

política ambiental, de modo a atender o princípio da precaução e também criar uma política 

ambiental específica para cada ambiente avaliado.
503

 O estudo permite que sejam tomadas 

providências antes que o dano ambiental ocorra, o que é fundamental, tendo em vista que 

danos dessa natureza são muito difíceis de serem remediados. 

 Em razão de sua finalidade, o art. 7º da Resolução nº. 1 da CONAMA determinava 

que o estudo deveria ser elaborado por uma equipe multidisciplinar, que teria condições de 

elaborar um documento científico complexo, envolvendo diversas áreas do campo técnico. 

Essa equipe deveria ser completamente independente do interessado pelo estudo e teria 

responsabilidade sobre as conclusões obtidas. Ocorre que esta norma foi revogada pela 

Resolução CONAMA nº. 237/97, que fixou a necessidade de que o estudo seja realizado por 

profissionais legalmente habilitados, que ficarão sujeitos a sanções administrativas, civis e 

penais. A exigência da equipe multidisciplinar acabou, portanto, sendo abandonada. 

 Os custos com o estudo, em conformidade com o disposto no art. 8º da Resolução 

CONAMA nº. 01/86
504

, estão a cargo do proponente do projeto. Em acréscimo, o art. 11 da 
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Resolução nº. 237/97, em seu parágrafo único, determina que o empreendedor e os 

profissionais que subscrevem o estudo são responsáveis pelas informações apresentadas, 

sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais. 

 Saliente-se, igualmente, que a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993) estabeleceu a necessidade de que o EIA/RIMA preceda a 

licitação da obra que se pretende licenciar.  

 O principal problema que o Poder Público se depara diante de uma Avaliação desse 

tipo é determinar o que deve ser preservado, já que se encontram em embate interesses 

econômicos particulares, e interesses difusos de toda a população. Acerca desse assunto, 

esclarece Cristiane Derani que: 

“Conforme já tive oportunidade de esclarecer, a economia do 

desenvolvimento sustentável assenta-se na análise de custo-benefício 

da preservação do recurso natural a ser utilizado, e seu resultado não 

pode ser absolutamente único, pois está ligado ao tempo e espaço em 

que este recurso se situa. De qualquer modo, o valor do recurso natural 

não é absoluto, e sua preservação está na dependência da avaliação 

imediatamente anterior ao emprego para determinada atividade, sendo 

inegável a frequência do conflito criado entre conservação e uso deste 

bem”.
505

 

   

  Em adendo, conclui a autora que: “a decisão, ao final do processo de qualquer 

Avaliação de Impacto Ambiental, é um posicionamento político, juridicamente orientado. 

Esta é uma questão de escolha política do presente, dentro do qual o conhecimento científico, 

que no decorrer de todo o processo desempenhou sua função de prima-dona, cede e assume 

um papel secundário, na conclusão deste levantamento. Na realidade, termina por ser toda a 

ciência suporte de decisões políticas, que, por sua vez, num Estado Democrático de Direito, 

curvam-se às orientações e limites expressos pelo direito”.
506

 

 Finalmente, cumpre salientar que, no que tange ao escopo, o Estudo de Impacto 

Ambiental e o Estudo de Impacto de Vizinhança se assemelham, tendo em vista que possuem 

caráter preventivo e contam com a participação popular mediante a realização de audiências 

públicas. O Estudo de Impacto Ambiental, contudo, tem uma esfera de atuação mais ampla, 

                                                                                                                                                                                     

acompanhamento e monitoramento dos impactos, elaboração do RIMA e fornecimento de pelo menos 5 (cinco) 
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tendo em vista que poderá ser utilizado tanto em espaços urbanos como espaços rurais. 

Ademais, é sempre obrigatório para o licenciamento de atividades impactantes, ao passo que 

a obrigatoriedade do Estudo de Impacto de Vizinhança dependerá de lei municipal.
507
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11. ANÁLISE NO DIREITO ESTRANGEIRO. 

 

  

 Trataremos no presente Capítulo das articulações entre os setores público e privado 

em matéria urbanística no direito estrangeiro, com o escopo de trazer a lume modelos que 

poderiam ser utilizados, total ou parcialmente, em nosso Ordenamento Jurídico.   

  

 

11.1. Inglaterra. 

 

  Na Inglaterra, há a utilização do sistema conhecido como “Planning Obligations”, que 

consiste na realização da contrapartida proporcional aos impactos que o empreendimento 

gerará no trânsito e na demanda de equipamentos e serviços públicos da cidade.
508

 São 

obrigações que compelem o proprietário do bem a cumprir diversos requerimentos que são 

essenciais para a aprovação do projeto pretendido, podendo restringir a construção ou uso da 

propriedade em um determinado modo, especificar operações ou atividades que podem ser 

realizadas no bem imóvel, determinar que este seja utilizado de uma maneira específica, e 

determinar que seja efetuado o pagamento de valores às autoridades em determinadas datas 

ou períodos. 

As obrigações são requeridas em empreendimentos de grande porte, mas também 

podem ser estabelecidas para outros menores, excepcionalmente. São consideradas como 

obras de grande porte aquelas que impliquem:  

a) a construção de dez ou mais residências;  

b) a construção de qualquer número de residências em área superior a 0,5 hectares;  

c) o empreendimento de obra não residencial em área de pelo menos um hectare;  

d) a criação ou mudança de uso de propriedade com 1.000 metros quadrados ou mais 

de espaço bruto (não incluindo residências). 

O propósito das obrigações é garantir uma infraestrutura à comunidade que atenda às 

necessidades dos moradores dos novos empreendimentos, e mitigar o impacto de novos 

empreendimentos nas instalações já existentes, quando se verifica que as exigências de 

planejamento ordinário não seriam suficientes. Ademais, é uma maneira de obrigar o 

construtor a tomar certas medidas que, de outra forma, não seriam tomadas.   
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Antes mesmo do início das obras, a autoridade municipal identificará os impactos do 

referido empreendimento imobiliário e determinará a realização da contraprestação ou do 

pagamento da contribuição, conforme o caso. 

Estas obrigações deverão estar de acordo com as políticas de planejamento local e 

regional urbanas, devendo atender às necessidades do local em que estejam inseridas, como, 

por exemplo, a necessidade de mais espaços abertos. Da mesma forma, tais obrigações 

compensarão os impactos de um desenvolvimento local, importante no aprimoramento de 

uma infraestrutura de transporte público, por exemplo. 

As obrigações, em geral, abrangem cinco áreas: casas populares, contribuição para a 

educação, contribuição para a manutenção de espaços abertos, contribuição para o sistema de 

saúde, e contribuição para o incentivo à arte. É possível, porém, que sejam dedicadas 

contribuições para construção de escolas, proteção da comunidade e transporte.
509

 As áreas 

mencionadas, de qualquer forma, não são exaustivas e a autoridade local pode desejar 

negociar outras formas de obrigação, dependendo das circunstâncias locais.  

A tabela abaixo identifica uma configuração bastante utilizada de planning 

obligations: 

 Construção 

de dez ou 

mais 

residências. 

Construção de 

15 ou mais 

residências. 

Construção de 

residências em 

área de mais 

de um hectare, 

ou então 

construção de 

30 ou mais 

residências. 

Empreendimentos 

não residenciais 

de 1.000 m² ou 

mais. 

Provisão de 

residências 

populares? 

Não Sim (25%) Sim (25%) Não 

Contribuição de 

educação 

requerida? 

Sim Sim  Sim Não 

Contribuição para 

espaços abertos 

requerida? 

Sim Sim Sim Não 

Contribuição para 

a saúde 

requerida? 

Não Não Sim Não 

Contribuição para 

a arte pública 

requerida? 

Não Sim Sim  Sim 
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Thames, em Londres. 
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  Como se observa da tabela acima apresentada, em se tratando de empreendimentos 

residenciais para mais de 15 casas, há a exigência, por exemplo, de que uma porção de 25% 

(vinte e cinco por cento) dessas construções seja destinada a moradias populares. O mesmo se 

aplica para áreas residenciais de mais de um hectare. 

Em outras situações, pode ser determinado o pagamento de um determinado valor 

destinado para a construção de moradias, o qual é obtido através de forma matemática que 

leva em consideração o número de residências criadas pelo empreendimento e o valor de 

mercado de cada unidade. 

Com relação às escolas, verifica-se que novos empreendimentos residenciais 

provavelmente aumentarão o número de crianças frequentando a escola em uma determinada 

região. Em áreas em que o sistema educacional já tenha atingido ou esteja em vias de atingir 

sua capacidade máxima, é possível que seja exigido do empreendedor a construção de um ou 

mais estabelecimentos de ensino, com número de vagas a ser calculado em correspondência 

com a obra planejada. Se a Administração já dispuser de terreno para a escola, o particular 

arcará apenas com sua construção. Se, no entanto, não dispuser de tal bem, o particular 

deverá também arcar com a dação do local adequado, a ser previamente aprovado pelo 

Conselho competente. 

No que tange às contribuições referentes à segurança da comunidade, estas 

normalmente são exigidas de estabelecimentos específicos como bares e restaurantes que 

ficam abertos após as 8 horas da noite, e ocupam área superior a 100 metros quadrados, bem 

como casas noturnas, de qualquer tamanho. Os valores obtidos são utilizados para melhorar a 

iluminação no local em que o comércio (bares e restaurantes) se encontra estabelecido, alterar 

configurações urbanísticas que forneçam esconderijo para marginais, promover modificações 

no sistema de transporte para que forneçam mais opções noturnas de meios de locomoção 

entre os locais de residência e as locais tipicamente de lazer. 

Com relação às verbas destinadas à saúde, estas são calculadas de acordo com a 

quantidade de unidades construídas, multiplicada pelo fator de ocupação, variável de acordo 

com o tamanho da residência. As verbas oriundas da contribuição são destinadas aos 

hospitais e clínicas médicas localizadas na região do empreendimento. O mesmo ocorre com 

relação às quantias relacionadas à manutenção de espaços abertos e centros de convivência. 

No que concerne ao transporte, as verbas são calculas de acordo com a quantidade de 

unidades construídas, multiplicada pelo fator de geração de viagens de cada unidade, e pelo 
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fator de acesso ao transporte público. O uso do empreendimento é fundamental para o cálculo 

de geração de viagens, enquanto que a maior dificuldade de acesso ao transporte público gera 

uma carga de pagamento maior ao empreendedor. Os recursos obtidos com essas 

contribuições são utilizados para a realização de melhorias em vias públicas de circulação de 

veículos, no transporte público, nas ciclovias, nas calçadas, e para a criação de mais vagas 

para estacionamento em locais adequados.  

Nas situações em que os empreendimentos, isoladamente, não gerem impacto 

suficiente para a exigência de uma contraprestação em infraestrutura, poderá a Administração 

estabelecer contribuições a serem pagas pelo particular, o que se faz necessário na medida em 

que um conjunto de pequenos empreendimentos imobiliários também pode gerar impacto em 

determinada região.  

Em resumo, observa-se que as obrigações ora estudadas possuem um papel ativo a ser 

desempenhado no sistema de planejamento e, quando usadas de maneira correta podem 

remediar problemas de planejamento e aumentar a qualidade do desenvolvimento urbanístico. 

Elas podem prover meios de conciliar os anseios e interesses dos empreendedores com a 

necessidade de salvaguardar o meio-ambiente e a paisagem urbana local ou financiar custos 

decorrentes do próprio empreendimento, como, por exemplo, o de criação de instalações 

essenciais para a comunidade. Além disso, os recursos podem ser utilizados para melhorar a 

circulação na cidade, criar mais espaços abertos, e instalações para a realização de esportes e 

atividades educacionais e sociais, desde que essas atividades estejam relacionadas com o 

desenvolvimento proposto.  

 

11.2. Estados Unidos. 

 

Neste país, é permitida a imposição de contribuições e ônus urbanísticos como 

condições para a aprovação de projetos urbanísticos. Dos empreendedores, são exigidas obras 

de esgoto, drenagem e outras redes de infraestrutura, além de destinação do imóvel para ruas, 

parques, escola e polícia. 

Recentemente, passou-se a exigir, também, a realização de obras que ultrapassam os 

limites do imóvel, assim como o pagamento de contribuição destinada a financiá-las, desde 

que respeitados alguns pressupostos básicos. 

As exigências, segundo a Suprema Corte Norte Americana, deverão ter correlação 

com os impactos gerados pelo empreendimento (rational nexus), assim como serem 



186 

 

proporcionais (rough proportionality) à construção, sendo vedados ônus excessivos. A 

matéria foi desenvolvida em dois julgados clássicos: Nollan v. California Coastal Comum
510

 

e Dolan v. City of Tigard
511

, tendo sido as decisões identificadas pela doutrina simplesmente 

como “Nollan-Dolan”.   

No caso Nollan, as autoridades locais requereram que os proprietários concedessem 

uma servidão de passagem de sua propriedade para a praia como contraprestação essencial 

para a aprovação da permissão para aumento de sua residência. Os proprietários não 

aceitaram a imposição, questionando a decisão administrativa em Juízo. A Suprema Corte 

acolheu o pedido dos particulares, entendendo que deve haver limites no poder de estabelecer 

limitações ao direito de construir, asseverando que a Constituição Americana garante que a 

propriedade privada não será desapropriada sem compensação e que não se pode admitir que 

uma exigência administrativa torne-se um esbulho.
512

  

Segundo a referida decisão, uma exigência legal deve: 1) envolver um interesse 

legítimo do Estado (como a proteção da saúde pública, da segurança, do bem-estar); e, 2) 

mitigar os impactos adversos que poderiam decorrer do projeto que se pretende erigir. Em 

acréscimo, uma exigência poderia ser imposta mesmo se o projeto de construção não se 

beneficiasse ele próprio da imposição, quando esta fosse necessária para aliviar seus impactos 

públicos. Convém salientar que a decisão em comento não proibiu a imposição de taxas ou 

estabelecimento de condições para a aprovação do projeto. Estabeleceu, entretanto, que haja 

um nexo ou ligação entre a exigência e o interesse que foi desfavorecido pela propriedade. 

Uma vez que os impactos adversos tenham sido quantificados, as autoridades locais devem 

documentar a relação existente entre as medidas que pretende impor e a mitigação do 

impacto, isto é, deve-se esclarecer porque aquela determinada exigência auxilia na 

diminuição dos efeitos danosos gerados pelo imóvel – este é o chamado rational nexus.  

No caso Dolan, as autoridades administrativas exigiram que os proprietários 

construíssem uma ciclovia e uma servidão de drenagem em um canal já existente (em medida 

preventiva para contenção de inundações), como condição de aprovação de seu projeto para 

aumento das dimensões de uma modesta loja de material elétrico e hidráulico e de sua área de 

estacionamento. Quando a questão foi discutida em Juízo, a Suprema Corte estabeleceu que, 

além do nexo exigido no caso Nollan, deve haver rough proporcionality – uma 
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 Nollan v. California Coastal Comum n. 483 U.S. 825. 107 S. Ct. 3141.3148 (1987).  
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 Dolan v. City of Tigard. 512 U.S. 374.114 S. Ct. 2309.2317 (1994). 
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 O termo utilizado pelo julgado foi “taking”, cuja tradução mais adequada é o “esbulho”. 
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proporcionalidade aproximada – entre as exigências propostas e os impactos do projeto que 

as exigências tentam neutralizar. A Corte negou ambas as exigências das autoridades locais. 

Assim, nas hipóteses em que o caso Nollan estabeleceu que deve haver um nexo entre 

a exigência e o interesse do estado violado, o caso Dolan adicionou um segundo passo da 

análise, estabelecendo que deve haver uma proporcionalidade aproximada entre a exigência e 

os impactos do projeto. Nesse segundo julgado, a Corte assim se manifestou: 

“We think a term such a ‘rough proportionality’ best encapsulates what 

we hold to be the requirements of the Fifth Amendment. No precise 

mathematical calculation is required, but the city must make some sort 

of individualized determination that the required dedication is related 

both in nature and extent to the impact of the proposed 

development”.
513

 

 

  Sendo assim, observa-se que os Estados Unidos já têm obtido um salutar equilíbrio 

entre os interesses dos particulares e o interesse da comunidade, especialmente no que tange 

ao plano urbanístico.  

 

11.3. França. 

 

Na França, podemos mencionar a criação da Zone d’Aménagement Concerté
514

, a 

chamada ZAC, a qual muitos autores entendem se tratar da iniciativa precursora da Operação 

Urbana Consorciada, inserida no Estatuto da Cidade, bem como de outras tentativas 

semelhantes empreendidas antes da vigência da referida lei. 

  O país em comento desenvolve estratégias de planejamento urbano desde 1970, mas 

foi a partir do Código de Urbanismo que a matéria passou a ser mais bem regulamentada.
515

 

Um de seus instrumentos mais eficazes é justamente a ZAC, definida no artigo L. 311-1 do 

referido Código como:  

“zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou um 

établissement public y ayant vocation decide d’intervenir pour réaliser 

                                                           
513

 Tradução livre do autor: “Nós entendemos que o termo ‘proporcionalidade aproximada’ melhor representa o 

que nós entendemos que sejam os requisitos da 5ª Emenda. Não se requer cálculo matemático preciso, mas a 

autoridade municipal deve fazer algum tipo de determinação para que a dedicação requerida seja relacionada 

tanto com relação à natureza quanto com relação à extensão ao impacto do empreendimento proposto”.  
514

 O termo poderia ser traduzido livremente como “Zona de Reestruturação Coordenada”. 
515

 A matéria em discussão é tratada a partir do art.300-1. 
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ou faire réaliser l’aménagement et l’equipament des terrains, 

notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis 

ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des 

utilisateurs publics ou privés”.
516

 

  

 As ZACs, depois das modificações trazidas pela lei nº. 85-729, de 18 de julho de 

1985, são de competência das comunas, ainda que tenham de estar em conformidade com 

outras normas de caráter nacional.  

  Seus objetivos são os mais amplos possíveis, podendo envolver a construção de áreas 

de lazer coletivo, a reurbanização de um bairro antigo ou a criação de novos. Também pode 

ser estabelecida infraestrutura de natureza bastante variada, como fornecimento de água 

potável, coleta de esgoto, construção de rodovias, escolas, habitações, entre outros.
517

  

 A iniciativa da ZAC é sempre da pessoa jurídica de direito público, que pode ser o 

Estado, a Região, o Departamento ou a Comuna, bem como o estabelecimento público que 

tenha este poder, de acordo com seus estatutos. Uma pessoa privada não pode dar início ao 

“planejamento concertado”, podendo, quando muito, apresentar à comuna um projeto, que 

deverá ser submetido à aprovação pelas autoridades locais.  

 É interessante ressaltar que, de início, as ZAC foram pensadas para a criação de novos 

bairros na parte periférica das cidades. No entanto, com o passar do tempo, passou a ser 

utilizada para o remodelamento urbano, tendo sido deslocada para os centros urbanos para 

reestruturar áreas pouco ou indevidamente ocupadas, terrenos baldios de parques industriais e 

linhas férreas abandonadas.
518

 

 Desta forma, o Poder Público adquire as propriedades situadas em áreas degradadas, 

por direito de preempção ou por simples desapropriação, faz as melhorias necessárias, e 

decide o uso de cada lote resultante de sua intervenção, realizando, em alguns casos, 

inclusive o projeto arquitetônico do empreendimento ou edifício que será construído no local. 

  As áreas e projetos destinados a prédios públicos são vendidos aos respectivos órgãos 

e responsáveis (Ministério da Educação para as Escolas; Ministério da Saúde para os 

Hospitais, e assim por diante). De outro lado, as áreas destinadas a escritórios e outros 
                                                           
516

 Tradução livre do autor: “regiões (zonas) nas quais uma pessoa jurídica de direito público ou um 

estabelecimento público que tenha competência para tanto decide de intervir para realizar ou fazer com que se 

realize uma planejamento e o equipamento do solo, notadamente daqueles que a pessoa jurídica ou o 

mencionado estabelecimento tenham adquirido ou adquirirão com escopo de os ceder ou os conceder 

posteriormente a usuários públicos ou privados”. 
517

 BONAMY, Patricia. PELCRAN, Anne. Les concessions d’amenagement em pratique. 2. ed. Paris: Litec. 

2010. p. 18. 
518

 BONAMY, Patricia. PELCRAN, Anne. Op. cit., p. 26. 
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estabelecimentos comerciais são vendidas aos particulares, dos quais é cobrado o incremento 

produzido pela valorização da intervenção. Com isso se obtém recursos para amortizar 

financeiramente a operação em sua integralidade, bem como para garantir a oferta de 

moradias. 

 Saliente-se que, na França, a ZAC representa uma alternativa ao loteamento, que é 

normalmente de iniciativa privada, ao passo que a Zone Concerté, como esclarecido acima, 

necessita da iniciativa do Poder Público ou de um estabelecimento público, que tenha 

competência para tanto. 

  O instrumento de sua criação deve conter: relatório de apresentação, plano da 

situação, plano de limitação do perímetro ou perímetros que compõem a área atingida, estudo 

de impacto, determinação sobre se a taxa local referente à infraestrutura deve ser mantida na 

região, e qual é o modo que o empreendimento será desenvolvido. Assim como no modelo 

brasileiro, a deliberação que aprova o referido instrumento demanda medidas de publicidade 

como: a fixação, durante um mês, da deliberação ou do decreto municipal na prefeitura da 

cidade atingida, assim como a inserção em um jornal com grande distribuição no local, entre 

outras medidas. Os efeitos jurídicos concedidos ao mencionado instrumento passam a ser 

produzidos após a publicação. 

  Em seguida às medidas de publicidade, o Poder Público deve fazer um novo 

instrumento, desta vez de realização da obra, contendo o programa de obras de infraestrutura 

a serem feitas na zona, o programa global de construções desenvolvidas no local, as 

modalidades de financiamento previstas, as modificações que devem ser necessariamente 

feitas em virtude do estudo de impacto, anexos técnicos, planos de concessão de construção 

de infraestrutura (submetida a procedimento de concorrência), e número de metros quadrados 

da superfície sobre a qual é permitido construir. A aprovação deste instrumento dá lugar às 

mesmas medidas de publicidade que a aprovação daquele referente à criação da ZAC. 

 

11.4. Considerações finais. 

 

 Cumpre salientar que optamos por descrever as articulações nos países em que o 

desenvolvimento destas “parcerias” está mais consolidado, e que, de certa forma, influenciam 

outros ordenamentos. 

 Como visto, estas articulações ocorrem de forma bem distinta nos países objeto de 

análise. 
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 É possível observar que, na França, a iniciativa para a realização dos projetos se 

concentra nas mãos do Poder Público. 

 Na Inglaterra, onde, sem sombra de dúvida, estas articulações estão mais 

desenvolvidas, e no qual já se verifica uma rede de transporte eficiente, é possível a exigência 

de contraprestações não relacionadas com o impacto do empreendimento, como a construção 

de moradias populares. 

 Em nosso país, verificou-se, da mesma forma, a possibilidade dessa modalidade de 

contraprestação, como foi o caso do empreendimento da empresa WTorre e da construção do 

Shopping West Plaza. 

 Por outro lado, nos Estados Unidos, muito embora seja possível, assim como no 

Brasil, a realização de operações além dos limites do imóvel, as medidas mitigadoras, de 

acordo com a jurisprudência do país, devem estar relacionadas com o empreendimento e 

serem proporcionais aos danos por ele causados. 
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12. OUTRAS EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS. 

 

 

 Trataremos, neste Capítulo, de outras experiências brasileiras de articulações entre os 

poderes público e privado, para fins urbanísticos, a fim de ilustrar as considerações que foram 

colocadas nos Capítulos antecedentes, especialmente os Capítulos 9 e 10. 

 

12.1. A cidade de Belo Horizonte. 

 

 Na cidade de Belo Horizonte, antes mesmo da entrada em vigor do Estatuto da 

Cidade, já estavam previstas, no Plano Diretor (Lei Municipal nº. 7.165, de 25 de agosto de 

1996), e já tinham sido aprovadas, algumas operações consorciadas, ali entendidas como um 

conjunto integrado de intervenções, coordenadas pelo Poder Executivo, contando com a 

participação de entidades da iniciativa privada, para a finalidade de estabelecer projetos 

urbanísticos especiais em determinadas regiões (art. 69). 

 As operações urbanas são tratadas a partir do art. 65 do mencionado Plano Diretor, 

que as divide em operações urbanas simplificadas e operações urbanas consorciadas (art. 65-

D), tendo ambas de serem aprovadas por lei específica (art. 67 e art. 69, § 1º). 

  As operações urbanas consorciadas seguem as características mencionadas no 

Capítulo 9, contando com a participação de proprietários, moradores, usuários permanentes e 

investidores privados, tendo por objetivo transformações urbanísticas estruturais, melhorias 

sociais e valorização ambiental. As operações urbanas simplificadas, como o próprio nome 

indica, são menos complexas, com escopo de “viabilizar projetos urbanos de interesse 

público”. 

  A operação urbana simplificada destina-se ao seguinte rol exemplificativo de 

atividades: tratamento urbanístico de áreas públicas, abertura de vias ou melhorias no sistema 

viário, implantação de programa habitacional de interesse social, implantação de 

equipamentos públicos, recuperação do patrimônio cultural, proteção ambiental, 

reurbanização, amenização dos efeitos negativos das ilhas de calor sobre a qualidade de vida, 

regularização de edifícios e de usos, e requalificação de áreas públicas (art. 66). O artigo 

subsequente estabelece que, para cada operação urbana simplificada, devem necessariamente 

ser previstos: o perímetro da área de intervenção, a finalidade da intervenção proposta, o 

plano urbanístico para a área, os procedimentos de natureza econômica, administrativa e 
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urbanística necessários ao cumprimento das finalidades pretendidas, os parâmetros 

urbanísticos locais, os incentivos fiscais e outros mecanismos de compensação constantes de 

lei para os entes privados que participem do projeto ou para aqueles que possam vir a ser por 

ele prejudicados além de seu prazo de vigência. 

 A operação urbana consorciada, de outro lado, tem objetivos mais audaciosos, como, 

por exemplo, a implantação de programas de habitação de interesse social, ampliação e 

melhoria da rede estrutural de transporte público coletivo, valorização e criação de 

patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, cultural e paisagístico, melhoria e ampliação 

da infraestrutura e da rede viária estrutural, bem como a dinamização de áreas visando à 

geração de empregos (§ 2º do art. 69). Ademais, em conformidade com o § 3º do mesmo 

artigo, na lei que autoriza a operação urbana consorciada é possível tanto “a modificação de 

índices e características de parcelamento, ocupação e uso do solo e subsolo, bem como as 

alterações das normas edilícias, considerando-se o impacto ambiental delas decorrente e o 

impacto de vizinhança” (inciso I), como também “a regularização de construções, reformas 

ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente” (inciso II). 

 Na prática, o objetivo prioritário das operações urbanas tem sido diminuir o 

deslocamento na cidade decorrente do percurso residência-trabalho-lazer, com a criação de 

centros regionais cujas opções de trabalho possam absorver a mão-de-obra que habita naquela 

localidade.  

 Até o momento, Marianah Noguchi Machuca relata que já foram aprovadas 10 leis de 

operações urbanas: Operação Urbana para “Permuta de Imóvel” (Lei nº. 7.280/97); Operação 

Urbana para “Construção de Estações de Ônibus” (Lei nº. 7.928/99); Operação Urbana “do 

Isidoro” (Lei nº. 8.137/00); Operação Urbana “da Casa do Conde” (Lei nº. 8.240/01); 

Operação Urbana “Vila Silveira” (Lei nº. 8.299/01); Operação Urbana “Fundação Furtado 

Menezes” (Lei nº. 8.431/02); Operação Urbana do “Conjunto Arquitetônico da Avenida 

Oiapoque” (Lei nº. 8.728/03); Operação Urbana “Centros do Comércio Popular” (Lei nº. 

9.058/05); Operação Urbana “Capitão Eduardo” (Lei nº. 9.065/05); e Operação Urbana do 

“Edifício-Sede do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais” (Lei nº. 9.366/07).
519

 

Dessas operações, têm relevância duas, sobre as quais teceremos comentários: a operação 
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urbana para construção de estações de ônibus
520

 e a operação urbana do conjunto 

arquitetônico da Avenida Oiapoque, que, em verdade, relaciona-se à criação de um shopping 

popular em edifício tombado. 

 A primeira delas foi construída em uma área periférica da cidade (Zona Central 

Barreiro) e teve por principal finalidade a melhora no transporte público, com a implantação 

da rede de transporte e a mobilização do mínimo de recursos públicos, subsidiar a 

administração das estações e reforçar ou construir subpolos regionais. Visava-se, igualmente, 

à requalificação do centro comercial do Barreiro, à renovação das calçadas, ao tratamento 

paisagístico, à despoluição visual, bem como à implementação de projetos com catadores de 

papel, grafiteiros e ambulantes. 

  A lei que a disciplinou (Lei n°. 7.928/99
521

) dispõe sobre a articulação entre o setor 

público e o setor privado para a construção de nove estações de ônibus e integração ao trem 

metropolitano, nos moldes do Plano de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo de 

Belo Horizonte – BHBUS.  

  A contrapartida fornecida para o particular foi o direito de construir e explorar 

economicamente as estruturas resultantes da operação, que constituíram áreas que podem ser 

destinadas ao uso residencial ou comercial. O interesse da iniciativa privada na operação 

deveu-se à presença garantida de grande público (usuário do transporte público, com 

presença induzida pela oferta de estacionamento, ou mesmo de pedestres que circulam 

normalmente pelo local) e a parceria com a administração pública, que poderia absorver parte 

das despesas com infraestrutura. Ao lado da estação foi construído um shopping center, com 

espaço para 140 lojas, cinemas e praça de alimentação, de modo a aproveitar o fluxo de 

pessoas no local. 

 Antes da intervenção, a área, predominantemente comercial, ainda que periférica, 

apresentava sérias deficiências na articulação viária e no transporte urbano. Ademais, a 

infraestrutura urbana não era adequada e havia forte presença de camelôs e comércio 

irregular no local. 

 Interessante notar que houve intensa participação popular para a realização dessa 

operação urbana, com audiências públicas envolvendo moradores, usuários do transporte 

coletivo e empresariado, antes que fosse definido e aprovado o projeto. 
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 A estação em comento passou a funcionar em dezembro de 2002 e possui 17.000 m² 

de área construída, com capacidade para atender mais de 120 mil pessoas por dia, com linhas 

diretas e com paradas para diversas regiões da cidade. 

 A operação foi bem sucedida na medida em que obteve a desejada integração viária da 

região à cidade e a seu entorno metropolitano, com baixo investimento por parte do Poder 

Público Municipal. 

 No que tange à segunda Operação, a do conjunto arquitetônico Oiapoque, esta foi 

realizada no centro da cidade e tinha por um de seus principais escopos a transferência do 

direito de construir.  

  Dois investidores privados foram envolvidos: os empreendedores de shopping em área 

nobre e densamente populosa, que necessitavam de maior potencial construtivo do que o 

permitido pela lei, e o proprietário de um edifício tombado que foi sede de uma antiga fábrica 

de cerveja, e que buscava dar uma destinação mais rentável ao seu imóvel, prejudicado em 

seu acesso em razão de estar rodeado pelo comércio irregular. 

 A operação visava: à retirada dos camelôs daquele local; à contribuição para a 

requalificação da região (ZHIP – Zona Hipercentral)
522

; à viabilização da instalação de um 

terminal de ônibus na Avenida Oiapoque; à realização de tratamento urbanístico e 

recuperação da Praça Rui Barbosa; e à recuperação do conjunto arquitetônico tombado, de 

modo a criar espaço para atividades de interesse público, relacionadas a opções de lazer e de 

atividades culturais. 

 A área em que se encontrava o shopping já estava saturada, sendo considerada pelo 

Plano Diretor como não apta a se beneficiar com a transferência de potencial construtivo 

acima de 20 % (vinte por cento), ao passo que os empreendedores buscavam a porcentagem 

de 60% (sessenta por cento) acima da permitida. 

 Com a operação urbana consorciada foi possível a transferência do potencial 

construtivo para o shopping e a instalação de um centro de comércio popular no imóvel 

tombado, que beneficiou seu proprietário, pois lhe foi facultado o aluguel de pequenos boxes 

para os camelôs que ocupavam as ruas da localidade. 

 Os particulares não fizeram aportes financeiros, mas houve a determinação de 

execução de determinadas obras como contrapartida. O proprietário do imóvel tombado teve 

de reformá-lo para que se adequasse aos propósitos da lei. Os empreendedores do shopping 
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tiveram de implantar um terminal de ônibus na Avenida Oiapoque e realizar outras obras 

complementares nos arredores do estabelecimento. 

 Essa segunda operação, ao contrário da primeira, não tem se mostrado totalmente 

eficiente, tendo em vista problemas de circulação na região. Como a área já era densamente 

ocupada, as concessões oferecidas ao shopping foram bastante criticadas por urbanistas que 

entendem que mesmo com o oferecimento das contrapartidas, houve violação de princípios 

básicos do Plano Diretor de Belo Horizonte.
523

 

 Do Plano Diretor de Belo Horizonte também consta a possibilidade de concessão 

urbanística (art. 74-O), mas esta ainda não se encontra regulamentada, existindo, por 

enquanto, um projeto de lei (nº. 517/09) que se assemelha à Lei Municipal paulistana.
524

 O 

projeto de lei em comento estabelece a necessidade de elaboração de uma lei específica que 

deverá ser publicada com o plano urbanístico, o qual deverá abranger todas as questões 

relevantes para a reurbanização (art. 5º). Também deverão ser previstos benefícios da 

infraestrutura local, como esgoto, água, rede de telecomunicações e transporte público (§ 1º 

do art. 3º). Igualmente relevante é a participação popular, mediante a realização de audiência 

pública prévia (art. 7º). A remuneração do concessionário será o proveito oriundo da própria 

valorização dos imóveis desapropriados (parágrafo único do art. 2º). 

 Assim como na Lei Paulistana, o próprio concessionário promoverá a desapropriação 

judicial ou amigável dos imóveis, após a declaração de necessidade ou utilidade pública e 

interesse social (parágrafo único do art. 10 e inc. IV do art. 24), de forma a eliminar a etapa 

de integração do imóvel ao patrimônio público para que venha, posteriormente, ser 

transferido ao particular responsável por sua restruturação, o que vem sendo considerado pela 

doutrina como uma grande vantagem.
525

 

 A concessão urbanística será fiscalizada pelo poder concedente, que tem a 

possibilidade de modificar unilateralmente as disposições contratuais desde que seja para 

atendimento do interesse público, deve zelar pela boa qualidade e concretização dos objetivos 
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da concessão urbanística, incumbindo-lhe, igualmente, proceder à intervenção, retomada ou 

extinção da concessão nas hipóteses previstas em lei e contrato (art. 24, inc. I,II e V). 

 

12.2. A cidade de Curitiba. 

 

 As operações urbanas passaram a ser mencionadas na legislação municipal de 

Curitiba em 1985, com o Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano. Houve delimitação 

das áreas que seriam passíveis de operações urbanas, as quais teriam o propósito de 

dinamizar o comércio, serviços e indústrias, o preenchimento de vazios urbanos, a melhoria 

de áreas deterioradas da cidade, a remoção de indústrias instaladas em locais indevidos, bem 

como a atuação sobre a área do Pátio da Rede Ferroviária Federal. Antes mesmo da entrada 

em vigor do Estatuto da Cidade, já estavam previstos alguns institutos de interesse 

urbanístico, como a concessão onerosa do direito de construir, e a transferência do direito de 

construir (Lei nº. 9.802/00). 

 No Plano Diretor de 2004, as operações urbanas foram expressamente definidas como 

intervenções e medidas coordenadas pelo Município, com a participação popular, tendo por 

escopo alcançar, em áreas de transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e 

valorização ambiental, notadamente ampliando os espaços públicos, organizando o sistema 

de transporte coletivo, implantando programas de melhorias de infraestrutura, sistema viário 

e de habitações de interesse social. A coordenação dos projetos foi atribuída ao Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC. 

 Marianah Noguchi Machuca afirma que o primeiro exemplo de operação urbana, 

ainda que não se tenha utilizado este nome, implantado na cidade, é o projeto Polos Linha 

Verde (Lei nº. 12.767/2008), tendo em vista que possui características típicas das operações 

consorciadas: localiza-se em área de revitalização urbana; houve a delimitação de perímetros 

com uma legislação de uso e ocupação do solo específica; consiste na transformação 

urbanística e estrutural de uma área da cidade; e teve por escopo o adensamento de uma área 

da cidade por meio da concessão do direito de construir.
526

 

 A mencionada “Linha Verde” é o sexto corredor de transporte da Rede Integrada de 

Transportes de Curitiba, constituindo-se como a maior avenida da cidade, passando por 23 
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bairros, e ostentando, contudo, barracões atacadistas, empresas de transporte, oficinas, 

autopeças e postos de combustíveis. 

 O que se busca na mencionada via é a diversificação do comércio, bem como o 

incentivo à instalação de empreendimentos imobiliários destinados a usos residenciais e 

também para o setor terciário. O plano prevê uma paisagem bastante diferenciada, com a 

construção de áreas de ocupação de média e alta densidades. Com esta finalidade, deu-se a 

outorga onerosa do direito de construir e a transferência de potencial de áreas de mananciais 

dos municípios vizinhos, nos quais se localizam os principais mananciais de água potável da 

região. Também houve o investimento em obras viárias e na melhoria da Rede Integrada de 

Transporte. 

 Ademais, todos os ônibus que trafegarem por este eixo deverão ser abastecidos com 

biocombustível, medida esta que visa à diminuição dos impactos ao meio ambiente, uma vez 

que a via terá capacidade para o tráfego aumentada para 100 mil veículos por dia, o dobro da 

antiga rodovia. 

 Há previsão, igualmente, para a construção do Curitiba Tecnoparque, para o qual se 

desenvolveu um programa que incentivará, com benesses fiscais, a instalação de empresas de 

alta tecnologia. 

 As obras não se encontram concluídas, mas já se observa um boom imobiliário na 

região, o que não necessariamente representa o atendimento ao interesse público, como já 

havíamos destacado no item anterior. 

 

12.3. A cidade de Porto Alegre. 

 

 No Município de Porto Alegre, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Ambiental (Lei Complementar nº. 434, de 1º de dezembro de 1999
527

) prevê a realização de 

Estudos de Viabilidade Urbanística – EUV - em diversas ocasiões, como em solo criado de 

grande adensamento, áreas de habitação especial, de proteção do ambiente natural e de 

interesse cultural (art. 53-A, art. 78, § 2º, art. 90, art. 92, §3º, e art. 115). O EUV assemelha-

se ao EIV em razão da análise das interferências do empreendimento em si e no entorno, 

incluindo também questões ambientais. 

 Vanêsca Buzelato Prestes tece os seguintes comentários sobre esse estudo: 
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“Constitui-se em estudo prévio realizado pelo empreendedor, à luz da 

legislação e do regramento pré-existente, para a apresentação de um 

projeto. A viabilidade é exatamente a possibilidade de edificar ou 

parcelar na forma proposta pelo empreendedor. Os órgãos municipais, 

por intermédio de comissões inter-órgãos, reúnem-se para avaliar se a 

proposição apresentada é viável, se contempla todos os aspectos 

necessários, se atende a legislação existente, bem como se é a melhor 

forma de aproveitamento do imóvel (...). Na construção do Shopping 

Praia de Belas, há mais de vinte anos, empreendimento situado na área 

central da cidade e com fluxo significativo de veículos, já foi exigido a 

ampliação de uma avenida para acessibilidade ao empreendimento”.
528

 

 

 A mesma autora narra que, em um determinado caso de instalação de um 

supermercado, exigiu-se do empreendedor: a) criação e pavimentação de avenida; b) 

pagamento da indenização decorrente da desapropriação que se fez necessária para a criação 

da avenida; c) reconstrução de canal sobre córrego que passava pela região do 

estabelecimento; d) construção de creche devidamente equipada para sessenta crianças; e) 

organização e entrega dos resíduos sólidos em galpões indicados pela Prefeitura, nos quais se 

realizam projetos assistenciais; f) criação de quarenta lojas dentro do hipermercado a serem 

concedidas preferencialmente para comerciantes locais; g) comercialização de uma marca 

local; h) pagamento do montante de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) a um 

projeto de apoio à economia local; e i) contratação de pelo menos 10% (dez por cento) do 

pessoal com mais de trinta anos de idade.
529

 

 É interessante verificar o caráter diferenciado das contrapartidas, que envolvem 

também questões sociais, o que nem sempre se observa. 

 

12.4. As cidades de Recife e Olinda. 

 

 Em Recife, através da Lei nº. 17.645/2010, foi aprovada a primeira Operação Urbana 

Consorciada, chama de Joana Bezerra, a qual, segundo o art. 1º, tem os seguintes objetivos:  
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“I – efetivar a urbanização e a reurbanização da área que importará no 

pleno acesso à justiça e aos órgãos de acesso ao Judiciário; 

II - complementar o sistema viário e de transportes, priorizando o 

transporte coletivo; 

III - prover de Habitações de Interesse Social a população moradora 

da ZEIS Coque atingida pelas intervenções previstas no inciso III, § 

1º artigo 5º desta lei; 

IV - promover a ocupação ordenada da região, com tratamento 

paisagístico, visando à valorização dos espaços de vivência e uso 

públicos; 

V - criar estímulos para a implantação de usos diversificados, com 

índices e parâmetros urbanísticos compatíveis com as tendências e 

potencialidades das áreas inclusas no perímetro da Operação Urbana 

Consorciada Joana Bezerra, visando alcançar as transformações 

urbanísticas e ambientais; 

VI - estabelecer um mínimo de espaços por setor destinados à 

implementação de áreas verdes sob a forma de praças e/ou parques; 

VII - 
530

lineares, além das áreas destinadas, na quadrícula das vias, à 

implantação de passeios públicos arborizados e ajardinados; 

VIII - promover a regularização fundiária da ZEIS Coque; 

IX - implementar programas públicos de atendimento econômico e 

social para a população de baixa renda diretamente envolvida nesta 

Operação; 

X - implementar programa de reabilitação urbana para os imóveis da 

rua do Imperador Pedro II e entorno, diretamente afetados por esta 

Operação”. 

  

 A lei em comento traz uma série de exigências para os imóveis que forem construídos 

na região, como, por exemplo, a existência de pelo menos uma vaga de garagem para cada 50 

m² de área construída (art. 6º). Para o Setor Jurídico que será construído no local, já foram 

previamente índices de coeficiente de aproveitamento, bem como diversas obras para a 

melhoria da circulação. 
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No mesmo Estado, foi desenvolvido o chamado Projeto Urbanístico Recife-Olinda
531

, 

abrangendo a frente atlântica que se estende da Colina Histórica de Olinda ao Parque da ex-

Estação de Rádio Pina, no Recife. 

 Como salienta Amélia Reynaldo, trata-se de região que abriga uma das maiores 

densidades do patrimônio cultural material, e imaterial, do País e é dotada de extraordinária 

beleza de paisagem natural. Ademais, conta com equipamentos de escala metropolitana. A 

despeito de tal fato, há ocupação rarefeita, subutilizada e, em alguns pontos, até mesmo 

degradada.
532

 

 Há muitos anos já se verificava o interesse na melhoria dessa região, até que, no ano 

de 2005, foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica entre as cidades de Recife e de 

Olinda, visando à implementação do plano do Complexo Turístico Cultural e a elaboração e 

implementação do Projeto Recife-Olinda. 

 A proposta urbanística se viabilizará por meio de uma operação urbanística, com 

diretrizes estabelecidas pelo Poder Público – governo federal, governo estadual de 

Pernambuco, Prefeituras de Recife e Olinda -, contando com a participação e consultoria da 

Organização Social Núcleo de Gestão do Porto Digital e da empresa pública portuguesa 

Parque Expo. 

 Tem por objetivo a reabilitação urbana e ambiental, com a atração de novos 

residentes, fixação dos atuais moradores e criação de novos empregos; a melhoria das 

infraestruturas, da mobilidade, dos transportes e da rede de equipamentos coletivos e serviços 

à comunidade; valorização do espaço público e da paisagem; proteção de ecossistemas 

naturais e constituição da estrutura ecológica urbana (margens, áreas permeáveis e áreas 

plantadas); valorização do patrimônio cultural; acessibilidade às frentes de água, além da 

ampliação da centralidade metropolitana.  

No que tange à questão ecológica, busca-se o uso de materiais e energias alternativas, 

a melhora da coleta de lixo, a adequação para a utilização de banhistas da Praia Del Chifre; a 

disponibilização de áreas verdes em composição com os bosques marginais de mangue para 

redução da sensação térmica; atrair fauna aviária à Região Metropolitana de Recife e 

valorizar as atividades tradicionais de pesca e mariscagem, uma das principais metas do 

projeto em médio e longo prazo.
533
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 Parte da área que sofrerá intervenções é de propriedade da União, sendo utilizada pela 

Marinha do Brasil, pelo Porto do Recife – PORTOBRÁS e pela RFSA (Cais José Estelita). 

Constam da área também edificações tombadas, conjunto de armazéns portuários e sítios 

arqueológicos urbanos, que, caso restaurados, podem gerar valorização econômica de outros 

imóveis situados na localidade. 

 No que concerne à questão social, um dos objetivos do projeto é a integração de 

diversos assentamentos à cidade (Milagres, Maruim, Santo Amaro, Coque, Coelhos, Brasília 

Teimosa, Azeitona e Pilar), a criação de habitações de interesse social e o estabelecimento de 

medidas de incentivo aos empreendimentos imobiliários, o que também gerará aumento de 

empregos, durante e depois da fase de construção. Assim, a operação urbana será definida 

como uma estratégia de desenvolvimento econômico e social. 

 

12.5. A cidade de Fortaleza. 

 

 Em Fortaleza, foi aprovada a operação urbana consorciada denominada Dunas de 

Fortaleza (Lei nº. 8.915, de 23 de dezembro de 2004), que teve por objetivo dotar o 

Município de área com uso exclusivamente residencial em forma de condomínios horizontais 

de baixa densidade, assegurando assim uma ocupação rarefeita em área ambientalmente 

sensível. Também seria necessário viabilizar a implantação de um sistema viário para a área, 

mas, ao mesmo tempo, manter preservada uma certa área ambiental, referente a margens de 

um recurso hídrico, através da criação de um parque, chamado “Parque Linear do Rio Cocó”, 

ao longo da via paisagística.  

  Alguns problemas foram enfrentados pelos empreendedores e pelo Município
534

, 

sendo um deles a existência de lagoa dentro dos limites da Operação Urbana. A legislação 

atual, como bem ressaltou Lucíola Maria de Aquino Cabral, não admite a existência de águas 

particulares, classificadas como bens de uso comum do povo, sendo permitido aos 

particulares apenas o direito de uso, o que não implica na alienação parcial das águas, pois 

estas não são passíveis de alienação.
535

 Sendo assim, a referida lagoa e seu entorno não 
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poderiam ser destinadas à utilização exclusiva dos condôminos, sendo necessária a 

manutenção do acesso de outras pessoas ao recurso hídrico, ainda que de maneira controlada.  

 Outra questão objeto de discussão foram as contrapartidas, vez que havia o interesse 

do empreendedor de doar ao Município áreas que se encontravam fora do limite da Operação 

Urbana. O poder público municipal possuía interesse em receber as áreas descritas pelo 

empreendedor, uma vez que tais áreas já estavam previstas e destinadas à ampliação do 

sistema viário da cidade, motivo pelo qual essa questão foi bem resolvida. Ressalte-se, 

porém, que os recursos financeiros oriundos da operação urbana devem continuar sendo 

destinados à área da própria Operação, conforme estabelecido pela lei urbanística em 

comento.
536

 

 

12.6. A cidade de Natal. 

 

 O Plano Diretor de Natal – RN (Lei Complementar nº. 07, de 05 de agosto de 1994) 

traz disposições sobre empreendimentos de impacto. Tais empreendimentos são aqueles aptos 

a sobrecarregar a infraestrutura urbana, ou aqueles que tenham uma repercussão ambiental 

significativa, de modo a provocar alterações nos padrões funcionais e urbanísticos da 

vizinhança ou no espaço natural que circunda o futuro estabelecimento.
537

 Nesse caso, deverá 

ser apresentado um Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, prévio à edificação, 

informando a demanda de serviços de infraestrutura, a sobrecarga na rede viária e de 

transportes coletivos, a quantidade da produção de entulho e de movimentação de terra, assim 

como a absorção de águas fluviais. A partir do Relatório de Impacto de Vizinhança, o 

IPLANAT – Instituto de Planejamento de Natal - elabora um parecer técnico indicando as 

exigências a serem feitas para compensar o impacto. Da mesma forma, pode ser necessário 

também um Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), que não se confunde com o de Impacto 

de Vizinhança, e é previsto para outras situações. 
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13. DA CONCLUSÃO. 

 

 

 

 As considerações formuladas ao longo do trabalho corroboram a importância da 

análise cuidadosa das articulações do poder público e de entes privados para a obtenção da 

melhor organização da cidade, por meio da revitalização ou reurbanização e mitigação dos 

impactos gerados por grandes empreendimentos. Para que se chegasse a este estudo, fazia-se 

necessária a análise aprofundada da propriedade e de sua função social, para que depois se 

tratasse das mencionadas articulações. 

 Reproduzem-se, a seguir, as principais conclusões alcançadas neste estudo: 

A partir da década de 40, observa-se o crescimento desordenado de diversas cidades 

brasileiras, já que aquelas que eram detentoras de concentração industrial começaram a atrair 

trabalhadores, que não mais viam colocação no meio rural. O problema foi agravado em 

razão de a urbanização brasileira ter ocorrido em período em que vigia uma legislação 

ultrapassada e inadequada para a solução de problemas urbanísticos. 

A urbanização não se confunde com a urbanificação, que pode ser identificada como 

um processo para a correção da urbanização. A urbanificação gera a necessidade de 

desenvolvimento do urbanismo como técnica e ciência. Dessa forma, o escopo do urbanismo 

é a correção dos distúrbios e dos desequilíbrios urbanos, decorrentes da explosão urbana dos 

tempos contemporâneos. 

A devida regulamentação do solo urbano exige a intervenção do Estado sobre 

interesses privados, especialmente os de propriedade. De fato, a excessiva liberdade 

concedida ao proprietário no passado já se mostrou extremamente maléfica no presente. Cabe 

ao poder público municipal, por meio de instrumentos jurídicos disponíveis, determinar a 

medida de equilíbrio entre os interesses individuais e coletivos. 

O Poder Público deve zelar para que a cidade cumpra suas funções sociais, 

estabelecidas pela Carta de Atenas, de 1933, quais sejam: o alojamento saudável, a 

organização dos locais de trabalho, o bom aproveitamento dos momentos de lazer, e a 

eficiente circulação entre as organizações da cidade. A organização da cidade não pode ser 

deixada ao livre arbítrio da iniciativa privada.  

Ganha relevância a questão da circulação, especialmente se consideradas as feições da 

cidade atual, que é mais populosa e mais compacta, com relações mais dinâmicas e interações 

mais próximas e constantes. Essa mudança estrutural da cidade gera, inclusive, a alteração do 

conceito de vizinhança, de modo que prédios vizinhos não são somente aqueles lindeiros ou 
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contíguos, mas sim todos os que possam sofrer repercussões daqueles que se encontram 

próximos ou com os quais possam ter vínculo jurídico. 

Passando à evolução histórica da propriedade, observa-se que, no Direito Romano, a 

propriedade ainda não pode ser entendida como um direito subjetivo. O termo proprietas 

relaciona-se com a característica da coisa de possuir um proprietário e não com a faculdade 

de ser proprietário de alguma coisa. O conceito de propriedade é absoluto, mas o mesmo não 

se observa acerca de seu conteúdo. O conceito é absoluto porque decorre da exclusividade da 

relação mantida entre o proprietário e a coisa, o que fica mais claro com o desenvolvimento 

do termo dominium. O conteúdo, por outro lado, sempre sofreu limitações, como a 

desapropriação por utilidade pública, a necessidade de manutenção de espaço vazio entre as 

casas, a proibição de demolição de prédios para a venda de materiais de construção, entre 

outras. 

No pensamento aristotélico, é notável o entendimento de que a propriedade privada 

deve ser utilizada de maneira moderada e generosa. Seu pensamento também denota a 

preocupação com a concessão de uma função social à propriedade e a organização de uma 

cidade bem equilibrada. 

Durante a Idade Média, ganha destaque o pensamento de Santo Tomás de Aquino, 

que procura uma justificação divina para a propriedade privada, identificada como um direito 

natural do indivíduo. Nesse período o conceito de propriedade deixa de ser unitário, recaindo 

a titularidade da propriedade sobre duas pessoas: o senhor feudal, que remanesce com o 

domínio direto ou eminente, e o vassalo, que possui o domínio útil. 

No período moderno, o conceito de propriedade passa por transformações para 

representar as coisas materiais passíveis de obtenção pelo indivíduo, bem como tudo aquilo 

que poderia reivindicar como seu. Enquanto Thomas Hobbes apresenta um frágil conceito de 

propriedade que se coaduna com um Estado Absolutista, o pensamento de John Locke vem 

atender aos interesses da burguesia, ao defender que a principal função do Estado é a defesa 

do direito de propriedade, reconhecido como um direito inalienável do indivíduo. Kant e 

Hegel mantêm a perspectiva individualista da propriedade, mas já reconhecem que é papel do 

Estado impor limitações ao exercício do direito de propriedade. 

Os direitos de propriedade atingem seu apogeu na Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão, de 1789, mas também passam a sofrer suas maiores críticas advindas do 

pensamento socialista, especialmente de Marx e Engels, que entendem que a propriedade 

privada é uma aberração histórica. 
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Ganha popularidade a teoria da propriedade como feixe de direitos, em oposição ao 

conceito tradicional unitário. Passa-se a entender que da propriedade emanam uma série de 

relações jurídicas, estabelecidas entre o proprietário e diversas pessoas, e não somente entre o 

proprietário e o bem. Há uma compreensão interpessoal de propriedade, que confere 

prioridade aos agentes e às suas ações. 

A existência de novas teorias sobre a propriedade demonstra que a visão individualista 

não mais se justifica e deve ser abandonada. O Estado social e intervencionista alterou os 

poderes do titular do direito de propriedade, de modo a trazer-lhe direitos de caráter social. 

Definiu-se a propriedade como um direito real, que recai sobre uma coisa, sendo ao 

proprietário concedidas as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa, bem como de 

reivindicá-la de qualquer pessoa que a detenha injustamente. Ocorre que estas faculdades, 

mesmo que inerentes ao direito de propriedade, podem ser afastadas em determinadas 

situações. O conteúdo do direito de propriedade não pode ser considerado como absoluto. 

As limitações ao direito de propriedade não se confundem com a função social da 

propriedade, ainda que possam guardar semelhanças. As limitações são voltadas a restringir o 

desfrute do proprietário com relação à sua propriedade, mas não são condicionantes do direito 

de propriedade, como se observa com relação à função social.  

As restrições de vizinhança são impostas com a finalidade de harmonizar o interesse 

de particulares, proprietários vizinhos, por meio da imposição de regras limitativas ao direito 

de propriedade. Podem também, por via reflexa, atingir interesses difusos. As normas em 

comento visam evitar o mau uso da propriedade. 

Dentro do estudo do direito de vizinhança, ressaltou-se a análise da vedação ao uso 

nocivo da propriedade, prevista no art. 1.277, do Código Civil. Com este dispositivo, se 

impede o prejuízo à saúde, ao sossego e à saúde dos vizinhos. A normalidade do uso deve ser 

aferida dentro do caso concreto, tendo a jurisprudência se mostrado favorável à aplicação do 

dispositivo legal mesmo quando o proprietário não comete qualquer ato ilícito. O uso, quando 

anormal, pode ser impedido, ou então podem ser exigidas medidas mitigadoras dos 

incômodos.  

No que tange à propriedade urbana, as limitações de caráter urbanístico ganham maior 

relevância, atingindo o direito de construir. Esse direito encontra limitações não somente nas 

relações de vizinhança, mas também nas disposições que visam o bem-estar coletivo. 

Ademais, deve ser visto em cotejamento com a doutrina da função social da propriedade. 

Sempre foram admitidas restrições ao direito de propriedade, mas estas limitações não 

eram vistas como integrantes de seu conceito. Até que se pudesse entender que a propriedade 
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deve ser utilizada no atendimento de interesses sociais, foi percorrido um grande caminho, 

iniciado com a teoria francesa do abuso de direito. 

A teoria do abuso de direito destinava-se a impedir o exercício abusivo do direito de 

propriedade, para a punição de atos meramente emulativos, isto é, para atos que fossem 

propositalmente pensados para lesar terceiros. Ocorre que nem sempre o não atendimento da 

função social decorre de atos ilícitos. Era necessário que se buscasse um viés social para o 

direito de propriedade. 

Esse aspecto da propriedade foi alcançado com os estudos de Duguit, que refutou a 

existência de direitos subjetivos e sustentou que a propriedade é uma instituição jurídica 

como qualquer outra, tendo se formado para responder a uma necessidade econômica. O 

direito de usar a propriedade decorre do dever de cumprir a sua finalidade, que deve servir ao 

interesse geral. O pensamento desse doutrinador influenciou diversas legislações ao redor do 

mundo, especialmente a Constituição de Weimar. 

A Constituição italiana de 1948 e a doutrina que dela se ocupa também são de notável 

importância para a análise da função social da propriedade. Os estudiosos italianos 

apresentam um conceito remodelado de propriedade, a partir do qual esta não constitui mais 

uma relação entre a coisa e seu titular, mas sim um feixe de relações entre diversos sujeitos, 

todos em situação de igualdade.  

Ademais, defende-se a superação do conceito unitário de propriedade, para o 

entendimento de que existem diversas propriedades, de acordo com a variedade e pluralidade 

de formas, ou diversidade de estatutos jurídicos. 

Tanto a doutrina do feixe de direitos como a da pluralidade de direitos de propriedade 

visa à justificação da função social da propriedade, já que não mais se sustenta o 

individualismo de um direito de propriedade que se estabelece apenas entre o proprietário e 

uma coisa. A propriedade torna-se uma situação subjetiva bastante limitada, que deve atender 

a uma destinação previamente estabelecida pelo Estado, de interesse público. 

A função social é mencionada pela primeira vez em nossa legislação no Estatuto da 

Terra. A primeira Constituição a disciplinar o interesse social como condicionante da 

propriedade é a de 1934, ao passo que a expressão função social da propriedade só vem a ser 

acolhida pela legislação constitucional a partir da Carta Magna de 1967.  

A Constituição Federal vigente trata do assunto tanto no que tange à propriedade 

rural, quanto no que concerne à propriedade urbana. Ocorre que, no que diz respeito à 

propriedade urbana, apenas se menciona a necessidade de cumprimento do Plano Diretor, o 

que não é suficiente para o adensamento do preceito legal. Esse aprofundamento é atingido 
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pelo Estatuto da Cidade, que traz uma série de requisitos para o cumprimento dessa função 

social, sendo corroborada, em alguns pontos, pelo Código Civil de 2002. 

Chega-se à conclusão de que a função social é a conditio sine qua non para que seja 

garantido o direito de propriedade e que os vínculos de destinação impostos a um bem 

integram seu conceito.  

Salientou-se que um bem, abstratamente considerado, pode ter várias destinações, 

carecedoras de proteção. Depois da escolha do legislador, o bem, concretamente considerado, 

assume uma destinação específica, a qual deve ser cumprida. 

Importante ressaltar, igualmente, que a função social tem tríplice aspecto: a) a 

privação de determinadas faculdades, b) a obrigação de exercer certos direitos elementares e 

c) a criação de um complexo de condições para que o proprietário possa exercer seus poderes. 

Trabalhando com essa terceira via, sustentou-se que o cumprimento da função social pode 

exigir que a atuação do proprietário extravase os limites de sua propriedade, e promova certas 

condutas fora dela, para evitar danos à sociedade causados por seu imóvel, ou, então, 

compensar tais danos gerando melhorias na região afetada. 

O descumprimento da função social está normalmente associado à ausência de 

destinação ou ao subaproveitamento, sendo vários os institutos previstos para este tipo de 

violação, como, por exemplo, o IPTU progressivo. Ocorre que o descumprimento pode 

ocorrer, igualmente, pelo desvio de finalidade. Isso se verifica em caso de ilicitude da 

destinação (cultivo de plantas psicotrópicas - art. 243, CF) e também quando há o mero 

desvio de destinação, e o “superaproveitamento” do solo.  

A fim de corroborar nosso posicionamento, trouxemos à discussão diversos 

dispositivos do Plano Diretor do Município de São Paulo (Lei nº. 13.430, de 13 de setembro 

de 2002), a fim de demonstrar que o uso excessivo do solo não atende à função social da 

propriedade, assim como não o fazem os empreendimentos ou atividades que possam 

funcionar como polos geradores de tráfego e os que impliquem em poluição e degradação 

ambiental.  

Assim, não basta a mera análise do coeficiente de aproveitamento do solo; é 

necessário que se analise igualmente a destinação dada ao imóvel. A mesma construção pode 

gerar impactos diferentes de acordo com os fins a que se destina. 

Passando às articulações em matéria urbanística, tratou-se de marcos importantes para 

o estudo do direito urbanístico. O primeiro deles foi a Lei de Parcelamento do Solo (Lei nº. 

6.766/79), cuja importância recai sobre o estabelecimento, ainda que de maneira embrionária, 

de artifícios que permitem que o Poder Público estabeleça restrições sobre o direito de 
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construir, de modo a realizar uma organização urbanística do mercado imobiliário e colaborar 

para a melhor organização urbana.  

A Constituição Federal foi a segunda legislação mencionada, por trazer, pela primeira 

vez, normas gerais de caráter urbanístico. Finalmente, temos o Estatuto da Cidade, que é a 

legislação mais importante para o planejamento e produção do espaço urbano nos municípios 

do país, e conta com diversas normas prevendo a colaboração entre os poderes público e 

privado, especialmente o inciso III de seu art. 2º. 

No que tange às articulações visando à revitalização e reurbanização, foram analisadas 

as operações urbanas consorciadas e as concessões urbanísticas. As operações urbanas foram 

pensadas no contexto de esgotamento dos modos atuais do planejamento urbano e na falta de 

recursos públicos para a realização da revitalização de áreas degradadas da cidade e 

transformações estruturais, que são dispendiosas. O instituto traz para o Estado a 

possibilidade de manipular incentivos que tornem mais atrativa a participação direta da 

iniciativa privada nas melhorias urbana.  

Entre eles, podem se mencionar os CEPACs – Certificados de Potencial Adicional de 

Construção, previstos no art. 34 do Estatuto da Cidade. Esses certificados permitem a 

construção suplementar em determinadas áreas de interesse do mercado imobiliário, mas não 

se pode entender que sua obtenção autorize a construção excedente aos limites estabelecidos 

pelo ordenamento, independentemente do oferecimento de qualquer contraprestação. De fato, 

se isso fosse permitido, desviar-se-ia o propósito das operações urbanas com o fim de 

beneficiar as empresas do setor imobiliário em detrimento do interesse público. 

Dentro do propósito da revitalização, foram estudadas também as concessões 

urbanísticas, que são deixadas a cargo do concessionário, para que realize obras de 

revitalização de interesse público e obtenha remuneração por meio da exploração, por conta e 

risco, dos terrenos e edificações destinados a usos privados que decorrem da obra realizada. 

Até o momento têm sido pouco utilizadas, tendo em vista a imprecisão das normas que a 

regem. 

No que concerne às obras para mitigação de impactos gerados por empreendimentos 

privados, tratou-se da Lei de Polos Geradores de Tráfego e do Estudo de Impacto de 

Vizinhança - EIV, que têm por escopo evitar o distúrbio ao cotidiano das pessoas que moram 

nos arredores do empreendimento.  

Ressaltou-se que o Estudo de Impacto de Vizinhança é independente do Estudo de 

Impacto Ambiental e que o EIV não pode ser utilizado para inviabilizar a realização de 
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empreendimentos essenciais para a cidade, como cemitérios, aterros sanitários, terminais de 

ônibus, entre outros. 

  Em seguida, tratou-se da experiência estrangeira na matéria, tendo sido abordadas a 

doutrina e a legislação da Inglaterra, Estados Unidos e França, destacando-se diversos 

institutos que inspiraram soluções brasileiras e que têm se mostrado úteis em sua aplicação 

prática. 

 Finalmente, a fim de ilustrar os instrumentos jurídicos supramencionados, foram 

fornecidos diversos exemplos de sua utilização em outras cidades brasileiras, especialmente 

Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife e Olinda, Natal e Fortaleza. 

  Em decorrência de todos os pontos acima listados, ficou demonstrada a importância 

das articulações entre os poderes público e privado em matéria urbanística para que a 

propriedade privada urbana cumpra sua função social, aqui entendida como o atendimento à 

destinação estabelecida em lei, sem abusos ou excessos, bem como a possibilidade de que, 

para que haja o cumprimento da função social, seja exigido do proprietário o oferecimento de 

contrapartidas a serem realizadas fora dos limites físicos de sua propriedade. Assinale-se, por 

fim, que o cumprimento da função social, especialmente no que tange à propriedade urbana, 

não pode ser buscado somente na análise de coeficiente de edificação, mas também, e 

principalmente, na destinação conferida à propriedade. O “superaproveitamento” do solo 

pode ser até mais danoso do que a não utilização ou o subaproveitamento do bem, de modo 

que, sendo verificado o excesso ou exagero, deve haver a imposição de medidas de mitigação 

dos impactos negativos gerados pelo mau uso da propriedade. 
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